
Miklós bácsi, iskolatársam 90. születésnapjára 

Prológus: Miután 1999. szeptember 17-én felavattuk Cegléden Puskás Tivadar immár 

harmadik szobrát, ezt követően este a Stefánia Palotában híradóbált rendeztek. Ezen, még a 

torta felszeletelgetése előtt, mint a szobrot ajándékozó Puskás Technikum igazgatóját mutattak 

be dr. Lindner Miklós nyá. vezérőrnagynak. Azzal kezdte, ismeri és szakmailag nagyra becsüli 

az Iskolát, Őt is ott avatták levelező tanulóként távközlési-technikussá. Viccesen azt 

válaszoltam „Akkor nekem kell gyufáért szaladnom, mivel én csak 1967-ben végeztem 

ugyanott, igaz nappali tagozaton, tehát ebben az esetben az öngyújtó is megteszi.” A 

továbbiakban kiderült, hogy iskolatársam 16 év 5 hónappal idősebb nálam, tehát a „Magyar 

Köztársaság törvényei alapján, akár örökbe is fogadhatna!”, sütöttem el következő poént… 

Azóta eltelt 22 év és ha csak virtuálisan is, de a kölcsönös örökbefogadás több lépésben 

megvalósult. Egy 2008. október 6-i aradi koszorúzás kapcsán derült ki, hogy ifj. Lindner 

Miklóska életének első 6 feledhetetlenül boldog évét Aradon, apai nagyszüleinél élte végig, 

annak ellenére, hogy Budapesten ugyanazon a Baross utcai „Frigyesi klinikán” látta meg a 

napvilágot, mint én bő 16 évvel utána, (ahogy ezt már előbb is említettem.) 

Itt, ebben a szösszenetben nem gyermekkoráról, nem az igen eredményes 

és roppan fényes katonai karrierjéről, nem a Híradó Tagozat 

összetartásában és nem a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület 

megalapításában szerzett elévülhetetlen érdemeiről fogok „dalolni”, 

hiszen ezen tettei sugarait többségünkben végignapoztuk és több dalnok, 

köztük én is több hangnemben már megénekelte. Hála a Mindenhatónak, 

a 60 és 90 életév között elég sok kerek, ünnepelhető évforduló volt. 

Megtöröm a hallgatás csendjét, és még ha még kiátkozol is, én a 

továbbiakban Prof. dr. Lindner Miklós nyá. altábornagy címzetes 

egyetemi tanár eltitkolt tudományos munkásságát próbálom meg leírni. 

Hogyan is kezdődött? 

Kívülről nézvést az indítás „zöld rakétáját” az MN Vezérkari Főnöke 1969-ben lőtte fel. A 

„Honvédelem” hasábjain pályázatot hirdetett tanulmányok, cikkek írására, melyek a honvédség 

alapvető gondjai megoldására irányulnak. Váratlanul igen sok, 128 darab pályaművet adtak be, 

melyből a bírálóbizottság végül 13-at díjazott. 10 második, 2 első díjas lett. Fődíjat pedig 

Lindner Miklós alezredes, az 5. Hadsereg híradófőnök-helyettese érdemelte meg „Szárazföldi 

csapatok híradásának kérdései más nemzetiségű szövetséges csapatok vezetésének tükrében” 

című „dolgozatával”. A pályamű lefordítása és több titkosított helyen megvalósított 

megjelenése után egyenes út vezetett az 5. Hadsereg híradófőnöki kinevezéshez 1971 tavaszán 

és a levelező hadtudományi aspirantúra megkezdéséhez 1971 őszén, „Többnemzetiségű 

FRONT kötelékében működő összfegyvernemi hadsereg támadó hadművelete híradásának 

megszervezése és biztosítása, az információáramlás mutatóinak vizsgálata” címmel, 

témavezetővel, előírt vizsgákkal, 12 hónap felmentési idővel, ahogy azt a Magyar Tudományos 

Akadémia szabályzata előírja. A felmentés azonnal el is maradt, mivel az alezredes bajtárs 

megkapta harmadik ezredesi aranycsillagját és 1975-ben az MN híradófőnökévé nevezték ki. 

Ez a megtisztelő beosztást erősen, (legalább 4 évre) visszavetette a kandidátusi értekezés 

megvédését. (… de Lindner ezredesnél a nap 24 órából, plusz 3 éjszakai tudományos 

elmélkedési és 1 hajnali úszás órából állt.) Így aztán az aspirantúra munkahelyi vitájára, HM 

Tanácsteremben csak 1978. május 29-án kerül sor, „A híradás gyakorlati problémáinak 

vizsgálata és megoldási módja a többnemzetiségű front kötelékében működő összfegyvernemi 

hadsereg támadó hadműveleteiben” kicsit finomított címmel. A résztvevő 15 főből, 5 már a 

hadtudományok kandidátusa volt, a többi meg valószínűsíthetően erre a fokozatra aspirált. A 
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jegyzőkönyvből kiolvasható, hogy minden hozzászólás úgy kezdődik: „A dolgozat kiváló. A 

szerző zseniális, de szerintem…, ha ő írta volna… és csak ezért, hogy még jobb legyen…” Majd 

ezután a témához csak többé-kevésbé illő saját zsenialitását fényezte. (Tudom, durva vagyok, 

de 40 év alatt sok munkahelyi vitán voltam ott…) Ilyen a „világ tudományos élete”: kötelező a 

munkahelyi vita és az esetek többségében nincs semmi értelme, hiszen a magára valamit is adó 

témavezető gyenge disszertációkat nem is enged oda. Viszont a jelöltet megriasztja és újra kezdi 

alkotását. Főhősünket ez másfél évre vetette vissza, ezzel gáncsoskodóinak sok örömet okozva.  

Nézzünk bele egy kicsit a részletekbe! 

Miután Lindner százados 1961-ben sikeresen elvégezte a 4 éves Zrínyi Miklós Katonai 

Akadémiát és az 5. Hadsereg „Budapesten maradt részlegénél” (MN 3964) vezetékes főtiszti 

beosztást kapott, hamar felismerte, hogy a technikához a kinevezett polgári alkalmazottak 

értenek legjobban. Nem volt nehéz megtalálni ennek az okát. A Magyar Néphadsereg híradó 

alakulatai postai berendezéseket használtak és ezek üzemeltetéséhez legjobban a távközlési-

technikusok értettek. Anno, az 1950-es évek elején Őt is beiskolázták, 70 fiatal híradótiszt 

társával a Puskás Tivadar Távközlési Technikum katonai-esti tagozatára. Azonban többeket, 

közöttük Őt is a haza szolgálata Budapesttől távoli helyőrségbe szólított, ahonnan a 

rendszeres bejárás megvalósíthatatlan volt, ezért kénytelen volt megszakítani tanulmányait. 

Ismerte a Puskás Technikum tananyagát. Tudta, hogy csak akkor lesz hitele, a „ravasz 

civilek” között, ha a kulcsszavakat tanonciskolai svábra veszi és folytatni tudja a „Julcsa! 

Gyere be a trafóházba…” kezdetű nótát is. 

… és meglepetésszerűen, az 5. Hadsereg diplomás kiemelt főtisztjeként ismét beült a 

feltörekvő, technikussá válni akaró szakmunkások közé, hogy legalább annyit tudjon a 

távközlésről, mint polgári beosztottai. Milyen emberi és milyen szakmai olvasztótégely 

lehetett az, amelyben a több diplomás, több nyelven beszélő főtiszt a közismeret tárgyakban 

segítette osztálytársait, a laboratóriumok világában meg a „szaki-danik” istápolták már „nem 

jutasis, nem ludovikás”, a „mi fajtánkból való” főtisztet. (Utóbbi igaz is volt, hiszen Miklós 

édesapja textilfestő szakmunkás, aradi nagyszülei iparosok voltak.) 1966 júniusában kapta 

meg a távközlési-technikusi oklevelet. 

A karrierhez szerencse is kell! 1966 nyarán rendezték Csehszlovákia területén, szovjet, 

magyar, csehszlovák, kelet-német csapatok részvételével a Varsói Szerződés első közös 

hadgyakorlatát. A morze táviratok és fóniában a kommunikáció a rádióreléken kiválóan 

működött. Így a gyakorlat eredményesen zárult. A géptávírókon forgalmazott összes 

szöveges: így a rejtjelezett táviratok, majd végső, írásban elküldött értékelés értelmezhetetlen 

zagyvaság lett. Egyetlen, magas beosztású főtiszt tudta ezen kudarc okát és annak kijavítási 

lehetőségét. Ehhez a használ távgépírók alkatrész szintű ismeretére volt szükség, ami neki 

technikussá avatásához „éjjel álmából felkeltve” is tudnia kellett.  

Addig latin betűs géptávírókat mindig latin betűssel, cirill betűsöket mindig cirill 

betűssel kötöttek párba. Ezen a többnemzetiségű gyakorlaton, valaki „főokos” megszegte ezt 

a szabályt, oda-vissza. A hiba elsődleges oka a cirill és latin betűs távgépírók 

inkompatibilitásából adódott, majd ezt rejtjelezték… a morze kódolásról ne is beszéljünk. Az 

már a kommunikáció megcsúfolása volt. 

A gyakorlatot értékelő nemzetközi megbeszélésen csak Lindner Miklós őrnagy, a 

szovjet gyakorlatvezető hírfőnök magyar helyettese tudta észérvekkel elmagyarázni a 

kommunikációs probléma okát és vázolni a megoldás irányát. Hittek neki és javasolták, hogy 

írja le! Ő leírta, több cikkben és két újításban (akkor még nem voltak a néphadseregben 

szolgálati szabadalmak). Ezeket meg is valósították. Az áttörést a már említett, 1969-es VKF 

pályázat megnyerése hozta meg. A fődíjas pályaművet lefordították oroszra és a 

Szovjetunióban már „szolgálati-szamizdatként” terjesztették. 
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A briliáns disszertáció megvédése 

A disszertáció megvédésére a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasó termében, 1979. 

október 10-én kerítettek sort. A dolgozatban leírtak addigra a VSZ koalíciós gyakorlatain már 

kiválóra vizsgáztak, így „Az összfegyvernemi hadsereg híradása továbbfejlesztésének 

lehetőségei a koalíciós összetétel vezetési igényeinek figyelembevételével” lett az új címe. Itt 

már minden a valós tézisek, valós méltatásáról szólt, melyet a 7 tagú bíráló bizottság a 

maximálisan adható 21 pontból 20-ra értékelt. (Ez kimagasló eredmény, hiszen a fokozathoz 

akár 15 pont is elegendő lehetett volna.) A jegyzőkönyvek alapján a „Tudományos Minősítő 

Bizottság Hadtudományi Szakbizottsága 1979. november 9-i ülésén Lindner Miklós 

vezérőrnagyot a hadtudományok kandidátusává nyilvánította”. 

A TMB döntéséből olvashatjuk, hogy parancsnokai is kiválóra értékelték bajtársunk 

összteljesítményét és a honvédelmi miniszter javaslatára, 1979. szeptember 29-én, a Fegyveres 

Erők napján „A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanács Elnöke Lindner Miklós ezredest 

vezérőrnaggyá nevezte ki”.  

Epilógus: A továbbiak, sokszor hihetetlennek tűnő megértéséhez kénytelen leszek 

zanzásítva a nyugat blokk és a keleti blokk tudományos, valamint az ezzel szorosan 

összefüggő egyetemi hierarchia különbségét ismertetni. A Magyar Népköztársaság a keleti 

szisztémát követte, majd 1993 után kb. 15 év alatt fokozatosan átálltunk a nyugati rendszerre.  

A hétköznapokban mindez csak a név doktori előtagjában látható. Az orvosoknak és a 

jogászoknak az egyetem elvégzésével doktor a foglalkozásuk, ezért írják nálunk a „dr.” 

előtagot a vezetéknevük elé. A többi egyetemi végzettségűnek még újabb „akadályokat kell 

átugrania”, hogy a neve elé megkapja a „két betűt”. Ezek az akadályok nálunk másképpen 

voltak megugorhatók 1990 előtt, mint most. 

A doktori cím megadására akkreditált egyetemeteken, 1990-ig be lehetett nyújtani egy, az 

előírt követelmények megfelelő szakmai dolgozatot, amit disszertációnak neveztek, ezt meg 

kellett védeni és három tárgyból, amit doktori szigorlatnak neveztek vizsgázni kellett. Ezek 

sikeres letétele után az aktuális kar tudományos bizottsága doktorrá nyilvánította és az 

egyetem doktorrá avatta, és dr. írhatott a neve elé. (Ennek volt az egyetemi vagy „kisdoktori” 

a neve.) Az egyetemek tanácsa ezenkívül régebben tudósoknak, újabban politikusoknak is 

adott tiszteletbeli doktori (dr. h. c. – doctor honoris causa) címet is, de ez kitüntetés, nem 

tudományos fokozat. 

A Széchenyi István által 1825. novemberében megajánlott összegből egy tudós társaság 

alakult, amely aztán 1845-ben felvette a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) nevet. Az 

intézmény mindig is a politikai csatározások színtere volt. A kezdeti évtizedekben csak a 

magyar nyelv használatáért küzdött, ezért lehetett Arany János is elnöke… A ma létező 11 

osztály minden tudományágat igyekszik lefedni. Tagjai: a kandidátusok (jelöltek a doktori 

címre), az MTA doktorai (a nagy Doktorok). Mindkét fokozat disszertációval szerezhető 

meg, létszámuk nincs korlátozva. (A következő két fokozat tagjainak száma korlátozott és a 

már ezzel rendelkezők választják meg a „nagy Doktorok” közül.)  

Az MTA levelező tagja és az MTA rendes tagja. Röviden akadémikus. (Vannak külső tagok 

és tiszteletbeli tagok, de ez kitüntető cím és nem fokozat.) 

Az MTA legalacsonyabb fokozatát, a kandidátusit, az egyetemek által adományozott 

„kisdoktori” címhez hasonló, de szigorúbb követelmények teljesítésével lehetett megkapni. 

Ennek ellenére, mivel akadémiai fokozat volt, nem járt doktori címmel. Ezt a gyakorlatban, 

az esetek nagy többségében úgy hidalták át, hogy a friss kandidátus benyújtotta oklevelét a 

témát művelő egyetemi karra, ahol a kari tudományos bizottság automatikusan kiállította az 

egyetemi doktori oklevelet, így már dr. címet használhatott a neve előtt kandidátus is. 
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Problémák csak ott adódtak, ahol nem volt a kandidátusi tudományágban olyan egyetem, 

mely doktori fokozatot adhatott volna. Ilyen volt például a hadtudomány is. 

Az MTA tudományos minősítési rendszere és az egyetemi hierarchia kapcsolata 

Egészen 1989-ig nappali tagozatra fix, 16 ezer fős volt az éves felsőoktatási felvételi létszám, 

melyben főiskolai (6 féléves) és egyetemi (10 féléves) fakultások léteztek. Aki nem 

teljesítette az adott félévre előírt követelményeket, az általában egyszer kérhette a félév 

megismétlését. Utána már csak átiratkozott esti- vagy levelezőtagozatra, illetve azonos 

képzést nyújtó főiskolára, néha különbözeti vizsga letétel után. Elhagyhatta az egyetemet. 

(Elbocsátották vagy kiiratkozott.) A szigorú feltételeket látva az egyetemre felvettek talán 

fele fejezte be 10 félév alatt a megkezdett szakot. Közülük, egész életútjuk során csak 

néhányan indultak neki az aspirantúrának és csak töredékük fejezte be sikeresen azt. Ehhez 

a létszámhoz elég volt a keleti blokk metódusa. 

1993. évi LXXX. számú felsőoktatásról szóló törvénnyel hazánk is a nyugati blokk 

metódusát vette fel, melyben minden felsőoktatási intézmény egyetem nevet kapott, 

amelyekben három egymásra épülő fokozatban bevezettük a kreditrendszert. Ezzel a magyar 

felsőoktatás is annyira rugalmas lett, hogy ki sem lehet bukni belőle. Összehasonlíthatóvá 

váltak a különböző egyetemek azonos elnevezésű szakjai, ezzel elvben biztosítható lett a 

hallgatók és az oktatók nemzetközi mobilitása. Most már kimondható, hogy ezzel könnyebbé 

vált a „brain-drain” (agyelszívás), ami a nyugat egyetlen vágya volt. (Naivitás volt azt 

állítani, hogy miután megszokta a magasabb életszínvonalat egyszer csak hazaköltözik a 

kiművelt „tudós”, de akár csak a jó szakmunkás is.) 

A kreditről 

Egy kredit 30 órányi vizsgával, ritkábban otthoni nagyfeladattal lezárt tanulmányi munkát 

jelent. Minden félévben átlagosan 30 kreditet kell megszereznie a hallgatónak. Amelyik 

tantárgyból az ismételt vizsga sem sikerült, addig kell azt újra felvenni (hallgatni), míg nem 

zárul sikeresen. Új tárgyak felvételéhez előéletet írnak elő, tehát végtelenségig nem 

ismételhető egy-egy sikertelen vizsga.  

A felvételi eljárásban az államilag finanszírozott helyeket a legmagasabb felvételi 

pontszámot elértektől kezdik feltölteni. Amikor az ilyen típusú létszám betelt, kezdődik a 

legmagasabb pontszámú költségtérítéses helyek betöltése. Népszerű szakokon itt is 

maradnak le gyenge felvételi eredmény produkáltak. A magyar költségvetés jelenleg 11 

félévet finanszíroz egész életében bármely magyar állampolgárnak, tehát kiváló eredménnyel 

(félév-végi magas kredit számmal) van lehetőség fizetős helyről államilag finanszírozottra 

kerülni. (A felsőbb „évfolyamokban” az ösztöndíjak is megjelennek, habár ebben a 

rendszerben nehezen lehetne megmondani, ki hányadéves és ki az évfolyamtársa.)  

Nézzük a háromfokozatú egységes képzési rendszert 

Intézménytől függetlenül minden hallgatót BSc (bachelor) szakra vesznek fel, amely 6-7 

féléves, minimum 180 kreditet kell teljesíteni és a szakdolgozat megvédésével végződik. 

Törvényileg, bárhol megszerzett BSc diploma azonos értékű. Műszaki szakokon a 

megnevezése mérnök.  

(Ezt annyira komolyan veszik, hogy anno 3 év alatt főiskolán szerzett üzemmérnöki 

diplomákra új „betétlapot” küldenek a régebben végzetteknek, amit rá is ragaszthat a régire.)  

A bárhol BSc fokozatot szerzett jelentkezhet bármelyik egyetem olyan MSc (master) 

szakjára, ahol a felvehetők listáján szerepel z az ő BSc szakja. Master szak már specializációt 

jelent, tehát sokféle indul. 4-5 féléves, minimum 120 kredit teljesítése után a diplomaterv 

megvédésével végződik. Két példa: villamos mérnök BSc után erősáramú MSc elvégzése 

okleveles erősáramú villamosmérnök (Esetleg okleveles villamosmérnök, erősáramú 

szakon.) Néhány év múlva másik városba költöznek, ahol nincs erőmű, de van technikum. 

Elvégzi tanári BSc-t és okleveles villamos-mérnöktanári oklevéllel tanítani kezd. A rendszer 

roppan rugalmas. Rövid átképzési idővel igazítható a munkaerőpiac igényeihez.  
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Középiskolai tanári szakokon nem vált be, ezért több szakon visszavezették az osztatlan 

képzést. (A többség a BSc diploma megszerzése után munkába áll, majd az MSc-t más 

szakmában levelezőn folytatta. A társadalom kevéssé becsüli meg a tanárokat!) 

PhD (Doctor of Philisophy) a nyugati világ egyetlen „munkával” megszerezhető fokozata 

Nálunk, Magyarországon azok lesznek PhD hallgatók és folytatják valamelyik „doktori 

iskolában” tanulmányikat, akik eddig minden tárgyból annyira kimagaslottak, hogy állami 

ösztöndíjjal a következő évek tanársegédei és a jövő professzorai lehessenek vagy aki, évek 

alatt bedolgozta magát egy kutatóintézetbe és szükségük van a tudására, ezért kifizetik az 

ösztöndíját.  

Aztán jönnek a csókosok: „Nincs rá szükségünk, de legjobb üzleti partnerünk fia. Nincs 

rá szükségünk, de a főhatóság elnökének a fia. Azt mondta a polgármester, az Ő faterja 

mondja meg, hogy merre menjen a sztráda…”  

Szóval PhD hallgatónak lenni drága mulatság, mert az államilag finanszírozott 11 félév 

fellett van, tehát tandíjas és kíméletlenül el kell végezni 8 féléves doktori iskolát! A 180 

kreditért mindent meg kell tanulni, amit egy tudóstól, egy professzortól elvárnak. Ha valaki 

leteszi a PhD vizsgákat, akkor már megvan az abszolutóriuma, ami már sokat ér. 

(Kishazánkban, akár tanársegéd is lehet.) A fokozat megszerzéséhez a témában érdekelt 

témavezető kell! Legjobb egy egyetemi docens, mert az Ő professzori kinevezéséhez 3-4 

sikeres doktorandusz kell! 

Utoljára az egyetemi fokozatok és a tudomány világ kapcsolatának rejtelmeire nézzünk rá, 

csak magasról, mert a költő is azt mondta: „Még magasról nézvést megvolna az ország, 

Werbőczy-utódok foldozzák, toldozzák.” A művelt, majmolt nyugat egyetemi világában a 

PhD fokozattal mindenhol professzor lehet bárki. Nálunk azonban van olyan egyetem, ahol 

a tanársegédi kinevezéshez PhD abszolutórium, az adjunktushoz PhD fokozat, a docenshez 

dr. habil., a professzorhoz az MTA Doktora fokozat kell. Ezzel lehet biztosítani, hogy egész 

életében csak disszertációkat fabrikáljon és ne bólogasson mindenre, mert lesz még néhány 

munkahelyi vitája.  

Címzetes professzori vagy docensi címet az kaphat, aki teljesíti az előírt feltételeket, de nem 

a tanszéken van státuszban, tehát bármelyik PhD-val rendelkező személy törvényesen lehet: 

„c. Prof. dr.”, akkor ez egy kitüntetés, melyet az egyetem tanácsa ad és nem „munkakör” 

melyet a köztársasági elnök személyesen nyújt át. 

Mivel a professzor a hatályos törvények szerint csak 70 éves koráig lehet bárki, az ennél 

idősebb, de 70 éves korában aktív professzor az „emeritus” (kiérdemesült) címet kaphat, ha 

még vállal valamilyen munkát. Régebben tipikusan a püspökök érdemelték ki ezt a címet. 

Újabban polgármesterek is ácsingóznak érte. (A latin nyelvben a ragozás nem a biológiai 

nemet, hanem a nyelvtani nemet követi, tehát az emerita hibás megnevezés a hölgyeknél.) A 

rector emeritus címet az egyetemi tanács adhatja a legalább két ciklusban aktív rektoroknak 

dolgozószobával és nyugdíj fellett minimum évi hat millió - 6.000.000 Ft – juttatással. 

Mivel ebben az időszakban a ZMKA még nem rendelkezett akkreditációval doktori fokozat 

adományozására, a jól bejáratott módon a hadtudományok kandidátusainak kerestek egy a 

disszertáció tartalmával harmonizáló egyetemi kart, melynek tudományos bizottsága 

„befogadta” művével az alkotót és saját egyeteme doktorává fogadta. A híradó alakulatok 

kapcsán a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Kara logikus, bejáratott út volt. 1980. 

május 19-én Lindner Miklóst a villamosmérnöki kar „Műszaki doktorává” avatták. Így ettől a 

naptól hivatalosan használhatta a dr. előtagot vezeték neve előtt. 

A kandidátusi cím fix tiszteletdíjjal és váltakozó mennyiségű munkával is járt. Főhősünket, 

csak felsorolásszerűen beválasztottá az MTA Hadtudományi Szakbizottságába, az MTA 

Űrtávközlési Szakbizottságába, HM Tudományos Kollégiumába és a KGST Postai és 

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/ady/werboczi.htm#werboczi
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Távközlési Bizottságába, melyekben többször igen felelősségteljes szakmai döntések 

meghozatalának vált részesévé. 

A magyar felsőoktatás átállt a nyugati metódusra 

Az 1993. évi LXXX. számú felsőoktatásról szóló törvény alapján, a MAGYAR TUDOMÁNYOS 

AKADÉMIA DOKTORI TANÁCSA 1996. december 27-én egy angol nyelvű diplomán, az 1979-es 

kandidátusi disszertációja alapján megkapta a PHD (DOCTOR of PHILOSOHY) fokozatot, 

mellyel elérte a nyugati metódus legmagasabb fokozatát. (Ehhez szükség volt arra, hogy a 

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem doktori iskoláját akkreditálják.) 

Nyolc évre rá, 2004. novemberére ráébredt a ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 

szenátusa, hogy címzetes címeket adhat és erről egy eredeti latin nyelvű oklevél magyarra 

fordításával tisztelte meg CÍMZETES EGYETEMI TANÁRI címmel DR. LINDNER MIKLÓS PHD 

nyá. VEZÉRŐRNAGYOT. 

A 2010-ben létrejött NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM se feledkezett meg Miklós bácsiról 

és 2012 január 1-jén Dr. Lindner Miklós ny. altábornagy részére CÍMZETES EGYETEMI TANÁRI 

címet adományozva mondott köszönetet eddigi munkájáért, tulajdonképpen 80. születésnapja 

tiszteletére. 

A 75. születési évfordulóról sem feledkezhetünk meg, ha már a köztársasági elnöknek is eszébe 

jutott. 2007. május 21-én, a HONVÉDELEM NAPJÁN léptette elő DR. LINDNER MIKLÓS 

nyugállományú VEZÉRŐRNAGYOT nyugállományú ALTÁBORNAGGYÁ. 

A pandémia sem tudta megakadályozni a NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM szenátusát, hogy 

60 évvel még a ZMKA-án átvett első diploma emlékére 2021. szeptember 23-án GYÉMÁNT 

DIPLOMÁT adjon. 

Epilógus: A szösszenet írása közben találtam egy cikket fényképpel, melyen 2004. március 16-

án (Közös iskolánk névadója Puskás 

Tivadar halálának 111. évfordulóján) dr. 

Lindner Miklós nyugállományú 

vezérőrnagy lekapcsolja (tehát megadja a 

kegyelemdöfést) a MH Híradó 

Parancsnokság Főhírközpont 2. 

Hírközpontjában az ARF-102-es 

(crossbar) analóg telefonközpontját. 

(Szemüveg van rajta. Én látom, hogy 

könnyes a szeme.) 

 

Miklós bátyám ezt eddig titkoltad. Ezek után kénytelen vagyok elmesélni neked, hogy 2011. 

augusztus 14-én (éppen Édesapám születésének 100. évfordulóján) 23 óra 59 perckor a 

Szabadság hegyi televízió és URH rádióadók géptermében ráhelyeztem jobb mutatóujjamat az 

egyik piros gombra. A tőlem 2 méterre álló ügyeletes üzemeltető technikus meg ugyanezt tette 

a másik gombnál és elkezdett visszafelé számolni. 60,59,58…Ekkor eszembe jutott Magyari 

Endre, aki 1923-ban a Gyáli úton odaszólt Marczal János segédtisztnek: „János, míg én 

hangolom a Huth adót, addig legyen szíves és a mikrofonba jó hangosan számoljon 1-100-ig 

előre, majd 100-1-ig vissza, az ángliusok is így csinálták Londonban.” … 23,22,21…Vajon 
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Marczal János segédtisztnek eszébe jutott-e, hogy történelmet ír? ...5,4,3,2,1… és megnyomtuk 

mindketten a gombot.  

Az OIRT 1. csatorján, Budapesten 1975 óta folyamatosan működő EMV gyártmányú 20/4 kW-

os televízióadó örökre leállt. A könnyeim meg kicsordultak. 

Nehéz örökséget hagytál rám Miklós bácsi. Iskolatársunkhoz, Bródy Jánoshoz fordultam 

segítségért: 

„Én még nem tudom, hogy fogjak hozzá, még nem tudom, hogy kezdjem el?” „Félek, nem 

értesz meg. Keresem a szót, keresem a hangot.” Keresem az embert, keresem a katonát, aki 

nyomdokodba léphet. Percek óta bámulom a korfát, … 60 év alatt. Nézem, nézem és 

megjelenik István. Igaz még csak százados, de 35 éves sincs és már PhD hallgató. Felsorolni 

se tudnám mit tett eddig a seregért… Ő meg Szabolcs. Mérnök doktor, 41 éves őrnagy… 

Hoppá! Kollégája András, aki 43 éves mérnök doktor alezredes … és jönnek szépen sorba: 

Lajos, Tibor, Szilárd… kinek a fejében, kinek a kezében, kinek már a tarsolyában a 

marsallbot. Bátran állíthatom, hogy a Csoportfőnökségen, a Tagozatban, az Egyesületben 

félévszázad alatt elültetett „LINDNERI GONDOLAT” magoncai mára kikeltek!  

Ígérem, rendszeresen öntözni fogjuk Őket. 

dr. Horváth László Ferenc 

 

A tudományos munkásság néhány dokumentuma: 
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