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Tisztelt Altábornagy Bajtárs! 
Kedves Miklós! 
 

Megtisztelő számomra, hogy mint a Puskás 
Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület alapító tagja, 
tagságunk nevében köszönthetem Elnökünket a 
80. születésnapja alkalmából. 

Fiatal hadnagyként kerültél a 43. ö. híradó 
ezredhez szakaszparancsnoki beosztásba. A 
zászlóaljparancsnoki tanfolyamot követően, 
csapatszolgálati tapasztalatokat szerezve, egyre 
komolyabb beosztásokba kerültél, míg végül 1975-
ben kineveztek Híradó Csoportfőnöknek. 

Az 1950-es években ismertelek meg és kerültünk 
közvetlen szolgálati-munkakapcsolatba, majd ennek 
következtében baráti viszonyba. 

Ezek előrebocsátásával emelem ki, a 
megtapasztalt, rád jellemző vezetői és emberi 
vonásaid. Örömmel emlékszem vissza a rég- és 
közelmúlt, ma már történelmi eseményeire és azok 
pozitív és negatív vonatkozásaira egyaránt. 
Szeretettel váltottál szót beosztottaiddal, a híradó 
bajtársakkal, mindenkihez bizalommal voltál. 

Vérbeli HÍRADÓ vagy, a szolgálat kiváló 
képviselője, akinek a visszaemlékezéseiből még ma 
is a szakma szeretete sugárzik! Ezt tiszteljük és 
értékeljük mi is! 

Őszinte véleménynyilvánítással és a hazáját 
szerető ember nagyfokú igazságérzetével 
rendelkezel. Mindenkor a közösség érdekeit helyezed 
előtérbe! 

Munkádat mindenkor a tökéletességre való 
törekvés jellemezte, de ez a mát is jellemzi. A 
katonák szeretete, az értük viselt felelősségérzeted, 
emberséged, a kapcsolat teremtő képességed folytán 
a nehéz, vagy váratlan helyzetekben is megtalálod a 
legjobb megoldásokat. Segítő szándékodat 
kifejezésre juttatod az özvegyeknél, a 
hozzátartozóknál, amikor a végső búcsúzásnál 
mellettük állsz. Köszönetet érdemlő cselekedeteid 
ezek! 

Családszerető, gondoskodó édesapa és nagypapa 
vagy! 

A társadalmi munkát vállalod, aktívan kiveszed 
részedet a közösségért vállalt munkából! Ezt erősíti 
az a tény is, hogy nyugállományba kerülésedet 
követően igyekeztél mielőbb kapcsolatba kerülni a 
nyugállományú híradó szervezetekkel.  

A hivatásos időszakban, valamint a 
nyugállományúak érdekében kifejtett 
tevékenységedért a Magyar Köztársaság Elnöke 
2007-ben altábornaggyá léptetett elő. 

Szerénységedre jellemző, sokan nem is tudják, Te 
címzetes egyetemi tanár is vagy. 

A pályád kezdetén hamar felismerted, hogy 
folyamatosan gyarapítani kell ismereteidet a szakma 
követelményeihez való megfelelés érdekében. Ezt 
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tetted hosszú évtizedeken át és buzdítottál bennünket 
is. Tudjuk, hogy az a sok elismerés, amit 
kiérdemeltél az életműved elismerése és szerény 
életviteled miatt ez nem is volt eléggé publikus, 
ilyennek ismerünk, ezért is becsülünk, és reméljük, 
még tehetjük nagyon sokáig. 

Mindezeket ismerve, mi híradók büszkék vagyunk 
rád, Elnökünkre, a híradó katonára, de arra is, hogy a 
Honvédség történetében harmadikként lettél a híradó 
szolgálat altábornagya.  

Ez a híradó szolgálat munkájának elismerése is!  

Befejezésül az elkövetkező időszakban kívánjuk a 
lehető legjobbakat, jó egészséget kedves családod és 
bajtársaid körében, azzal hogy kísérje utadat a 
szeretet és a boldogság! 

Ezeket mind őszintén kívánjuk és óhajtjuk 
valamennyien a híradó szolgálat nevében. 

Köszönjük Elnök Úr! Köszönjük Miklós! 

 Szepezdi Dezső nyá. ezredes 
 a PTHBE tiszteletbeli elnöke 

SSSIII MMM OOO NNN YYY III    KKK ÁÁÁ RRR OOO LLL YYY    SSSZZZ OOO BBB RRR OOO TTT    KKK AAA PPP OOO TTT TTT AAA    
BBB UUU DDD AAA PPP EEE SSSTTT III    MMM ŰŰŰ SSSZZZ AAA KKK III    ÉÉÉ SSS   GGG AAA ZZZ DDD AAA SSSÁÁÁ GGG TTT UUU DDD OOO MMM ÁÁÁ NNN YYY III    EEE GGG YYY EEE TTT EEE MMM EEE NNN    

2011. október 25-én a BME Q épületében 
felavatták Simonyi Károly szobrát. A szobor a tudós 
professzort abban a helyzetben örökíti meg, amint a 
villamosmérnöki ismeretek alapját képező Maxwell-
egyenleteket a táblára írja. A szobrot a Q épület 2. 

szintjén a Simonyi Károlyról elnevezett előadóterem 
melletti részben helyezték el. Az ünnepélyes 

megnyitón jelen volt Simonyi Károly családja, és 
képviseltették magukat az egyetem, illetve a kar 
vezetői is. Az ünnepélyes megnyitó szónokai röviden 
ismertették Simonyi Károly a tudós, a ritka kiváló 
képességű pedagógus, a villamosmérnökök 

generációit nevelő személyiség életútját. 
A Honvédségnél jelenleg szolgálatban 
álló hasonló képzettségű szakemberek 
Tőle, vagy tanítványaitól kapták meg 
alapvető szakismereteiket. 

A szoboravató második része a BME 
OMIKK előterében volt, ahol az 
alkalomnak megfelelően Simonyi Károly 
életútjának dokumentumait mutatták be a 
vitrinekben elhelyezett tárgyak és tablók 
segítségével. A vitrinekben jellemzően az 
egyetemi pályafutása alatt megjelent 
tankönyveit lehetett látni. A 
villamosmérnökök időtálló szakmai 
ismereteit foglalta össze figyelemre méltó 
ívű tankönyvtrilógiájában. Már 1952-ben 
megjelent az Elméleti Villamosságtan 
első magyar, 1964-ben az angol kiadása. 
1954-ben és 1957-ben két kötetben a 
Villamosságtan című könyve. 1964-től a 
Szovjetunióban, 1966-tól 
Németországban tankönyvként 
használták oroszra, németre fordított 
munkáit. 1965-ben került napvilágra 
„trilógiájának” harmadik tagja az 
Elektronfizika. 1967-től példatárkötet 
egészítette ki a villamosmérnöki 
tanulmányok megalapozását jelentő 
könyveit – olvashatjuk az egyik vitrinben. 

A tablók között sok érdekesség 
található. A „trilógia” után az egyik 
legértékesebb könyve A fizika 

kultúrtörténete című könyv, amelyen közel harminc 
évig dolgozott a tudós professzor. A könyv 



 

megírásában az motiválta, hogy hidat építsen a 
humán műveltség és a természettudományok között. 
A tablóról megtudhatjuk, hogy a könyv 
eddig négy magyar és három német bővített 
és átdolgozott kiadást ért meg. A tablón 
látható Teller Ede fényképe is, amint 
érdeklődve tartja kezében a nagyszerű 
könyvet. 

A radarkísérletek- holdvisszhang címet 
viselő tablón Simonyi Károly 
munkásságának katonai vonatkozásait is 
megismerhetjük.  Szűkebb szakmai 
körökben ismeretes hogy az Egyesült Izzó 
kutatólaboratóriuma 1942 őszén megbízást 
kapott a honvédelmi minisztertől a hadsereg 
számára fontos mikrohullámú kísérletek 
elvégzésére, illetve híradó- és légvédelmi 
eszközök kifejlesztésére. A mintegy 
negyven munkatársból álló Bay-csoport 
tagjai között volt Papp György, Simonyi 
Károly, Winter Ernő, Vámbéri Lőrinc, Budincsevits 
Andor, Dallos György. A feladat elméleti 
kidolgozását Bay Zoltán, Papp György Simonyi 
Károly és Sólyi Antal végezte. A csoport a lokátor- 
és mikrohullámú technika területén igen rövid idő 
alatt kimagasló eredményt ért el a háborús, világtól 
elzárt körülmények között. Az elért eredmények 
lehetőséget adtak a lokátor gyártás megindítására. 
Jáky József hmtk. ezredest a lokátor gyártás 
kormánybiztosának nevezték ki. 

A Holdvisszhang kísérletek 1946. február 6-án 
eredménnyel zárultak. A számításokat Bay Zoltán, 
Papp György és 45 végén közel egy éves 
hadifogságból hazatért Simonyi Károly végezték, 
illetve vezették a méréseket. Itt látható az egykori 
mérési jegyzőkönyv is, valamint a mérés elvi 
kapcsolási rajza is. 

A tablón látható egy történelmi érdekességű 
fénykép is, amelyen a Hold távolságmérési kísérletet 
végző csoport tagjai láthatók negyven év elmúltával. 

Egy álló vitrinben a lokátor gyártás néhány 
relikviája látható. Az egykori dokumentumok között 
a kiállítók több értékes dokumentum másolatát tették 

ki. Többek közt látni lehet a kifejlesztett 
mikrohullámú elektroncsövek képeit. Kitették a 

kísérletekkel foglalkozó ismert személyzet névsorát 
is. Látható továbbá egy az M. kir. Honvéd 
Haditechnikai Intézet 1942-ből származó 
emlékeztető feljegyzése (pro memória) a Bay 
Csoport –ról, amelyben megnevezik a csoportot 
vezető mérnököket és „fizikatanárokat”, illetve 
mintegy 20 főnyi műszerészt. Ismertetik a csoport 
lokátor fejlesztési feladatait, amelyeket a HTI–vel 
közösen oldanak meg. Leírják az addigi 
tevékenységeket, illetve a munkák díjazását. A 
dokumentum tanúsága szerint Bay a munkát 
ellenszolgáltatás nélkül végzi. Látható még egy 
olyan érdekes dokumentum is, amely a részt vett 25 
munkatárs nevét sorolja fel. Itt már szerepel Jáky 
József és Bay Zoltán azonos nevű unokaöccse is. 

A szoboravatót követően 2011. november 15-én a 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában Simonyi 
Károly Szellemi Öröksége címmel a Garibaldi 
Filmklubban az előadók ismertették a professzor 
tevékenységét, az életét és munkásságát bemutató 
DVD válogatást. 

 Amaczi Viktor nyá. mk. alez. 
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1998. november elején új korszak kezdődött el a 
Magyar Honvédség távközlési rendszerében. Az 
üzembe helyezett digitális kapcsolóelemek a 
távbeszélő és az adatátviteli összeköttetések terén is 
új lehetőségeket nyitottak. 

A távbeszélő mellékállomások (digitális 
kapcsolóelem rendszerkészülékén) a digitális 

hálózatrészen belül 34 kategóriát vehettek igénybe 
beosztástól függően. Összehasonlításul, az AR 
analóg hálózatban elvileg 16, gyakorlatban csak 5 
kategóriát használtak. Például a digitális 1. 
kategóriájú mellékállomásnak lehetősége volt arra, 
hogy ha a hívott fél foglalt volt, vagy a trönkhálózat 
torlódott, hívás után a foglaltsági hang alatt két 
számjegy újbóli beütésével a rendszer bontotta a 



legalsóbb kategóriájú beszélő trönk vonalát, vagy a 
hívott meglévő kapcsolatát. A kategóriaaktiválás 
után 20ms elteltével már a hívottal lehetett beszélni. 
Ezen kívül rendkívüli 
újdonság volt a 
„forródrót”, ami azt 
jelentette, hogy olyan 
munkahelyen, ahol 
addig a közvetlen 
alárendelttel közvetlen 
analóg áramkör volt, 
most a beszélőkészlet 
felemelése, vagy 
rendszerkészüléken a 
hívógomb 
benyomásával rögtön 
a hívott jelentkezett 
külön hívószám 
tárcsázása nélkül. 

Az adatátvitelre 
szintén új minőségi 
javulást jelentett a 
digitalizálás. 64kbs, 
128kbps, valamint 
3x128kbps sebességű 
átviteli lehetőségek 
nyíltak meg. Ez 
például kiemelten 
javította a HM-II 
kiépítése után a HM 
KGIR 
adatkapcsolatait. 
Ekkor már az MH 
távhívó hálózatán 16 
különböző adatátviteli 
rendszer működött 
különböző kis 
sebességű analóg 
modemes átvitellel. 
Ezen a helyzeten is 
javított az ISDN alapú 
digitalizálás. 

Most egy rövid 
kitérőre térjünk vissza 
a veszprémi telepítésre 
példázva, hogy az 
elmélet, a nemzeti/nemzetközi szabványok szigorú 
betartása a valóságos körülmények között nem 
mindig lehetséges, egyúttal rámutatva arra, hogy a 
híradóknak a háttérben milyen kicsinek tűnő, de az 
egész rendszer működőképességét meghatározó 
nehézségekkel kell megküzdeniük. A veszprémi 
harcállásponton a H-330 üzembe helyezése először 
teljesen zökkenőmentesen ment. Az összes funkciót 
ellenőrizve elkezdődött a székesfehérvári ARM 12 
darab analóg trönk átterhelése a kapcsolóelem 
mellett lévő PCM-ről. Az ellenőrző hívások 

kifogástalan minőségben működtek az AR 
hálózatban. Ez után, körülbelül 15 órakor került sor a 
MATÁV helyi erősítőjéből a pápai ARM trönkök 

átterhelésére. A fizikai átkötések után „megállt az 
élet”. A hívások nem épültek fel a digitális 
központból, közben 4 vonalcsatlakozó leégett. Ez 
igazán feladta a leckét. Műszerek segítségével 
ellenőriztük a postai trönköket, melyek mind 
rossznak bizonyultak. Majd 22 órányi megfeszített, 
sokszor erőteljes szakmai viták után eszembe jutott a 
„váci eset”. Az AR trönkökön a vonali jelzések föld-
visszavezetéses E/M ágon történnek, ezek nem 
működtek. A rendezőnk és a postai rendező között 
60-400V zavarfeszültséget mértem, annak ellenére, 
hogy mid a két helyen a szabványban előírt 



csillagpontú földhálózat kifogástalannak bizonyult. 
Ekkor az „előírásokat” félretéve, a két rendezőt az 
átkérő kábelen keresztül „összeföldeltem” minden 
tiltakozás ellenére. Lásd csodát, ez után az összes 
áramkör kifogástalanul működött. (Vasárnap 
hazafelé menetben a központparancsnok kávéval 
kínál meg. A kezelőben főzték a kávét. Miért van a 
kávéfőző a radiátoron? Mert ha levesszük, akkor 
kicsit ráz, volt a válasz! Íme, ez volt a magyarázat a 
zavarfeszültség okára!) 

A veszprémi kapcsolóelemek telepítésével egy 
ARM-503, egy ARF-102/A, és két EP-512 analóg 
központot kiválthattuk. Az AR központok 
selejtezésével felszabadult 120m2 alapterület a 
harcállásponton, az EP-k áttelepítették a régebbi 
központok kiváltására.  

A következő digitális kapcsolóelemek telepítése 
április végén folytatódott. A további 18 helye: 
Budapest HM-I, HM-II, HM-IV, Bezenye rt.szd., 
Cegléd TEHK, Debrecen rt.szd., Érd harcálláspont, 
Fürjes rt.szd., Juta rt.szd., Kecskemét re.e., Medina 
rt.szd., Nagytarcsa harcálláspont, Sárbogárd rt.szd., 
Székesfehérvár TEHK, Szolnok re.e., Újszentiván, 
rt-szd., Városföld rt.szd., Kúp rt.szd. Az telepítések 
végén a 22 kapcsolóelemen 8430 mellékállomás 
működött, melyek több, mint harmada digitális 
rendszerkészülék volt. 

A digitális kapcsolóelemek egymással 
természetesen digitális, általában 2Mbps sebességű 
csatornákon lettek összekötve, ez alól Újszentiván és 
Fürjes volt kivétel, melyeket 256kbps sebességű 
csatornákon kötöttük össze. Ugyanis a HICOM 
rendelkezett egy olyan interfésszel is, amely lehetővé 
tette, hogy a beszédcsatornák, az érthetőség 
megtartása mellett más kódolási eljárással 15kbps 
sebességet foglaltak a trönk hálózatban. A Budapest-
Érd-Székesfehérvár-Veszprém-Kecskemét-Cegléd-
Nagytarcsa-Budapest nyomvonalon, 2Mbps 
sebességű csatornákon körgyűrű épült fel, amely a 
hálózat megbízhatóságát fokozta, illetve az esetleges 
forgalmi torlódások valós kerülő irányon való 
levezetését végezte. 

Az első ütem a „Légtér szuverenitás” program 
keretében létesült. Már az üzembe helyezéssel 
egyidőben a katonai vezetés és a közelgő NATO 
belépés igényei miatt további mennyiségi fejlesztésre 
és bővítésre volt szükség. Az újabb beszerzésre, 
amely a meglévő kapcsolóelemek bővítését és négy 
új beszerzését tartalmazta, 1999 nyarán nyílt 
közbeszerzési eljárást írtak ki. A felhívásra négy 
szállító adott be ajánlatot. Az együttműködési 
feltételeknek azonban nem felet meg három 
ajánlattevő, ezért a SIEMENS eszközeit szerezték 
be. 

Külön feladatot jelentett, hogy a NATO-ba való 
belépés érdekében az MH digitális hálózatát össze 
kellett kötni 2Mbps sebességű csatornán, műholdon 
keresztül a NATO, szintén SIEMENS eszközeivel 
kiépített hálózatával, beszéd és adatátvitel 
üzemmódban, valamint a magyar 
Külügyminisztériumot be kellett kapcsolni az MH 
hálózatába a nemzetközi együttműködése érdekében. 
Az MH-NATO hálózat összekapcsolása lényegében 
csak fizikailag jelentett feladatot, mivel a 
kapcsolóelemek közötti jelzésrendszer megegyezett. 
Egy újabb kategória bevezetésével (06 - NATO 
távhívó irány hívására jogosított) csak programozási 
feladat volt. A szükséges kiegészítő (IVSN, műhold 
földi állomás) eszközöket a NATO biztosította. 

Probléma volt a Külügyminisztériummal való 
ISDN szintű összekapcsolás, ahol az Ericsson 
gyártmányú MD-110 ISDN kapcsolóelem működött. 
Az összekapcsoláskor bizonyosodott be, hogy a más 
gyártótól származó ISDN kapcsolóelemek 
jelzésrendszere nem kompatíbilis. Az 
összekapcsoláskor csak a budapesti beszédhívások 
épültek fel a két kapcsolóelem kötött. Az un. „A” 
számot a jelzésrendszer már nem vitte át. A 
SIEMENS és a svéd Ericsson szoftveres szakemberei 
bizonyítani akartak, de másfél havi feszített 
munkájuk eredményeként csak annyit sikerült 
megvalósítani, hogy a QSIG 4. szintű átvitel 
működött, az „A” szám a belföldi és a NATO 
irányba is már átment, azonban az adatátviteli célú 
hívás nem épült fel. Ezért a Külügyminisztériumban 
a NATO adatrendszerének elérése és a G4 telefax 
forgalomra egy külön vonali meghajtóval 128kbps 
sebességű S0 csatornát kellett kiépíteni a MH-I 
HICOM kapcsolóelem interfészétől MH 
hívószámmal. 

Az MH hálózatához csatlakoztatták a szintén 
HICOM központokkal rendelkező Katonai Felderítő 
hivatalt és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetemet, ezzel lehetővé téve a megfelelő 
együttműködést. 

A digitális ISDN hálózat előnyét bizonyította, 
hogy például a délszláv háború idejére hazánkba 
telepített nemzetközi vezető szervek részére csupán 
csak ISDN mellékállomási készülékeket kellett 
telepíteni, melyeken a nyílt és titkosított beszéd, 
telefax és adat összeköttetések minden nehézség 
nélkül akadálytalanul létesültek a pillanatnyi igények 
szerint a NATO hálózatba is. 

Az MH digitális hálózata 2000. év végén már 
16.450 mellékállomással működött, a hálózat 
kapcsolatai rendszerét az ábrán követhetjük végig. 

 Solti István nyá. mk. alez. 
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Kedves Bajtársak! 
 

Rövid méltatásom önkényesen választott címe 
kifejezi mindazon emberi, szakmai erőfeszítéseket, 
amelyek a híradó szolgálat „zászlóshajója” a 43. 
önálló híradó ezred állományában szolgált 
bajtársaink kifejtettek a mindenkori vezetés által 
támasztott követelmények maradéktalan 
végrehajtásáért. Magam, mint a megalakuló ezred 
első alapító törzsfőnöke hat évtized távlatából 
mindig nosztalgiával emlékezem a megalakulás 
napjaira. 

Az ezred 1949. március 15.én alakult meg Pécsett. 
Az első csapatzászlót a ma is működő Pécsi Zsolnay 
Porcellán Manufaktúra Zrt. elődje adományozta az 
ezrednek. A megalakulást követően rövid idővel 
elnyerte az „Élenjáró Ezred” megtisztelő címet. 

Hat évtized alatt az ezrednek Budapest, Vác, 
Székesfehérvár adott otthont, ahol az ezred 
kiemelkedő társadalmi kapcsolatokat épített. 

Az évek során az ezred kiemelkedő szakmai 
eredményeket tudott felmutatni az általános katonai, 
a híradó szakkiképzés, a katasztrófa-elhárítás terén, 
valamint segítséget nyújtott a lakosságnak rendkívüli 
helyzetben. Ott volt az 1954. évi ásványrárói felső 
dunai nagy árvíznél, az 1956. évi jeges árnál. 

Valamennyien őszinte tisztelettel emlékezünk az 
ezred mindenkori állományára. 

Magam a katonai pályámon különféle 
beosztásokban elért eredményeimet az ezred 
állományában eltöltött időnek köszönhetem. Őszinte 
meghatottsággal vettem át Székesfehérvár főterén 
rendezett ünnepségen az ezred megalakulása 60. 
évfordulójára veretett „Emlékérem” 1. számú 
példányát. Többen részesültek Nagysándor 
emlékérem kitüntetésben. 

Sokan vagyunk, akik ugyancsak ezt érzik, amikor 
saját pályájukat értékelik, akik a bajtársi 
összetartozás – semmivel nem helyettesíthető – 
felemelő érzését a mai napig megőrizték. 

Összekovácsoltak bennünket a nagy gyakorlatok, 
a kihelyezések, a tábori élet. 

Az ezred több híradó egységet állított fel – többek 
között- Budapesten, Vácott, Polgárdiban, 
Keszthelyen és Esztergomban. 

A bajtársi összetartozás igénye sarkallt bennünket 
arra, hogy 1996. szeptember 21-én Balatonfüreden 
megalakítsuk a 43. Híradó Baráti Kört, amelynek 
elnöke Kalicz Tibor ezredes a 43. önálló híradó ezred 
akkori parancsnoka lett. 

Az alakuló összejövetelen elfogadtuk: 

1. a híradó ezred történetének megírását; 

2. az ezred halottairól emléktábla megalkotását; 

3. a kör jelvényének megtervezését; 

4. rendszeres összejövetelek megtartását; 

2008. március 31.-i összejövetelen örökös 
tiszteletbeli taggá választották: 

1. Kalicz Tibor nyá. ezredest; 

2. Pákozdi Imre nyá. ezredest; 

3. Dr. Lindner Miklós nyá. altábornagyot; 

4. Személyemet. 

Ez időben már jól működtek a nyugállományú 
híradó klubok, egyesületek, tagozatok amelyek 
örömmel vették a Kör megalakulását 
(nyugállományú tagozat, Vác, Bolyai). 

A kör jelenlegi elnöke Dr. Révész Gyula mk. 
ezredes – Egyesületünk tagja – aki elődje 
nyomdokán színvonalasan irányítja a Kör munkáját. 
E munkában segítségéra van Jobbágy Antal nyá. 
ezredes, aki hosszú időt töltött az ezred 
állományában. 

A kör – a többi híradó egyesülethez hasonlóan - 
ápolja a híradó hagyományokat, őrzi az ezred és a 
híradó szolgálat szellemi és tárgyi emlékeit, 
kegyelettel emlékezik elhunyt bajtársaira, erősíti a 
bajtársi szellemet. 

Az ezred képezte a híradó szolgálat szakember 
képzésének alapját és tartalékát. 

Számos tehetséges fiatalt küldött bel és külföldi 
magas szintű katonai tanintézetekbe, 
továbbképzésekre, élenjárt a korszerű híradó 
technikai eszközök rendszerbeállításában, a 
kezelőállomány kiképzésében.  

A 43-as szám – híradók körében – szimbólum, 
ami kötelez. Kötelez a jó szakmai és hatékony 
társadalmi munkára, a közösség összefogására, a 
múlt szakmai tiszteletéra. 

Őszintén örültünk, hogy a Kör a híradók széles 
körű támogatásával létrejöhetett. 

Az első éveiben zártkörűen működött, azonban 
ma már ht. és nyugállományú katona, híradó 
közalkalmazott csatlakozhat a Kör munkájához. 

A további eredményes munka érdekében 
javasolom, hogy a híradó klubok, egyesületek, 
tagozatok évenkénti együttműködési értekezletén a 
Kör 1-2 fővel képviseltesse magát. Első ízben ez év 
április 25-én Budapesten. 

Továbbá javasolom, hogy a Kör 2013.évi ülését 
Balatonkenesén tartsa és emlékfa ültetéssel és 
kopjafa állítással emlékezzen az egykori 43. önálló 



híradó ezred, a „zászlóshajó” állományára, 
munkájára, a híradó szolgálat szervezetében elfoglalt 
helyére és szerepére. 

Az ünnepi esemény megszervezésére Dr. Révész 
Gyula mk. ezredest a Kör elnökét kérjük fel, aki 
eddig is példamutató szervezőkészséggel rendezte  az 
utóbbi évek összejöveteleit. 

Hosszú volt az út Pécstől – Székesfehérvárig, 
amely utat becsület, a szakmaiság primátusa, a 
segítőkészség és az ezred állományának maximális 
erőkifejtése övezett és övez ma is. 

 Szepezdi Dezső nyá. ezredes 
 a PTHBE tiszteletbeli elnöke 
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A BEOSZ 2012.március l2 – 14 –re hívta össze 
Választmányi és Küldöttértekezletét 
Balatonkenesére. Ez egyben a BEOSZ tisztújító 
küldöttértekezlete is. 

2012. március 12. 

A beérkezés, az elhelyezkedés és az ebéd után 
14.00 órakor kezdődött az érdemi munka. A 
regisztrációnál megkapott írásos anyag, a 
Választmány Elnökségének beszámolója az elmúlt 4 
éves időszakról és a pénzügyi jelentésről. .Az 
anyaghoz fűzött szóbeli kiegészítést Sipos Géza 
elnök, és Sztanó Géza az Ellenőrző Bizottság 
vezetője. A két beterjesztett anyagot a választmány 
egyhangúlag elfogadta. 

A BEOSZ vezetősége ezután másnapra összehívta 
a Szövetség küldöttértekezletét. 

2012.március l3. 

Az elnökség a mandátumok vizsgálata után 
bejelentett, hogy 126 küldött van jelen, ami a 
küldöttek 76%-a. A küldöttértekezlet határozatképes. 

A levezető elnök, Erdős László bajtárs ismertette 
a napirendet, amit a küldöttek egyhangúlag 
elfogadtak. 

Az első napirend volt a Jelölő Bizottság (JB) 
elnökének jelentése a jelölés menetéről, a bizottság 
munkájáról. Sinyi Imre bajtárs részletesen szólt 
azokról a találkozásokról, amikor a tagok elmondták 
javaslataikat elnökséggel kapcsolatban és jelöléseket 
is megfogalmaztak. 

A Jelölő Bizottság elnökének beszámolóját a 
jelenlévő elfogadták, és a JB befejezte munkáját. 

Ezután a levezető elnök ismertette a szavazás 
menetét. 

A JB által beterjesztett Elnökség, Ellenőrző 
Bizottság, és Tanácsadó Testület tagjai egyéneként, 
nyílt szavazással kerülnek a szavazólistára. 

Ennek alapján a jelölőlistára került: 

elnöknek: Kelemen József nyá. altbgy. 

ügyvezető elnöknek: Ipacs József nyá. ezds. 

alelnöknek: Esküdt Lajos nyá. alez. 

Daróczy Ferenc nyá. ezds. 

Juhász István nyá. r. ezds. 

ellenőrző bizottság elnökének: 
Sztanó Zsuzsa őrgy. 

helyettesének: Vámosi Lános tart. alez. 

Tóth Lászlóné nyá. zls. 

tagnak: Rai Istvánné zls. 

Nacsa Ferenc nyá. tzls. 

tanácsadó testület elnökének: 
Dr. Végh Ferenc nyá. vezds. 

helyettesének: Dr. Helgert Imre nyá. ezds. 

titkárának: Simon Béla nyá. ezds. 

A jelölőlistára felkerültek a végszavazásnál 
egybehangzó szavazással kerültek megválasztásra. 

2012.március 14. 

A harmadik napon a Szövetségi hozzájárulás 
elbírálása volt a téma. A bizottság javaslata alapján 
két változatot ismert meg a küldöttértekezlet. 

Az alap a mindenkori minimál nyugdíj 1%-a 
(285 Ft), illetve a 0,666%-a (190 Ft). 

Az egyesületek, klubok más javaslatokat is 
megfogalmaztak, azonban a végszavazáson a 
küldöttgyűlés az 1%-os változatot fogadta el. 

A nap jelentős eseménye volt Benkő Tibor 
vezérezredes,a Honvédség Vezérkari Főnökének 
látogatása a küldöttértekezleten. Előadásában 
elmondta, hogy a honvédégnél is érződik a válság 
hatása. Röviden adott tájékoztatást az önkéntes 
tartalékos rendszer bevezetéséről. 

Kiemelte, hogy a Honvédség vezetése továbbra is 
számít a társadalmi szervezetekkel meglévő 
Kapcsolatokra. 

Ezután a Vezérkari Főnök, az új és a régi 
vezetőség megkoszorúzta az Obsitosok Kopjafáját. 

 Majercsik Tibor nyá. alez. 
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2011. november 18. 

Az elnökség az alábbi témákat tárgyalta meg: 

1. Az elnökség tagjai tájékoztatója az előző ülés 
óta végzett munkáról. 

2. A 2011. év rövid összefoglalása és a 2012. év 
előkészítése feladatai meghatározása. 

3. A következő elnökségi ülésig terjedő időszak 
feladatai egyeztetése. 

Az elnökség tárgyalta a napirendeket, és 
meghatározta a feladatokat, kijelölte a végrehajtásért 
felelős elnökségi tagokat.  

2012. január 20. 

Az elnökség megválasztása utáni első ülésén az 
alábbiakat tárgyalta: 

1. Az elnökség tagjai tájékoztatója az előző ülés 
óta végzett munkáról: 

2. A 2012. év előkészítése, feladatai 
meghatározása. A 2012. évi munka,- feladat- 
és pénzügyi terv előkészítése, javaslatok 
megvitatása,  

3. Az eddig megjelent, az Egyesületet érintő 
jogszabályokról tájékoztatás. Az ezekben 
foglalt előírásoknak való megfelelés előzetes 
feladatainak megbeszélése. A változtatandó 
okmányokat kidolgozó munkacsoport 
kijelölése. 

4. A következő elnökségi ülésig terjedő időszak 
feladatai egyeztetése, kiemelten a tavaszi 
közgyűlés előkészítése. 

Az elnökség feladatait elvégezte, meghatározta az 
egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó feladatokat, 
határidőket és felelősöket. 

2012. február 17. 

Az elnökség ezen az ülésén az alábbi témákat 
tárgyalta meg: 

1. Az elnökség tagjai tájékoztatója az előző 
elnökségi ülés óta végzett munkáról. 

2. A 2012. évi munka,- feladat- és pénzügyi terv 
javaslatai megvitatása, a közgyűlés elé 
terjesztendő anyag véglegesítése. A tavaszi 
közgyűlés előkészítésének megkezdése, a 
tervezett napirend megvitatása, az előkészítés 
és végrehajtás feladatai meghatározása, 
felelősök kijelölése. 

3. Az eddig megjelent, az Egyesületet érintő 
jogszabályokról tájékoztatás. 

4. A következő elnökségi ülésig terjedő időszak 
feladatai egyeztetése. 

Az elnökség tárgyalta a napirendeket, és 
meghatározta a feladatokat, kijelölte a végrehajtásért 
felelős elnökségi tagokat. Kiemelten foglalkozott a 
Közgyűlés előkészítésével. Megtárgyalta a BEOSZ 
kongresszus és a HOKOSZ közgyűlés egyesületet 
érintő, tennivalóit. A két rendezvényről külön írás 
található e lapban. 

Az elnökség, a kialakult gyakorlatának 
megfelelően, a tavaszi közgyűlés előkészítésének 
helyzetét és további feladatait a lapzárta után, 2012. 
március 30-án tartandó, ülésén tárgyalja meg. 

 Ügyvezető alelnök 
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Újra büszkék lehetünk, pályára került az első 
magyar műhold. 

A magyar értelmiség, mint korábban is 
bizonyított, változó világunk nehezedő 
körülményei ellenére is beírta nevét a műszaki 
kommunikáció dicsőségkönyvébe. 

2012. február 20. 16:40 Budapest: 
„ Sikerült kommunikálni a MASAT-tal. Sikerült 
adatokat felvinni, lekérdezni állapotát. Köszöni, Ő 
jól érzi magát, akkumulátora a napelemeiről 
töltődik, kapott feladatai végrehajtására kész”  – 
hangzott a jelentés. 



Minden egészségesen, jól működik, összegezte – 
Gschwindt András, a BME Űrkutató Csoportjának 
vezetője, egyetemi docens. 

A MASAT-1 a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem két tanszéke, valamint 
űrkutató csoportja hallgatóinak, oktatóinak, 
doktoranduszainak munkájával született. 2007 
szeptembere óta folyik az első magyar műhold 
tervezése, fejlesztése. A fejlesztők 2006 óta több 
hasonló, nemzetközi projektben vettek részt. 

Az űreszköz, melynek neve a magyar és a satellite 
szavakból ered, egy kisméretű, úgynevezett 
pikoszatellit, amely 1 kilogramm tömegű, 10x10x10 
centiméteres kocka CubeSat szabvány szerint, 
speciális alumíniumötvözetből készült. A kis kocka 
napelemtáblákból, az antennából, a stabilizáló 
tekercsekből, a napszenzorokból, energiaellátó 
rendszerből, hőmérőkből és a nagyon okos belső 
szerkezetéből állt össze. 

A Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan 
Tanszék célirányosan kialakított csoportjának 
feladata a kommunikációs alrendszer megtervezése, 
létrehozása volt, amely napenergiával működik, 
kevesebbet fogyaszt, mint egy mobiltelefon, a 
világűr szélsőséges körülményei között is képes 
üzeneteket küldeni és közben óriási sebességgel 
száguld. 

E feladatokat az alkotók sikeresen megoldották. A 
2009. évben végrehajtott ellenőrzéseket követően, a 
tervezett 2010.évi felbocsátás az indiai 
hordozórakéta indításának elmaradása miatt 
meghiúsult, de most az Európai Űrügynökség, Vega 
hordozórakétáján a MASAT-1 felküldése, nyolc 
másik társával együtt sikeres volt. A Vega harminc 
méter hosszú és három méter átmérőjű, 137 tonna 
össztömegű hordozórakéta. A rakétát közép-európai 
idő szerint 2012.02.20-án, 11.00 órakor, az Egyenlítő 
közeli Francia Guyanán található KOUROU európai 
űrközpontból indították. A projekt költsége 776 
millió euró, melynek csaknem 60 %-át Olaszország 
vállalta magára. A Vega, az ilyen méretű 
hordozórakéták kategóriájában egyedülálló, 
egyszerre több műholdat képes, akár eltérő pályára is 
állítani. 

Fontos megjegyezni, hogy a magyar felkészülés 
időszakában zajló KOMMUNIKÁCIÓ 2009. a volt 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen 
részletesen foglalkozott a MASAT-1 vizsgálati 
eredményeivel, amiben jelentős szerepet játszott a 
Puskás Tivadar Távközlési Technikum, a MASAT-1 
kommunikációs alrendszere terepi mérésére 
kialakított munkacsoportja. 

A tesztelést Dr. Horváth László Ferenc igazgató, a 
Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesületének 
elnökhelyettese szervezésében, sok más feladattal 
együtt sikeresen megvalósították. 

Dudás Levente, a MASAT-1 kommunikációs 
alrendszeréért felelős vezető mérnöke akkor átadta 
tesztelésre a működő kisműhold modellt (ZMT-1), 
amely tartalmazta az UHF sávú rádió adó-vevőt, a 
vezérlő számítógépet. Ezt egy hőlégballonra erősítve 
a Puskás Tivadar Távközlési Technikum 
rádióklubjának tagjai – Tóth István (HA5OJ) és 
Szabó András (HG7TR) egy hőlégballonnal vittek 
fel, amelyről repülés közben a földi 
vezérlőállomásról sugárzott, digitálisan modulált 
rádiójeleket dekódolta és visszasugározta. A vett 
adatok tárolásra kerültek az utólagos kiértékeléshez. 

A MASAT-1 esetleges jelhiány esetén, adott idő 
elteltével azonosító kódsorozatot sugároz, amely 
lehetővé teszi, hogy egy rádióvevő és a 
hozzákapcsolt számítógép segítségével jelzését 
vegyék még akkor is, ha a vett jel szintje jóval a 
zajszint alatt van. 

A Masat-1 hívójele: HA5 MASAT  

Üzemi frekvenciája: 437,345 MHz 
Moduláció: 2FSK 

Ebben az időszakban valósult meg az a sikeres 
rekordkísérlet, amikor a Nemzetközi Űrállomással, 
fedélzetén Simonyi Károly űrutassal, földi mozgó 
eszközök és az űrállomás között rádiókapcsolat 
létesült a már fentebb említett rádióamatőrök 
közreműködésével. Akkor hangzott el először a 
világűrben magyar szó, idézettel Madách: Az ember 
tragédiájából: „Ember küzdj és bízva bízzál!”. 

A magyar műholdnak társai voltak, az olasz 
LARES, pontos lézeres távmérésekre alkalmas 
„céltárgy”. A Lense-Thirring féle effektus a 
relativitáselmélet egyik jelenségének 
nagypontosságú kimutatására, a tér-időtorzulás 
bolygónk közelében. Ez a földi lézertávmérők 
részére fontos, 390 kilogrammos wolframötvözetből 
készült gömb, felületén 92 db lézertükörrel. 

Az ALMASat-1 egy 12,5 kilogrammos 
mikroszatellit a Bolognai Egyetem műholdja teszteli, 
hogy a benne kialakított rendszer miként működhet 
később a Föld megfigyelésére. 

A MASAT-1 a BME által készített pikoszatellit 
elsősorban oktatási célt szolgál, pályára állását 
követően gyűjti a saját állapotára és a környezetére 
vonatkozó adatokat. 

A többi, most pályára küldött szatellit spanyol, 
francia, torinói, bukaresti és varsói alkotások, 
létrehozásukban a jövő mérnökeinek, az egyetemi 
hallgatóknak is komoly szerep jutott. 

A sikeres pályára állást követően 5 órával a 
MASAT-1 Magyarország felett, mintegy 70 percig 
ad értékes elfoglaltságot a BME operatív 
csoportjának. A kísérlet fontos magyar vonatkozása, 
hogy az alkalmazott műszaki megoldás hajtómű 



nélkül is stabilizálhatja a műholdat a Föld mágneses 
erővonalai mentén. 

Magyarország célja az EURÓPAI 
ŰRÜGYNÖKSÉGHEZ (ESA) való csatlakozás. 
Magyarország egy működő műholddal bizonyítja, 
hogy rendelkezünk megfelelő szakmai utánpótlással. 

Magyarországon már 50 éve folynak az űrkutatás 
területén kutatások, és az alkalmazott műszerek 
gyártása. 

 B. Nagy Péter nyá. mk. alez. 
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Kedves egyesületi tagok, 

Kedves nyugdíjas híradó katonák, 

Kedves barátaink! 

A Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület 
(PTHBE) szeretettel üdvözli a Váci Esze Tamás 
Honvéd Nyugdíjas Egyesületet (VETHNyE), mint a 
Magyar Honvédség „Híradó Családja” tagját. 
Megtisztelő feladatot jelent egy ilyen régi patinás 
egyesület jubileumi üdvözlése, fennállásának 30. 
évfordulója alkalmából. 

Talán nincs is olyan egykori híradó tiszt, aki 
elfogultság nélkül tudná átlépni Vác város, Vác 
helyőrség határát ifjúsága színhelyét. Büszkeséggel 
tölti el az odalátogató egykori híradótisztet az 
újjávarázsolt főtér, amely a város egyik 
gyöngyszeme. Felelevenednek az ifjúság képei a 
Kőkapu, a Pokol sziget, a Hattyú, a Kacsa és számos 
más hely, valamint a Torony is a kapun belül, illetve 
a Kolostor is, a nőtlentiszti szálló. 

Vác helyőrség minden híradótiszt Mekkája, 
Balassi Bálintot idézve a szolgálat számára „vitézlő 
oskola” volt. A Vácott szolgálatot teljesítő katonák a 
különböző átszervezések miatt más és más 
megnevezésű alakulatok állományában voltak. 
Változott a paroli is, kék, zöld, barna, majd újra a 
régi kék, de a hírvillám, a híradó lelkület, a szakma 
szeretete, minden átszervezés és változtatás ellenére 
szilárdan megmaradt. 

A váci híradó alakulatoktól indultak el tiszti 
karrierjük felé az alapos gyakorlati felkészültséget 
szerzett fiatal tisztek, ki a ZMKA-ra, ki az egykori 
Szovjetunió leningrádi Híradó Akadémiájára, ki 
pedig a Budapesti Műszaki Egyetemre ment, hogy 
magasabb szintű képesítést szerezzen. 

A honvéd hagyományokban gazdagon bővelkedő 
Vác emlékeinek letéteményese és legfőbb ápolója a 
VETHNyE. Ennek értelmében számos 
megmozdulást, ünnepélyt szervezett az Egyesület, 
hogy maradandó emléket állítson Vác katonai 
múltjának. Szinte minden évben szerveztek egy-egy 
emléktábla avatást: 

- 2003-ban a volt Damjanich kislaktanya falán; 

- 2004-ben a volt Damjanich nagylaktanya 
falán; 

- 2005-ben a volt Esze Tamás laktanyában 
helyezett el emléktáblát az Egyesület. 

- 2006-ban a volt Híradó Tiszthelyettes 
Szakközépiskola emlékére a Híradó téren 
emlékhelyet létesített, avatott az Egyesület; 

- 2007-ben Vác Város Önkormányzatától 
emlékzászlót kapott az Egyesület munkássága 
elismerése gyanánt; 

- 2008-ban emléktáblát avatott az 1849. évi 
váci csatában részt vett Lengyel Légiónak. 

Örömünkre szolgál, hogy mindezeken a 
rendezvényekre Vác meghívta a PTHBE képviselőit, 
akik esetenként segítséget is tudtak nyújtani az 
ünnepségek előkészítésében a dokumentumok 
megfogalmazásában. 

A PTHBE köszönetet mond az ETHNyE-nek a 
Híradó Klubok 2007. évi családi találkozójának 
megszervezésért, ahol az egykori váci híradók 
ifjúságuk megújult környezetében élvezhették 
egymás társaságát. 

A PTHBE nevében további sikeres munkát 
kívánok! 

 Dr. Lindner Miklós nyá. altábornagy 
 a PTHBE elnöke 
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A Honvédségi Klubok Országos Szövetsége 
(HOKOSZ), melynek tagegyesülete vagyunk, 2012. 
március 19-én a Stefánia Palotában, tartotta éves 

közgyűlését. Egyesületünket dr. Lindner és Szepezdi 
bajtársak és e beszámoló írója képviselte. A 
közgyűlésen megjelentek a tagszervezetek 



képviselői, így határozatképes volt. Az elnökség 
beszámolt az elmúlt közgyűlés óta végzett munkáról. 
Az írásos beszámolóhoz szóbeli kiegészítést adott 
Péter László nyá. ezds. elnök (Egyesületünk tagja). 
Vázolta az elmúlt időszak társadalmi szervezeteket 
és a nyugállományúakat is érintő jogalkotás hatásait 

és a HOKOSZ további feladatait. Kiemelte a „Civil” 
törvényből eredő feladatokat. Üdvözölte a BEOSZ 

megválasztott új vezetését. A beszámolót és az EB 
jelentését a közgyűlés elfogadta. 

A tanácskozáson felszólalt Szabó József ezds., a 
HVK Szü. Csf. h., aki vázolta a Honvédség további 
személyügyi feladatait, benne a bennünket is érintő 
változási elképzeléseket. 

Felszólalt Kocsi László alez, a HM Társadalmi 
Kapcsolatok Irodája, irodavezető-helyettese, aki 
szólt a nyugállományú szervezetek fontosságáról és a 
velük kialakítandó együttműködés elképzeléseiről és 
a támogatások lehetőségeiről. 

A rendezvényen kiemelkedő munkája 
elismeréseként jutalomként egy festmény kapott dr. 
Lindner Miklós nyá. altbgy., Egyesületünk elnöke. 

A közgyűlés eredményes volt és számos új 
információval segítette tagszervezetei további 
munkáját. 

 Felker Lajos nyá. ezds. 
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Domján László vezérőrnagy a Magyar Honvédség 
Összhaderőnemi Parancsnoksága parancsnoka 
meghívására Egyesületünk képviseletében részt 
vettem a „Magyar Honvédség Informatikusok Napja 
2012.” Székesfehérvárott rendezett központi 
ünnepségén. 

Az egész országból összesereglett informatikusok 
megtöltötték a Parancsnokság nagy előadótermét. 

A parancsnok megnyitóját követően felolvasták 
Dr. Benkő Tibor vezérezredes a Magyar Honvédség 
Vezérkar Főnökének az informatikusokat köszöntő 
levelét. 

Az ünnepi beszédet Tiglerné dr. Lakner Rozália a 
Pannon Egyetem műszaki – Informatikai Kar 
dékánja tartotta, aki szólt az informatika az életet, a 
társadalom egész területét átfogó szerepéről, a 
gyógyítás, az oktatás, a biztonság nélkülözhetetlen 
feltételéről. A korszerű fegyveres küzdelem vezetése 
is egyre egzaktabb követelményeket támaszt az 
informatikával szemben. 

A dékán asszony hosszabban méltatta az 
egyetemes számítástechnika rendszereinek 
megvalósításában részt vett magyar szakemberek 
tevékenységét. Kiemelte Neumann Jánosnak (1903 – 

1957) hazánk fiának, a „számítógép atyjának” az 
első számítógép világhírű megalkotójának 
eredményes munkáját. 

A kiemelkedő munkáért adományozott különféle 
elismeréseket Domján László vezérőrnagy, az ÖHP 
parancsnoka, Kun Szabó István dandártábornok a 
Magyar Honvédség Támogató Dandár parancsnoka 
és Vass Sándor mk. ezredes a Vezérkar Híradó, 
informatikai, és információvédelmi Csoportfőnökség 
mb. csoportfőnöke adta át az elismerteknek. 

A Honvéd Együttes kis létszámú sokoldalú 
művész csoportja nagy tetszéssel fogadott fergeteges 
vidám műsort adott a résztvevők tiszteletére. 

Az Ünnepi ebédet követően a résztvevők 
megismerkedhettek a HM ARMCOM 
Komunikációtechnikai Zrt. legújabb termékeivel, 
amelyek a HIK/G illetve PK-2gk azonosító jelet 
viselik. 

Köszönjük a meghívást! 

 Dr. Lindner Miklós nyá. altábornagy 
 a PTHBE elnöke 

MMM AAA DDD ÁÁÁ CCC HHH    III DDD ÉÉÉ ZZZ ÉÉÉ SSS EEE    

A XIX. század elején irodalmi szempontból volt 
egy nagyon fontos dátum: 1823. Ekkor született 
máig legnagyobb költőnk, Petőfi Sándor és ekkor 
Madách Imre. Az elmúlt majdnem két évszázadban 

számtalan tanulmány, könyv, értekezés jelenet meg 
Petőfi életművéről, de nagyon sokan elemezték 
Madách legfontosabb drámáját, Az ember tragédiáját 
is. Jelenleg e mű születésének 150. évfordulójára 

A közgyűlés napirendje 
1. Az Elnökség beszámolója 
2. Az EB beszámolója 
3. Hozzászólások, vita 
4. Zárszó, a 2012. évi munka- és 

gazdálkodási tervek jóváhagyása 
5. Elismerések átadása 

Ebéd 
HOKOSZ Hírlevél kiadása 



emlékezünk. Szeretnénk néhány olyan megállapítást 
tenni, amelyek még nem váltak közhelyessé e 
világirodalmi értékű alkotás kapcsán. 

A középkor vége és a reneszánsz hajnala arra 
ösztönözte a gondolkodó európaiakat, hogy 
világnézetük egységes alapját teremtsék meg a 
filozófiában és a művészetben. Dante Alighieri 
érezte legsürgetőbbnek ezt a feladatot. Hosszú 
előkészületek után kezdett hozzá 1300 környékén 
világkölteménye, az Isteni Színjáték megírásához. 
Nem tudhatta, hogy ezzel utat nyit ilyen típusú 
művek születésének,, hiszen attól kezdve 
kötelezőnek érezte az európai ember, hogy számot 
vessen azzal, milyen világban kell élnie és e világnak 
mi a célja vele. A 
keresztény hit által 
meghatározott dantei 
világcél a s z e r e t e t. 
A túlvilág három 
részének, a Pokolnak, 
Purgatóriumnak, 
Paradicsomnak világát 
feltérképezve, egyúttal 
benne a bűnös 
emberiség életét 
bemutatva találja az 
egyetlen teljesíthető 
eszmének a szeretetet. 

Sokáig nem születik 
hasonló mű. Johann 
Wolfgang Goethe kell 
hozzá a XVIII-XIX. 
század fordulóján 
Németországban, hogy 
Faustjában újragondolja 
az ontológiai problémát. 
Faust hatalmas 
körképben ábrázolja a 
létlehetőségeket, s a 
dantei szeretet helyébe a 
boldogságot állítja 
célként. Fogódzót is ad hozzá: a boldogságot az 
értelmesen végzett emberi munka eredményezi. 

A Fauston fellelkesülve jó néhány német és egyéb 
európai költő fogott hozzá hasonló világköltemény 
írására. Legkiválóbb, tehát legmaradandóbb a mi 
Madáchunk tollából származott. Hazafiúi /a 
szabadságharc bukása miatt/ kétségbeesése, filozófiai 
tanulmányainak keserű tanulságai, magánéleti 
csalódásai késztették a nagyra becsült Faust 
nyomdokába lépni. 

Ő az általános emberi cél helyett történelmileg 
determináltat keres, de hiába tekint végig az 
emberiség történetén, sőt még várható jövőjén is, 
nincs egyetemesen létező cél! Vannak eszmék, 

amelyek születnek és elhalnak, s bármilyen jó jön 
helyettük, sorsuk ugyanaz. Így a mű végén az 
általánoshoz jut el, a konkrétan meg nem 
ragadhatóhoz: az „ember küzdj, és bízva bízzál!” 
felszólítása, kérése a Biblia szellemében született, de 
nem mond semmit a küzdés értelméről, lehetséges 
céljáról. Az olvasónak ezen kell igazán 
elgondolkodnia. Nagyon erős bennem a 
meggyőződés, hogy nincs egyetlen cél a világ előtt, 
mert az ember és lehetőségei szüntelen váltakoznak a 
történelem útján, s létünk legfőbb problémája éppen 
az értelmes célok kijelölése. Tehát ebben a 
műmegoldásban Madáchnak igaza van. 

Legalább ennyire izgalmas Isten és ember 
kapcsolata a műben. 
Kevesen veszik észre, 
hogy amikor Ádám 
térdre hullva vallja meg 
Istennek vereségét, 
akkor nemcsak Isten 
győzte le, hanem a 
természeti törvény, a 
szaporodás parancsa is. 
(Bár ha a hit talaján 
állunk, ez is isteni 
elrendelés.) 

Legizgalmasabb 
kérdés a nő szerepe. 
Vessük el azt a 
közhelyet, hogy a Fráter 
Erzsébetben való 
csalódás szólal itt meg. 
Sokkal többről van szó 
ugyanis! A madáchi 
gondolkodásban a nő 
ugyanolyan történelmi 
erővel rendelkezik, mint 
a férfi – s ugyanúgy 
más-más alakban, mint a 
férfi. Igaz, hogy a férfi 
oldalán áll, de önállóan 

érez, gondolkodik, cselekszik, tehát egyenrangú a 
másikkal. 

Mindaz a sok-sok részletprobléma, amit gyönyörű 
nyelven fogalmaz meg a költő, újra és újra olvasásra 
ösztönzi a gondolkodó embert, de arra 
mindenképpen készteti, hogy Madách Imrét 
irodalmunk legnagyobbjai között helyezze el. 

 

 

 Amacziné dr. Biró Zsuzsa 
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Tudtam, hogy egyszer valamikor visszatérek 
Szentgyörgyvölgyre, ahová súlyos idők gyermekkori 
emlékei fűznek. Tulajdonképpen véletlenül került sor erre 
az emlékeket idéző látogatásra, mert barátaimmal egy 
őrségi túrára mentem és a gyönyörű tájon kocsikázva 

véletlenül olyan közel kerültem Szentgyörgyvölgyhöz, 
hogy kézenfekvő volt meglátogatni a települést. 

Változnak az idők. Nagy élvezettel mentem át az 
osztrák- magyar határon egy templom mellet és Őrfalunál 
is a szlovén-magyar határon, ahol egy széteső félben lévő 
faház jelezte, hogy ott határőrző szolgálati hely volt. 
Istenem hajdan ezeket, a határokat szögesdróttal és 
aknazárral védték. (Egy könyvben azt olvastam, hogy 
Kádár azt kérte ’56-ban a határt lezáró szovjet csapatok 
parancsnokától, hogy hagyjanak néhány kilométer rést- 
hadd menjen, aki akar.) A műszaki zár felszámolása után 
emléktárgyakat készítettek egy szépen megmunkált fára 
ráerősített  szögesdrót- darab formájában. 

Szentgyörgyvölgyre a háborús események során 
kerültem. 1944 karácsony előtt édesapám, aki katona volt 
megjelent a kis dunántúli faluban, ahol mi édesanyámmal 
a bombázások, elől a nagyanyámhoz menekültünk. Apám 
összepakolt bennünket és elhagytuk a falut észak felé. A 
gőzmalomtól a falu határa felé vezető út nagyon 
meredeknek tűnt, a vezetőnek vissza kellett kapcsolnia. 
Sokat jártam erre iskolai kirándulásokon is, akkor is 
meredek volt, amikor kapával a vállamon, vagy sarlóval a 
„cekkeremben”mentem az erdészet valamelyik dűlőjébe 
facsemetéket ápolni, „tányérozni”. Az út akkor is 
meredek volt, amikor gyalog, vagy a kerékpárt tolva 
mentünk egyet fürödni a Balatonban. Egyszer egy nagyon 
meleg nyári napon elhatároztuk, hogy munka helyett 
elmegyünk fürdeni. Gyalog ez egy órás út volt. Mi fiúk 
gatyában fürödtünk, a parasztlányok bugyiban, 
melltartóban, csak egy „úrilány” nem mert levetkőzni. Ez 

a lány később magántanulóként érettségizett a közeli 
gimnáziumban, mert rendes tanulónak nem vették fel az 
apja csendőr múltja miatt. Az érettségi után az egyik tanár 
feleségül vette a szép szőke lányt. A forradalom alatt talán 
5-6 hétig én is jártam ebbe a gimnáziumba, mert a 

„Rákóczi” sorsa akkor még teljesen 
kilátástalan volt. 

A gőzmalom menti emelkedő 
évekkel később már ugyancsak kedves, 
szelíd somogyi lankának tűnt, amikor 
nosztalgiázva arra jártam. Ezt a szelíd 
tájat gyönyörködve néztem évtizedekkel 
később, amikor egy Mi-8 Taszárról 
Szentkirályszabadjára vitt. (Nagyobb 
élmény volt, mint amikor egy Cessna 
fedélzetéről a Wright testvérek 
repülésének helyszínét láthattam.) 
Szinte minden nevetségesen kicsinek 
tűnt. A fő utca melletti domb, a 
templomdomb és a hősök szobra 
melletti kaptató, ahol hajdan a 
csendőrőrs, később a rendőrőrs volt. A 
nyugati gyártmányú kocsival már nem is 
kellett visszakapcsolni. Később megint 
jártam arra többedmagammal. Akkor a 
szülőházamat megnézni. 

A „tetőre” felérve nyugati irányba 
fordultunk. A balatoni 7-es útról letérve 
Marcali felé mentünk, ahol az 

édesapámnak valami hivatalos katonai dolga volt. 
Gyerekfejjel a kiürítés káoszát láttam, érzékeltem. Egy 
Levente Egyesület sporttelepe kiürítését is láttam, éppen a 
jól ismert kislabdákat csomagolták.! Majd Sopron 
irányába fordultunk és valamikor megérkeztünk egy kis 
faluba, Bőbe. Bő a kis nyugat magyarországi falú nagyon 
szűknek bizonyult a beszállásolt sok katonának és állami 
tisztviselőnek. Ráadásul hatalmas tavaszi áradás volt. A 
falu hídját is elöntötte a Répce egy kis oldalága, de a 
lovas hintók vígan átkocsikáztak rajta a félméteres vízben. 
Itt ért az intézkedés az új köszönési formára: Kitartás! 
Éljen Szálasi! Ez a köszönési forma számomra, hat éves 
gyereknek nagyon idegen volt. Én „dicsérni” szoktam, 
vagy „csókolómmal” köszöntem. Megoldásként, ha valaki 
ismerőssel találkoztam átmentem a másik oldalra. /Szálasi 
nevével még egy érdekes helyzetben találkoztam. A 
hatvanas években albérletet kerestem, mint nappali 
tagozatos egyetemre járó katonatiszt. Valaki ajánlott egy 
címet, el is mentem katonaruhában, hogy ne utólag 
derüljön ki kilétem. Két idős hölgy fogadott nagyon 
kedvesek voltak. Már-már megalkudtunk, amikor a 
zongorán lévő fényképen megakadt a szemem. Az egyik 
hölgy megkérdezte: százados úr ismerte a Ferit? Nem – 
mondtam, de nagyon ismerős. Ekkor a másik idős hölgy 
oda jött, és azt mondta : húgom visszavette ám a lánykori 
nevét, nem Szálasi Ferencné már./ A katonai helyzet 
változásával az innen néhány kilométerre lévő Gór nevű 
falúba, költöztünk barakkokba. Legnagyobb élményem itt 
az volt, amikor egyik este hatalmas dörgések közepette 
egy bombatámadásnak lehettem szemtanúja. Az ég kinyílt 

 

A városi Csiky Gergely Színház 



legyezőszerűen vörösre festve a nyugati égboltot. Talán 
Szombathelyet, vagy Kőszeget bombázták. Egy helyi 
idegenvezető szerint Kőszeg városát nem érte komolyabb 
találat, inkább a környező szőlőhegyek károsultak. 
Néhány világító repülőbombára is emlékszem, amint 
méltóságteljesen ereszkedtek le. Ezeket akkor Sztálin-
gyertyának neveztek a felnőttek. Górból 
Szentgyörgyvölgybe vitt a teherautó bennünket, ahol egy 
parasztház egyik részében kaptunk szállást. Korán jött 
akkor a Húsvét. Ajándékról nem esett, nem eshetett szó. 
Minden esetre csináltam a nyuszinak fészket és egy 
színezetlen nyers tojást tettem bele a rend kedvéért. 
Közeledett a front a tisztek polgári ruhát vettek fel. 
Legtöbbnek csak melegítője volt, amit abban az időben 
mackónak neveztek. 

Majd átment rajtunk a front. Az első orosz katona, akit 
láttam egy lovas felderítő volt, aki egy sípot adott nekem. 
Kedves falú volt Szentgyörgyvölgy. Sokat játszottunk mi 
gyerekek, kisebbek, nagyobbak, a legkedveltebb játékunk 
az alig néhány hetes kiscsikó volt, amit csak csicsónak 
neveztem. Talán székely nagyanyám meséi ihletésére. 

Mára a település teljesen megváltozott. Több mint 
hatvan év után semmit se tudtam azonosítani, pedig az 
emlékeim éltek bennem. 

 A férfiak, akik csodálatos módon megúszták a 
hadifogságot, a hazatérésről szőttek különböző terveket. 
Néhány nap múlva úgy döntöttek, hogy gyalog elindulunk 
visszafelé az országba. Az egyik tisztnek kis gyereke volt, 
akinek egy kétkerekű kordét fabrikált, és abban húzta 
kelet felé. Az édesapám eléggé el nem ítélhető módon egy 
országúti jegenyéből vágott husánggal enyhén a 
fenekemre vágott, ha nyűgösködtem a fáradtság miatt. A 
visszaúton többször találkoztunk magyar férfiakkal, 
akiket az oroszok harckocsiakadály-rendszerek 
kiépítésére-munkára fogtak, tartva egy esetleges német 
ellentámadástól. Az egyik férfitől megkérdeztük a helyes 
útvonalat Somogy felé, mert mindenképpen a 
nagyanyámhoz akartunk menni a szétlőtt Budapest 
helyett. Bak, Tütö, Söjtör (Deák Ferenc szülőfaluja), 

Gelse hallottam a megfelelő irányvonal egyes állomásait, 
falvait. Már gimnazista voltam, amikor térképen 
megtaláltam, hogy Baktüttösről volt szó. Az egyik 
faluban, vagy Zalaegerszeg szélén egy vasutassal 
találkoztunk, aki elmondta, hogy erre már megindult a 
vonatközlekedés. Egy félig nyitott (malac) kocsival 
indultunk útnak. Az utazás kissé viszontagságos volt. 
Gyékényes előtt a Dráva túlsó partjáról géppuskatüzet 
kaptunk egy észak felé mozgó német csapattól. 
Gyékényesen szovjet és szokatlan kávébarna egyenruhás 
bolgár katonáktól volt tele az állomás. Harsogott a 
Katyusa. Nehezen megérkeztünk a somogyi városba. A 
színház parkjába üldögéltünk, amikor hirtelen megláttuk 
nagyanyám nővérét, aki az állomás felé tartott. 
Somogynak ezen a részén már béke volt. Édesanyám 
megkért, hogy fussak utána és kérdezzem meg tőle, hogy 
merre van Csiszár? Ezt nem tudtam megtenni, csak a 
nyakába borultam. Ő rögtön azt kérdezte „hát a szüleid”? 
Ott vannak a padon-válaszoltam. 

Ez a város nagy szerepet játszott életemben. 

Itt találtam ideiglenes menedéket a nagybátyámnál a 
szétszórt iskolánkból menekülve 56 őszén. Kék 
egyenruhában, piros parolival. Majd visszajártam tiszti 
növendékként khaki ruhában sötétkék parolival. Négy év 
múlva ide kerültem fiatal tisztként, de már zöld váll-
lapokkal. Itt sétáltam boldogan, mert a kisvárosban 
mindenki tudta, hogy a városi tiszti főorvos unokaöccse 
vagyok. Ebben a városban színházi pénztáros 
unokanővérem segítségével, mindennapos 
színházlátogató voltam úgy csizmásan. A világoskék váll-
lapu kollegáim itt csak úgy neveztek csúfondárosan, hogy 
a gyalog. Hogy irigykedtem azokra a világoskék váll-
lapokra, de szívem a régi sötétkék parolit sírta vissza, 
amellyel katonaként szocializálódtam. 

Most már viselhetném a sötétkék parolit, de a hajam 
színe már nem engedi. 

 Amaczi Viktor nyá. mk. alez. 
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Ismét gyászol a híradók nagy családja. Meghalt 
Cseh József nyugállományú ezredes bajtársunk, 
egykori növendéktársunk, szakasz és századtársunk, 
ezredtársunk, akadémiai hallgató társunk, akadémiai 
tanárunk, tanszékvezetőnk, barátunk, mindannyiunk 
Csehjóskája. 

Bajtársunk 1938-ban született Alsószoporon. 
Érettségi után rövid ideig dolgozott, majd bevonult 
az Egyesített Tiszti Iskolára és 1961-ben híradó 
hadnaggyá avatták. Katonai pályafutását Vácott 
kezdte, majd az ezred áttelepítése után 
Székesfehérváron folytatta szolgálatát. 1972-75 
között elvégezte a ZMKA híradó szakát. A ZMKA 
után újból Székesfehérvári évek következtek, ahol 



zászlóalj parancsnoki, illetve ezredparancsnoki 
beosztásokban szolgált. 1977-ben a ZMFMF híradó 
tanszékére került, majd 1980-ban a ZMKA oktatója 
lett. Mint a híradó tanszék vezetője ment nyugdíjba 

1993-ban. Egész életét kitöltötte a katonai pálya, a 
híradó szakma. Kedves Bajtársunk nyugodj békében. 

 A szerkesztőbizottság 
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A június közepére szervezett kiállításban Puskás 
élete és munkássága mellett fontosnak tartottuk, 
hogy külön hangsúlyt helyezzünk a távközlés helyi 
vonatkozásaira, mint például a sepsiszentgyörgyi 
vezetékes rádió történetének és működésének 
legendájára, az egykori falusi és városi vezetékes 
rádiók segítségével, a kábeltelevízió, a rádió-
amatőrizmus és más Kovászna megyei vonatkozású 
technikatörténeti esemény bemutatására. 

A kiállítás témája: 

a) Puskás Tivadar élete és életútja; 

b) Puskás Tivadar szerepe a program szerinti 
közösségi információ és szórakoztató 
műsorszórás (tömegtájékoztatás), valamint a 
távközlés fejlődésében, elterjedésében Erdély 
területén és a nagyvilágban; 

c) Puskás Tivadar emlékének ápolása a határon 
innen és a határon túl. 

A kiállítás célja: 

- Emléket állítani és méltatni Puskás Tivadar, a 
nagy magyar feltaláló és hazafi személyét és 
tevékenységét. 

- Múzeumpedagógia: a témával kapcsolatos 
(távközlés és tömegtájékoztatás) begyűjtött 
eszközök, felszerelések és készülékek használata a 
tanulók műszaki óráin vagy múzeumlátogatások 
alkalmával. 

- Összegyűjteni, megőrizni és bemutatni a 
témával kapcsolatos, még megtalálható eszközöket, 
felszereléseket és készülékeket (vagyis menteni, ami 
még menthető) kortársaink és utódaink számára. 

- Emléket állítani és méltatni a térségünkben 
élt és élő szakembereinket, akik a távközlés és 
tömegkommunikáció területén dolgoztak és 
dolgoznak hivatásból vagy önkéntesen. 

A kiállítás helyszínei: 

- Székely Nemzeti Múzeum (2012. június); 

- A végleges kiállítás, a „Puskás Tivadar – 
emlékszoba” a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar 
Szakközépiskola egyik, 100 m2-es helyiségében kap 
helyet az igazgató úr, Újfalvi István mérnök 
beleegyezésével, hathatós támogatásával (látogatásra 
előkészítve 2013-tól). 

A kiállítást úgy szerveztük meg, hogy egy ritka, 
küzdelmekkel tele életrajz és a távközléssel 
kapcsolatos kérdések a tanulók és a látogatók 
számára érthetőek, „fülbemászóak” legyenek. 

A kiállításokat megnyitja és a „Puskás Tivadar 
élete és munkássága” című könyvet bemutatja dr. 
Péter Sándor tanár, szerkesztő. 

Köszönetemet és elismerésem mindazoknak, akik 
segítettek ebben a nehéz és kitartó gyűjtési, felújítási, 
megőrzési és kiállítói munkámban. 

 Csáky Ernő nyá. mk. ezds. 

A kiállításokat megszervezte Csáky Ernő tanár, nyá. 
ezredes, hadmérnök, katonai híradástechnikai 
szakember (Szerkesztő). 
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Az ötvenes évek végén, talán 1959-ben az ETI 
(Egyesített Tiszti Iskola) is részt vett, mind mindig a 
Díszszemlén. A díszmenet után a díszzászlóalj feszes 
léptek (félkemény vigyázzmenet) után az Állatkert 
előtt állt meg, és szerelvényt igazíts parancsra 
álldogált, és halkan beszélgetett, várva a villamos 
különjáratot. A tavaszi délelőttöt élvezve a madarak 
csiviteltek, fütyörésztek a platánfákon. Miután a 
Díszszemle befejeződött a híradó katonák már 

kezdték is bontani a könnyű vezetékkel kiépített 
híradó összeköttetést. Az egyik katona ügyesen 
felmászott az egyik platánra, hogy egy makacs 
vezetéket kiszabadítson. Mit keres ott az a katona – 
tette fel a kérdést egy tüzér növendék. 
Füttymélypontot – hangzott a szakértő válasz. 

 Amaczi Viktor nyá. mk. alez. 
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Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával támogassák Alapítványunk céljainak elérését! 
A Puskás Tivadar Híradó Bajtársainkért Alapítvány céljai: 

− nehéz élethelyzetbe került híradó katonák, közalkalmazottak és özvegyeik esetenkénti segélyezése; 
− híradó hagyományok ápolása, híradó rendezvények támogatása; 
− kimagasló értéket képviselő híradó jellegű tanulmányok, könyvek támogatása. 

A rendelkező nyilatkozatban 
a kedvezményezett nevéhez kérjük beírni: 

PPuusskkááss  TTiivvaaddaarr   HHíírr aaddóó  BBaajj ttáárr ssaaiinnkkéérr tt  AAllaappííttvváánnyy  
a kedvezményezett adószáma rovatba kérjük beírni: 

11  88  11  99  22  33  99  77  --  11--  44  22  
Ha az adóbevallását a munkáltató végzi, akkor a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékot 
legkésőbb május 11-ig kell átadni a munkáltatónak. 

Ha az adóbevallását egyénileg, vagy elektronikus úton készíti el, akkor az 53-as önbevallás D lapjának 
kitöltésével, valamint a Rendelkező Nyilatkozat borítékos formájával is rendelkezhet. 

Kérjük környezetében is népszerűsítse az Alapítványt! 
Tájékozódjon honlapunkon: www.puskashirbaje.hu /Alapítványunk 
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