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Pest megyei kisváros, svájci habitussal 
(Meditáció, a Váci Esze Tamás Honvéd Nyugdíjas Egyesület közgyűlése kapcsán) 

 

Prológus: Ki volt az eszement, aki Esze Tamásról, a gyalogos haramiáról nevezett el egy 

híradó ezredet? XXI. századi példával élve Osama Bin Laden az ő partizán regimentjében 

csak alhonvéd gyakornok lehetett volna: 

Hősünk 1697-ben, amikor még javában folyt a felszabadító háború a délvidéken, jobbágy 

lázadást szervezett Tokaj, Patak környékén Thököly „királyra”, (a száműzetésben élő végleg 

lesüllyedt, bukott török vazallusra) hivatkozva. A partizánháború olyan nagyra sikeredett, 

hogy leverésére több ezredet kellett kivonni a törökellenes harcokból. Ezzel, a magát 

kálvinistának, tehát a legigazabb magyarnak valló Esze Tamás a török, vagyis iszlám 

malmára hajtotta a vizet. A harcokban, majd az azt követő megtorlásban ártatlan gyermekek 

és anyák százai haltak meg értelmetlenül. Esze Tamás csak azért úszta meg a karóbahúzás 

utáni felnégyelést, mert még a harcok elején fogságba esett és néhány évre börtönbe zárták. 

Onnan kiszabadulva 1703-ban az új vezér, II. Rákóczi Ferenc választása (átmenetileg) már 

jobban sikerült. Főhősünk, mindenképpen partizánvezérhez „méltó” halált halt. 1709-ben, 

tehát a szabadságharc csúcspontján, a nyitrai táborba, a pünkösdi istentisztelet után 

tömegverekedés tört ki. Az ekkor már brigadéros Esze (sztálini módszerrel) próbálta a 

verekedést megfékezni: kartáccsal a saját bajtársaiba lövetett. Az ekkor elszabadult pokolban 

őt is agyonverték. De térjünk vissza a névadásra. 

1974-ben a váci 4123 Híradó ezred a Sallai laktanyából átköltözött a tőle néhány kilométerre, 

nyugatra található Duna-parti laktanyába, ahol eddig műszaki alakulatok helyezkedtek el. 

Nyolc év után, 1982. környékén felmerül, vagy parancsba adták, hogy a híradó ezrednek 

nevet kell választania. (Puskás Technikumban ez 1953-ban volt napirenden, és ha több 

menetben is, A. S. Popov megvétózása után (melyet egy híradótiszt, Héjj Antal százados 

valósított meg) fergetegesre sikeredett. A Puskás Tivadart csak Puskás Öcsi és Zwack előzi 

meg a márkanevek sorában.) A triumvirátus: parancsnok, pol. tiszt, párttitkár közül valaki 

kapcsolatban volt Czine Mihállyal, aki a 10 gyermekes juhász fiai közül egyedül tanult 

tovább. Tehetségével egészen irodalomtörténész professzorig vitte, a nagy Móricz Zsigmond 

kutató, a népi írók „szócsöve”. Czine Mihály Nyírmeggyesen született, 1929-ben. Azt írta 

„Ezen a tájon verődött össze Esze Tamás kuruc hada. Errefelé nem koronáz Ugocsa. Itt 

vannak, akik a kálvinista Istenből, bölcs magyar Istent csináltak.” 

Tehát megtaláltuk a „keresztpapát”, aki az ünnepségre még Esze Tamást, a talpasok 

ezredesének egyenes ági leszármazottját is elhozta. Az idős bácsi örömében több Esze 

relikviát is adományozott az alakulatnak. 
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Közismert, hogy jelenleg az Esze Tamás alakulat helyén, a Boronkay György Műszaki 

Iskola telepedett le, mely a Puskás Technikummal egy Területi Szakképző Központba 

tömörítettek. Így évente, 20 évvel a Sallai után ismét több napot töltök/töltöttem Vácott, a 

hangulatos, műemlékekben gazdag, karakteres Duna-parti kisvárosban. (Eger után nekem az 

ezüstérmes.) Ha hívnak, szívesen megyek. Ha külhoninak villogni kell, akkor ide is hozom 

őket. Tehát nálam csókos Vác.  

 

A közgyűlést percről-percre 

Az ünnepség, két hagyományőrző huszár, a Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium tagjai 

bevonulásával kezdődött. (Nagy és örömteli meglepetés volt számomra, a fiatalabb: Antal 

Bence, 5 évig koptatta a Puskás Technikum padjai. 2012-ben érettségizett. Nem hiába vittük 

el Aradra, Komáromba, Recskre, a 301-es parcellához, már aktív váci dolgozóként is tudja 

hol a helye. Igenis büszke vagyok rá, és osztályfőnökére, Keller tanárnőre! Az elültetett mag 

kikelt!) 

   

  Hagyományőrző huszárok    Szegedi János elnök Úr 
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A Himnusz után bemutatták a vendégeket: Vác alpolgármesterét, rendőrkapitányát és a 

toborzó iroda parancsnokát. (Le a kalappal mindegyikőjük előtt. Így kell a civil fórumot 

megbecsülni.) Természetesen a társegyesületek (Bolyai, Puskás Híradó Tagozat, 

Székesfehérvár) képviselői is be lettek mutatva. Majd a jegyzőkönyvvezetők, hitelesítők … 

megszavazása az előírt módon megtörtént, és jött az első meglepetés. A 206 tagból, melyből 

75 rendes (volt katona, rendőr, tűzoltó, BV-s, vagy az ő házastársa, özvegye, a többiek pártoló 

tagok) 167 jelen volt. Felszállt a zöld rakéta, kezdődött a közgyűlés. (Az utóbbi 10 évben több 

mint 50 közgyűlésen vettem részt, elsőre mindig 50-%-nál kevesebben voltak.)  

Jött a második meglepetés. Az alapszabály szerint az új tagok felvétele a közgyűlésen és 

nyilvánosan kell, hogy megtörténjen. 12 hölgy és 5 úr kérte felvételét. Egyenként felálltak és 

örömtől sugárzó arccal, összeszedett mondatokban (tehát készültek) elmondták, hogy miért 

szeretnének belépni az Esze Tamás Honvéd Nyugdíjas Egyesületbe. A bent lévő tagok 

kérdezhettek, majd nyilvánosan szavaztak a felvételről. A többiek pedig, kivétel nélkül 

minden új tagot megtapsoltak. (Számomra hihetetlen volt, de így kellene mindenhol csinálni. 

Ha valakinek a másik ellenszenves mondja meg, és szavazzon ellene. Utólagos pusmogásnak, 

feketítésnek nincs helye!) 

A 2014. évi beszámoló már meg sem lepett. Minden kedden klubnap a Madách Imre 

Művelődési Központban. (Ehhez kellett az önkormányzat támogatása is!) 8-10 szekció és 

kiscsoport. Többnapos, „szakmai”, autóbuszos kirándulások: Arad, Pákozd, Rodostó céllal. 

Egynapos túrák: Drégely, Balassagyarmat, Eger céllal. 3 napos óévbúcsúztató Nagyatádon. 

(Mindez saját szervezésben, „ócsóért”.) Részvétel a város minden megmozdulásán. Filmklub, 

közös színház és múzeum látogatás. (Csak példaként, a minap több mint 70 fővel 

megtekintették a budapesti Szépművészeti Múzeum Rembrandt kiállítását.) A pénzügyi 

beszámolóval, az ellenőrző bizottság jelentésével, sőt a 2015-ös költségvetéssel nem untatnám 

a T. Olvasót. (Különben, miért nem lett volna minden rendben?)  

A munkaterv briliáns. 3 nap Prága, 5 nap Nagyatád, 4 nap Vaskapu buszos 

kirándulások. Túrák: Neszmély, Drégely, Nógrád, Bánk. Szeged: Szabadtéri játékok. 

Filmklub, az utolsó 10 év megmozdulásairól. Szép korúak bálja (Erzsébet és Katalin nap 

között.) Óévbúcsúztató. 

Persze, hogy egyhangúlag elfogadták. 

Jöttek a hozzászólások. Az alpolgármester úr kezdte, a rendőrkapitány folytatta. A 

pártoló tagok mindent megköszöntek, majd a társ egyesületek küldöttei következtek. A 

Híradó Tagozat részéről Soós Tamás nyá. alezredes úr egy közös „Andrássy úti sétát” és egy 

Sziklakórház látogatást licitált be. A Puskás Híradó Bajtársi Egyesület részéről dr. Lindner 
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Miklós nyá. altábornagy emlékezett az itt töltött éveire és őszintén gratulált. Dr. Horváth 

László Ferenc alelnök pedig kijelentette, hogy „Engem úgy szocializáltak, hogy ha 

vendégségbe hívnak névnapra, szülinapra, esküvőre, akkor ajándékot illik vinni. Minél 

kedvesebb a meghívó annál „ütősebb” (magasabb eszmei értékű) ajándékot kell átadni. Mit 

adhattam volna az egyesületnek, mint a névadójuk az „eszemet” Esze Tamás tetteinek 

„méltatása” mellett, négy Esze Tamásról szóló antikvár könyvet. (Két szerző munkásságából.) 

Én közismerten szabadon fogalmazok, de a bíztató mosolyokból, a záró tapsból úgy éreztem, 

a bajtársak vették az adást! 

 

   

   Dr. Lindner Miklós nyá. altábornagy  Az egyik könyv előlapja 

 

Jött az elismerések átadása (Minden hölgy virágot is kapott, nem hiába volt 

„gyermekszobája” Szegedi nyá. alezredes úrnak.)  

… és jött a tisztújítás. A fentiek alapján, ugye senki sem csodálkozik, hogy a titkos 

szavazásra Szegedi János nyá. alezredes úr elnök és Hetes István nyá. őrgy. alelnök úr is 

egyhangúan kapott bizalmat az elkövetkező három évre. 
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Prológus: Most már nagyon sajnálom, hogy lelassultam. Már az első napirendi pontnál 

jelentkeznem kellett volna, pártoló tagnak. Talán felvettek volna. Késő bánat, a következő 

felvétel egy év múlva lesz. Azért Prágába, Nagyatádra, a Vaskapuhoz, Szegedre, Bánkra, 

Neszmélyre… elmehetek velük. A szép korúak bálját és az óévbúcsúztatót még 

meggondolják. Le kell fogynom. 106 kilóval nem lehet az asztalon táncolni. „Kitörik a lába.” 

mondották volt. 

Budapest-Vác, 2014. február 10. 
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