
Egy rétsági gyűjt ő bemutatkozása 
 
Pfaff László vagyok, 65 éves nyugdíjas. 
1966-67-ben voltam „előfelvételis” vegyi- sugárfelderítő Hódmezővásárhelyen. 
Szakaszparancsnokom Cserhalmi Mihály fhdgy., aki vezérőrnagyként hunyt el. Akkori 
élményeim ma is élénken élnek bennem. Őrmesterként szereltem le. Elektronikai szakmát 
szereztem, majd elvégeztem a BME műszaki oktató szakát. Két tartalékos képzés után ftörm-
ként lettem obsitos. 
Eközben már a váci Sallai Híradó Kiképző Központban dolgoztam (MN2164) civilként a 
technikus alosztályon, mint kisrádiós oktató, kpa. Szerettem ezt a munkát, de 8 év után 
kénytelen voltam megválni tőle, mert lakóhelyemen, Rétságon építkeztem és ott dolgoztam 
tovább, mint művelődés-technológus. Hat év után ismét sikerült szakoktatóként 
elhelyezkednem a Sallaiban, de már másik alosztályon külföldi hallgatók képzésében, majd 
rövidesen az ott megalakult Honvéd Híradásipari Szakközépiskola szakoktatója lettem. Abban 
az időben kezdték leépíteni a hadsereget, és sok olyan vegyivédelmi inkurrencia-anyagot 
küldtek az iskolába, ami nem illett a szakmai profilba és csak útban volt. Ebből származó 
néhány darab, laktanyai kiárusítás és egy szomszédomtól kapott R-104 rádió indukálták a 
gyűjtés megkezdését. Később szomorúan értesültem, hogy az iskola összes le nem adható 
eszközét MÉH-telepen megsemmisítették. 
 

  
 
A képen a GSZP-1 automata vegyi- és sugárjelző készülék látható, amit az én 
katonaidőmben a VSFUG-ba építettek be. 
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Rádió-bevizsgáló műszerek 

 
A Sallaiból Esze Tamás híradó ezred lett, és a középiskola neve is kétszer megváltozott. 
Néhány volt kollégával ma is tartom a kapcsolatot, főleg a Facebook-on keresztül. A 
középiskola megszűnése előtti évben külföldre mentem dolgozni.  
 

 
Hazajőve kezdtem el intenzíven gyűjteni a vegyivédelmi és a híradó eszközöket. A 
gyűjteménnyel célom –a saját örömömön kívül– értékmentés a jövő számára, a XX. század 
második fele ezen katonai technikáinak bemutatása érdeklődő fiataloknak, idősebbeknek 
pedig emlékeik, ismereteik felelevenítése.  
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Sikerült hozzájutnom egy katonai rádiós autóhoz is, igaz nem a magyar, hanem a svájci 
hadseregé volt. Berendezése jelenleg nem autentikus, hanem a gyűjteményemből való. 
Többféleképpen tudom megoldani, íme az egyik verzió, inkább bemutatási céllal és nem 
rádióállomásként: 
 

 
 
A gyűjteményből 2011-ben kiállítást rendeztem a helyi Művelődési Központban, mely egy 
hónapig tartott. Megnyitotta Jávorka János nyá. ezds. 
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Az érdeklődési köröm összehozott a Budapest Fővárosi Rádióamatőr Klub tagjaival, akiktől 
sok ismeretet szereztem, mert sokan közülük gyűjtik és használják a katonai rádiókat. Ők 
rendezik Gerecse-tetőn az adóállomásuknál minden évben a Military Weekend-et, ahol a 
katonai rádiótechnikát mutatják be. Részt veszek ezen, 2009-től, és főkét antennaállítással 
töltöm ott az időt, mert ez nem volt az én tantervemben, a laktanyában, ezért kimaradt a 
gyakorlatomból, otthon pedig egyedül nem valósítható meg. 
 

 
A képen az autó mellett egy R-809M2 diszkont-antennája van telepítve. 
A rádióklub keretében vettem részt a Múzeumok Éjszakája programban, a Hadtörténeti 
Múzeumban, kétszer rádiós autóval, egyszer vegyivédelmi bemutatóval.  
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Felajánlottam lehetőségeimet a rétsági nyári katonai ifjúsági tábornak, és a 
Katasztrófavédelemnek (a gyűjteménynek vannak Polgári Védelmi vonatkozásai is). Míg 
előbbiek örömmel vették, utóbbiak nem is reagáltak. 
Minden lehetőséget felhasználok, - lehetőleg közeli helyeken- hogy bemutassam a katonai 
eszközöket, pl. gyermeknap, CB-találkozó, veterántalálkozó, kitelepülés váci rádió-
amatőrökkel.  
Ezekről pár kép: 
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2013 végére sikerült a gyűjteményt úgy elrendeznem, hogy állandóan bemutatható állapotban 
van.  

A készlet lassan-lassan növekszik némi vásárlással, barátok és szimpatizáló ismeretlenek 
adományaival. 
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További részlet a gyűjteményből 

 

Lánctalp és gumi – a rétsági laktanyában  
 

Egy kis sétával megnézhető a laktanya jelenlegi állapota is. 
 
A kiállításom, megtekintését mindenkinek örömmel felajánlom, előzetes megbeszéléssel. 

Elérhetőségem: Mobil: 06-20 310-8976 
           E-mail: pfaff48@t-online.hu  

(Pfaff László) 
 

 
A kiállított eszközökről további képek érhetők el a 
Puskás Tivadar Honvéd Bajtársi Egyesület 
honlapjáról indulva a „Fontosabb linkek” 
menüpont alatt, az alsó két hivatkozásnál. 


