Ismét szolgálatba helyezem
(Parancs kihirdetés Havasi János nyá. ezredes 85. születésnapján)
Prológus: A Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület közel 250 tagjából hozzám legközelebb a
büszke dédapa, Havasi Jancsi áll. Pedig nem is a Puskás Technikumban tanult, mint például dr.
Lindner Miklós nyá. altábornagy Úr, vagy a legendás Héjj Antal államtitkár, aki még
hátulgombolós századosként, 1953-ban ellent mert mondani a Magyar Posta „fura urának” (a
vezérigazgatónak). Így aztán Alexander Sztefanovics Popov (magyarul Popov Sándor) helyett
Puskás Tivadar lett a Gyáli úti almamáter neve. Sajnos Héjj Tóni bácsi a névadás 50. évfordulója
előtt kettő héttel elhunyt. (Isten nyugosztalja!) Ezért aztán a díszünnepségen a Puskás Tivadar
Emlékérmet csak özvegyének tudtuk átnyújtani, aki (hála az Úrnak) a mai napig egyesületünk
aktív tagja.
Más kérdés, hogy Popov Sándor nem is volt olyan rossz választás, mint akkor azt mi
gondoltuk. Ő használta fel először a rádióhullámokat kommunikációs célokra. 1895. május 7-én
Szentpétervárott egy nyilvános bemutatón, Heinrich Hertz nevét morzézta le. Puskás Tivadar
pedig 1893. február 15.-én Budapesten, először a világon műsort sugárzott vezetéken a
nagyérdemű közönségnek. Ez volt a Telefonhírmondó. De itt álljunk meg, nem Puskás Tivadar,
és A. S. Popov munkásságát, hanem Havasi János – Popov életművét jöttünk összehasonlítani.
Miért is? Mert mindketten katona-tanárok voltak.

Havasi kontra Popov
Először nézzük a helyszint:
a)

A. S. Popov a Kronstadti Orosz Tengerészeti Torpedó Iskola elektrotechnika

tanára volt. (Ez a Kronstadt nem az erdélyi Brassó, német elnevezése. Ez a Kronstadt a
Szentpétervár előtt, 30 kilométerrel, a Kotlin szigeten található kis, 42.000 lakosú városka.
Popov édesapja pópa volt. Okos, értelmes fiát a jekatyerinburgi papi szemináriumba íratta
be, de Popov megszökött, és átiratkozott a szentpétervári egyetem fizika szakára.
Kitüntetéssel végezte el, de a tanársegédi fizetésből nem tudta ellátni családját, ezért labor
vezetőnek állt a haditengerészeti iskolába. Az egyik aknatelepítési gyakorlaton a hírtelen
megérkező vihar miatt több kadétja is súlyosan megsérült, ami Popovot nagyon megviselte.
Egy angyali sugallat, Szent Pál idézete (Róm. 12, 21 „Ne győzzön le téged a rossz, hanem te
győzd le rosszat a jóval!”) rázta fel bénultságából, és megalkotta a vihar előjelző
elektronikus kézikészüléket, amely tulajdonképpen az első rádióvevő volt. A tanár úr
természetesen saját találmányával bővítette a tananyagot.
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(A mostani, kötelező kerettanterves szférában várhatóan a KLIK azonnal felfüggesztené
állásából. Háromtagú szakértő bizottságot küldene ki, melynek vezetője egy vívómester
lenne. Hiszen a kadétok egyik kompetenciája a parádriposzt a párbajban. A bizottság egyik
tagja egy stylist lenne, hiszen a kadét legfontosabb kompetenciája a sármos megjelenés. A
bizottság másik tagja egy tánctanár lenne, mert ha már a kadét kisugárzásával elcsábította
a „hercegkisasszonyokat”, akkor a padló ördöge figura interpretálása egyenesen vezet a
lepedő akrobatájához. Nos, Popov tanár úr nem rendelkezett a fenti kompetenciákkal, tehát
a szakértő bizottság egyhangú szavazása alapján, demokratikusan repült volna.)
Még szerencse, hogy az orosz cári rendszer autokratikus volt, így aztán Popov laborvezető
tanár urat soron kívül az Elektrotechnikai Intézet professzorává nevezték ki.
b)

Nézzük Havasi János pályájának ívét:

János szülei kemény kétkezi munkával keresték meg a mindennapi kenyerüket.
Szorgalmukért, becsületességükért az Úr már gyermekük névadásakor megjutalmazta őket.
Jancsi sírásából: óá-óá, oá-oá; majd oá-oá-oá; végül oááá, oáááá-ból kihallották az
arspoetikáját:

oá-oá, oá-oá

= Én egész hadseregünket fogom

oá-oá-oá

= híradótiszti fokon

oááá

= taní-

oáááá

= tani!

Tudat alatt megérezték, gyermekük „nagy”ember lesz, a Bolyai János Katonai Műszaki
Főiskolán fog tanítani, ezért a János nevet adták neki.

Bolyai János és matematikája
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Jánosunk a sorkatonai szolgálat után a tiszti iskolára került, és 1950 őszén alhadnaggyá
avatták. Kiváló eredménye miatt, első szolgálat helye, a Zalka Máté Híradó Tiszti Iskola lett.
Ide szakasz-, majd századparancsnoki, tehát tanári beosztásba vezényelték.
Zalka Máté, a Mátészalka melletti (Tunyog) Matolcson 1896-ban, (a millennium évében)
született Frankl Béla néven. Önkéntesként megjárta a Nagy Háború déli, és északi
frontjának poklát. Fogságából megszökvén részt vett a Kemál pasa vezette török
függetlenségi háborúban. Majd 1936-tól, a spanyol polgárháborúban Ő volt a Lukács
fedőnéven elhíresült tábornok és Huesca ostrománál hősi halált halt.

Zalka Máté

Lukács tábornok Spanyolországban

A Zalka Máté nevét viselő tiszti iskola már elhelyezésében is felülmúlta az Orosz
Tengerészeti Torpedó Iskolát. Míg utóbbi, egy a fővárostól 30 km-re levő, inkább a
Kronstadti Szent János ünnepről híres szigeten volt található, addig a Zalka a magyar
főváros elit, budai oldalán, a Budaörsi bulvárra nyíló főkapuval a Budai Sas-hegy oldalán
terpeszkedett. Azt is még fontos megjegyezni, hogy a befogadó laktanya Petőfi nevet viselte,
„ami nagyon ott van!”.
Nézzük a személyes karriereket:
a)

Popov kezdetben szakoktató, laborvezető volt, melynek jelenleg az egyetlen

pozitívuma, hogy a suliban valódi duális képzés folyt. Olyan nagy hadvezér, mint például
Zsukov, Popov soha nem lehetett volna. Ö előbb kimentette a kadétokat, majd felszedette az
aknákat a vízből, mielőtt ráfutottak volna a hajók. Zsukov meg, ráhajtotta az aknamezőre a
gyalogságot, még a tankok előtt.
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b)

Havasi Jancsi is főleg gyakorlatokat vezetett a kezdeti években, de folyton

képezte, fejlesztette magát. A főtiszti, Zrínyi Miklós Katonai Akadémia elvégzése után
zászlóaljparancsnok Vácott, majd az akkor meg Zalka Máténak nevezett Bolyai János
Katonai Műszaki Főiskolán tanított. Hihetetlenül népszerű ma is. A volt hallgatók
mindegyike, még 50 év múltán is szeretettel gondolnak vissza az együtt töltött 4 évre, az
osztályfőnök Havasi tanár úrra, Jánosunkra. 1972-től két évig Vietnámban békefenntartó
volt, majd a nyugállományba vonulásáig a Főhírközpontban, és a Központi Harcállásponton
szolgált.
Jöhetnek a kompetenciák:
1.)

Popov ideológiailag teljesen analfabéta volt. Nem tanulta a munkásmozgalom

történetét. Fogalma sem volt Marx: Tőkéjéről. Egyetlen szemináriumon sem vett részt. Nem
is értem, hogyan lehetett egy pópa ideológiailag képzetlen fiáról elnevezni május 7-ét, a
Szovjet Rádiózás napját?
2.)

Popov nem volt közösségi személyiség. Nem lépett be sem a Híradó Tagozatba,

sem a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesületbe. Egyszer sem szervezte meg a híradó
tisztek „Arany Diploma” osztását. De legnagyobb bűne hogy egyszer sem jött el velem
Zebegénybe, pedig az nem NATO központ. Hiszen az állomási restiben a „feles” még
mindig 5 cent.

Havasi János

A. S. Popov
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3.)

A pszichiátriai összehasonlításban is alulmarad Popov. Mikor 1906-ban meglátta,

hogy az „1905-ös forradalmi csőcselék” lerombolta élete főművét, (laboratóriumában féltve
őrzött, pótolhatatlan műszereit) gutaütésben meghalt.
Mikor Jánosunk meglátta, hogy hatalom lerombolta az Üllői úti kampuszt, roppant
szomorú lett, néhány könnycsepp is legördült arcán, de azt az örömet nem adta meg a
„Polginak”, hogy megüsse a guta. Sőt, Nagy Háború vérzivataros, városokat romba döntő
korszakában íródott, Kálmán Imre slágert kezdte egyre hangosabban dudorászni:
„Ne búsulj rózsám, mert az egy garast sem ér,
Ne búsulj lesz még szőlő, lesz még lágy kenyér.”
Ne búsulj lesz még Bolyai János Katonai Akadémia!
Az tény, hogy Jánosunk ezen a jóslata a mai napi nem teljesedett be. Ezért, hogy az Ő, és
minden ott végzett tiszt álma teljesüljön, a mai napon, a jóságos és igazságos Isten által rám
ruházott jogok alapján,
Havasi János nyá. ezredes Urat (rendfokozata megtartása mellett) aktiválom.
Mindennek jelzéseként oldalára kötöm szolgálati fegyverét, valamint ellátom az új szolgálati
szabályzattal. Békeidőben Bolyai János: Appendix, háború esetén Zalka Máté: Doberdó.

Budapest, 2015. április 15.
dHLF
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