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Az „Informatikai Szolgálat Napja 2015” 

 

Prológus: Az utóbbi 25 évben, Ferenc pápa szavaival élve „szaporodtok, mint a nyulak” a 

magyar „Katonai Ünnepek”. (Melyeket aztán a 22/2012. HMKÁT és HVKF együttes 

intézkedése regulázott meg.) Megünnepelhetjük a 2004. november 1-jét, az utolsó sorkatona 

leszerelésének dátumát, vagyis az „Önkéntes Haderő Napját”. Sokakkal ellentétben ezt én 

„mohács” szerű gyásznapnak tartom, mivel már nem „Zsindelyezik a kaszárnya tetejét” és 

nem „… vitték el a legények elejét”. Valamint nem „kettő-három nyomorult” („Maradt 

itthon.”), ezért aztán valóban „Rátok, lányok meg az ég is beborult”. Fogyunk is mi 

európaiak, mint az őszi légy. 

Vannak ezentúl „Haderő Fegyvernemi Napok” is. Úgymint „Repülők”, „Szárazföldi 

Csapatok” és „Logisztikusok Napja”. (Már csak a „Hadhajós Lajosok Napja” hiányzik a 

sorból.) 

A „Fegyvernemi Napok” száma 30 (azaz harminc). Bennünket ebből három érint: 1946. 

február 6-án radarozta meg Bay Zoltán és csapata a Holdat. Ez méltán lett a „Rádiótechnikai 

Csapatok Napja”. 1844. szeptember 17-én született Puskás Tivadar így (nagyon helyesen) ez 

lett a „Híradók és Elektrotechnikai szervezetek Napja”. Neumann János 1903. december 28-

án született. Akkor (télen, a két ünnep között) nem célszerű fegyvernemi napot tartani, így 

aztán 1957-ben bekövetkezett halála kapcsán, a február 8-a lett az „Informatikai Szolgálat 

Napja”, tehát ezt ünnepeltük az idén is Székesfehérvárott. 

(Johyra, majd még az Epilógusban visszatérnék.) 

Vannak még az én a civil-tartalékos mk. őrm. lelkemhez közel álló napok. A „Tűzérek 

Napja” december 4. Szent Borbála kapcsán. A Vegyvédelmiek Napja május 4-e, Szent 

Flóriánra hajazna. (Habár ők nemcsak a tüzet „oltják.) Telitalálat a „Jogi és Igazgatási 

Szolgálat Napja május 19. Hogy miért? Tessenek a naptárra pillantani, az Szent Ivó névnapja. 

A keresztnevem kapcsán a fő kedvencem Szent László király névnapja június 27. Ezt a 

Lövészek választották napjukká. Csípem a buráját a lovag királynak. (Habár egy kicsit 

korábban is kezdhette volna a csajozást, és akkor nem lett volna gond az utódlás környékén.)  

Ő snájdig is, meg eszes is volt. Így aztán az utódlásnál a púpos okos első szülött Kálmán, és a 

daliás Álmos (mind kettő bátyja fiai voltak) közül a másodikat jelölte meg utódjának. Lett is 

ebből ribillió: a törtető Álmos, és kis fia Béla szeme világa, meg egy kis kutya heréi bánták a 

téves licitet. Az igazsághoz hozzátartozik, két leánya viszont volt Szent Lászlónak is, és a 

„bombázó Piroska” mozaik képét, még Szulejmán sem vakartatta le konstantinápolyi (ma 
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isztambuli) Aja Szófia faláról, hiszen Árpád-házi Szent Piroska (1088-1134) volt, 1104-től a 

bizánci császár II. Komnénosz neje, Iréné néven. 

Kicsit elkanyarodtam. I’m sorry, (NATO-ul), mivel a magyar fegyvernemi ünnepeknek 

még nincs vége. Az „együttes intézkedésben” engedélyeztek még 31 „Csapat Ünnepet” is. 

Ilyen MH. 5. Bocskai István Lövészdandár Napja, amely 1605. április 20-ra, Bocskai 

fejedelemmé választására esik, vagy 1849. április 22. Komárom elfoglalása kapcsán a MH. 

25. Klapka György Lövészdandár Napja. 

Hogy összességében ez a 65 „Katonai Ünnepnap”, sok vagy kevés, döntse el mindenki 

maga. Én imádom ezeket a napokat, talkitív és grafomán vagyok. Mondhatok beszédet, 

írhatok cikket. Nékem újabban ennyi elég is. 

 

Az ünnepi állománygyűlés percről-percre 

Az eddigi fegyvernemi napokat tovább gondolva Fucsku Sándor vőrgy. az MH 

Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka (Székesfehérvár), és Dr. Friedler Ferenc egy. 

tanár, a Pannon Egyetem rektora (Veszprém) összefogásával egy színvonalas Informatikai 

Tudományos Konferenciát rendeztek Székesfehérvárott. 

 

  

Fucsku Sándor vezérőrnagy  Dr. Friedler Ferenc egy. tanár, rektor 
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A díszünnepség az MH ÖHP Rendezvénytermében a klasszikus módon kezdődött az 

elöljáró fogadásával, köszöntéssel, Himnusszal. Már a parancsnok, és a rektor úr ünnepi 

köszöntőjének hangvételéből látszott, hogy itt valami más, valami új fog következni. Az 

informatika, a „kibertér” más, mint az eddig megszokott hétköznapok való világa. 

Az ilyenkor szokásos vezérkari főnöki ünnepi parancs is más volt. Nem Neumann János 

életéről és munkásságáról, emberi és szakmai nagyságáról, vagyis nem a múltról szólt. 

Helyette értékelte a magyar honvédelmi informatika jelenlegi helyzetét, majd irányt mutatott 

a jövő feladatainak prioritásaira. Az ünnepi köszöntő mély szakmaisága megerősítette a 

résztvevő informatikusokat, hogy a jövőben is egyre növekvő mértékben számítanak rájuk 

mai feladataik pontos végrehajtásában, valamint elvárják permanens élethosszig tartó 

fejlődésüket. A tudományos konferencia előadóit meglepte mindez, és legtöbben saját 

témájukban is úgy érezték, hogy reagálniuk kell a vezérezredes úr instrukcióira.  

Az ilyenkor szokásos miniszteri, vezérkari főnöki és összhaderőnemi parancsnoki 

elismerések (jutalomtárgyak, oklevelek) átadása következett alezredestől szakaszvezetőig, 

illetve polgári alkalmazottakig. Az ünnepségen a vezérkari főnököt Vass Sándor ddtbk., a 

HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfőnökség csoportfőnöke képviselte. 

A protokolláris aktus befejezése után következett a több mint három órás tudományos 

konferencia, melyen a Pannon Egyetem három oktatója, illetve három kiemelt főtiszt az 

informatikai szolgálatból adott elő, felváltva. Az előadások könnyebb emészthetőségét 

mindenkinél, kivétel nélkül power pointos installáció segítette, két igen jó minőségű, akár 

függetlenül is üzemeltethető kivetítővel. Minden előadásban kiemelt téma volt az informatikai 

biztonság, mint már a jelen legfontosabb kihívása. Ebből a szempontból legmeghökkentőbb 

Lohner Zoltán alezredes úr „Informatika a jövő fegyverneme?” című előadása volt.  

Az összesen 6 előadást Dr. Böröndi Gábor ddtbk., a HM ŐHP Tudományos Tanácsának 

elnöke által vezetett alkotót vita követte. A felszólaló tisztek hozzászólásai is magas szakmai 

tudásról és mély honvédelmi elhivatottságról tettek tanúbizonyságot. (Én inkább 

korreferátumoknak neveztem volna őket.)  

A zárszót Dr. Lakner Rozália docens asszony, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai 

karának dékánja tartotta. 

Alaposan elfáradtunk, és sok újra végiggondolni kívánkozó problémát vetett fel a 

tudományos konferencia. Ebből talán a számomra a legütősebb az, hogy a légierő a 

szárazföldi csapatok, a logisztikusok mellett mikor fog megjelenni a Magyar Honvédségen 

belül az informatika, mint önálló haderőnem? Napot csak találunk rá! 
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Lohner Zoltán alezredes  Dr. Lakner Rozália egy. doc., dékán 

A program zárásaként a parancsnok úr díszebédre hívta meg a résztvevő, mintegy 150 

főt az MH ÖHP tiszti étkezdéjébe. A rendezvény színvonalához méltó háromfogásos, ízletes 

ebéd elfogyasztása előtt a vezérőrnagy úr köszöntője után nyílt alkalmam a Puskás Tivadar 

Híradó Bajtársi Egyesület ajándékát átnyújtani az alábbi „pohár és pezsgő nélküli” köszöntő 

formájában:  

„Engem úgy szocializáltak, hogyha névnapra, vagy születésnapra vendégségbe hívnak, 

akkor ajándékot illik vinni. Az ajándék eszmei értékén van a lényeg. Kedvenc helyre ütős 

ajándékot kell vinni! 

Székesfehérvár nekem már sorállományú koromban az 5. hadsereg parancsnokság 

idején is „kedvenc” helyszíneim egyike volt. Akkor mit hozhatnék Nektek? Az első 

problémát az okozza, hogy milyen napra jöttünk? A pontos dátum február 8. az Informatika 

Szolgálat Napja. Február 8. a Gergely naptár szerint Aranka napja. Mivel a 43. Nagysándor 

József Híradó és Vezetéstámogató Ezred nem Aranka, valamint Csapat ünnepét meg május 

28-án tartja, nem névnapra jöttünk. (Különben is engem dr. Pintér Aranka KLIK elnök rúgott 

ki. Nincs most kanalam a felköszöntéséhez.)  
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Lépjünk tovább! Neumann János 1903. december 28-án született. Tehát akkor nem 

szülinapi zsúrra jöttünk. Jó, jó, hogy a csodában lehet dec. 28-án születni a két ünnep között? 

Johny nem tehet róla. Utána néztem, 1903. márciusában a pesti varietében sztrájkoltak a 

színészek, így Neumann házaspár kénytelen volt otthon elizélni, eltölteni az időt. (és tv még 

nem létezett!) Mindebből következik, hogy ezt a napot az 1957. február 8-án - 54 évesen 

csontvelő rákban - meghalt Neumann János emlékére hozták létre. Csak egoista, csak 

magukra gondoló, az MH Informatikai Szolgálatot teljesen figyelmen kívül hagyó szülők 

döntése miatt nem tudjuk Johny szülinapját csak halála napján megünnepelni. Mindebből 

következik, hogy itt most igazából Neumann János virtuális születésnapját ünnepeljük. 

Így már tudtam ajándékot választani!  

Neumann a legnagyobb magyar informatikus volt. A világon pedig, szerintem 

ezüstérmes, Alan Turing nagyobb volt nála, az Enigma folyamatos feltörésével. Az okosok 

szerint Turing gépe kb. 2 évvel rövidítette meg a háborút. Az atombomba felrobbantása 

(ebben vett részt Neumann) pedig csak a másodrendű fronton hozta max. 1 évvel előre a japán 

kapituláció. Akkor, mint katonák megtetszenek érteni Turing szakmai elsőbbségét. 

De térjünk vissza a mához! Mi most ott tartunk, Johny az első magyar, és második a 

világon! De ki a második magyar? Itt se lehet nagy vita: Charles Simonyi az Excel atyja, a 

Microsoft titánja. 

Az ütős ajándék pedig, professzorom Simonyi Károly, (Charles apja) Európa szintű 

műve mely a „A fizika kultúrtörténete” címet viseli. 

A dedikáció pedig:” 
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Epilógus: Pánikoltam, de most már oké! 

Mint még előbbre írtam, Neumann János, a világ egyik legnagyobb számítógép „fejlesztője, 

feltalálója”, megépítője, csontvelő (vérképzőszervi) rákban halt meg 1957-ben, tehát 54 éves 

korában. Nála nagyobb csak Alan Mathison Turing volt, aki az Enigma titkosító 

berendezéssel kódolt német táviratok megfejtésén tevékenykedett, több száz munkatársával. 

Sikeresen. Munkája és annak eredményei annyira titkosak voltak, hogy csak 1970-ben 

oldották fel.  

Az más kérdés, hogy Turing identitási problémákkal küszködött. Ott a Bletchley 

Parkban annyi, de annyi csinosabbnál-csinosabb, okosabbnál-okosabb, erőszakosabbnál-

erőszakosabb nő volt, nem csoda, hogy szegény Alan megcsömörlött tőlük. (Valahogy én is 

így vagyok a fiúkkal. Általános iskolába fiú osztályba jártam, a ceglédi Dózsában meg 80 

fiúval aludtam egy „hálószobában”. Én úgy utálom a fiúkat. Csak a csajok. Ha gyónni 

mennék, a 9. parancsolat folyamatos megszegése lenne a fő bűnöm.) 

De térjünk vissza Alan Turingra. Miután kemózták (kémiailag kasztrálták) és kinőttek a 

dudái, „hófehérke” lett. Egy ciános alma eszegetése közben, Hófehérke módjára halt meg 42 

évesen. (Persze több verzió is van halálával kapcsolatban: a) véletlen baleset, b) 

öngyilkosság, ciános almával. c) kivégezték, nehogy államtitkokat szivárogtasson ki, mint 

megbízhatatlan, büntetett előéletű, államilag vegyileg kasztrált „hófehérke”.) 

Hol tartana ma az informatika, ha 1954-ben nem lett volna a homoszexualitás tényleges 

börtönnel büntetendő bűn az Egyesült Királyságban? 

Ne tessenek félre érteni, én nem a tudásomat, csak az életvitelemet hasonlítottam össze 

a két informatikus zseniével. 

Turning kiesett. Hajlamaim egyenesek, imádom a csajokat. Nincs szándékomban 

öngyilkosságot ciánnal elkövetni. (Egyesek szerint, amit kimondok, vagy néha leírok az 

önmagukban öngyilkosság.) Hogy többen szívesen tennének el az útból? Igen, ez nagyon is 

elképzelhető, de újabban már kifinomultabbak a módszerek. A cián kizárva! 

Johny már nehezebb ügy. Ő is „work alcoholic” volt. Ő is rákos lett, és Őt is 

megbuktatták énekből a Fasori Gimnáziumban. (Jó, nekem vastagbélrákom, volt. Én a 

Városmajor utcai általános iskolában kegyelem kettest kaptam énekből.) Neki egy lánya, 

nekem két fiam van. Vagyis az identitástudat mindkettőnknél rendben. Az Ő lánya Marina 

von Neumann Whitman professzor, az én kisebbik fiam még csak 32 éves.Jó úton halad. A 

fokozat már meg van, már csak a hosszú életre kell berendezkednie. Egy szó, mint száz: itt 

azért elég sok hasonlóság van. El is ballagtam (nem önként, de dalolva) az Uzsokiba. 

Megcsapolták a vénámat. Elvitték a komputerbe és másnap közölték az eredményt: 
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hemoglobin annyi van amint a nyű, a májam kétszer annyi „páleszt” is elbírna (Itt jegyezném 

meg, hogy unikumot szeptember 2-án ittam utoljára, persze az szilvás volt.) A vesém is 

rendben, annyit pisilek, mint egy Laci-paci. (Itt nem sörös lóra kell gondolni, mivel 

szénsavasat nem ihatok.) 

Összegezve: Megnyugodtam, már csak 560 darab 500 mg-os tablettát kell beszednem, és ha 

ezt túlélem, akkor ebben a témában jobb leszek mint Johny, akit azért a Jó Isten nyugosztalja! 

 

Székesfehérvár, 2015. február 9. 

 

dHLF 


