
SZÉPÍTÉS NÉLKÜL, AHOGY MEGTÖRTÉNT

Takáts Imre

1956

Ki mint érte meg (Hol volt)
Kinek megtorlás (A következmény)
Kinek rendteremtés (A következmény)
Kinek a közbiztonság megteremtése (A következmény) 
Tisztelet a megszállók ellen fegyvert fogóknak!

1954. szeptember 9-én vonultam be Budapestre sorkatonaként a tüzértiszti 
iskolába (Üllői u. 80. Ludovika), légvédelmi szakon. Társaim zömmel 
önkéntesek voltak, akik nem jutottak be az egyetemre.

Bevonulásom előtt nem tudtam felvenni a bevonulási segélyt és az utolsó 
munkabéremet, ezért meghatalmazást hagytam az egyik kollegánál, hogy küldje 
utánam. Nem tudtam róla, hogy a cégemet megszüntették (összevonták), így a 
járandóságomat egy teljesen idegen cég képviseletében egy bank küldte meg. 
Nem vettem fel. Mások felvették. Reklamálásomra két hétig próbálták 
bizonyítani, hogy én már felvettem, csak még egyszer akarok pénzhez jutni. 
Állításomat írásszakértői vizsgálatok bizonyították. A többit el lehet képzelni, 
hogy mi volt. Egy töredékét megkaptam azonnal, a többit a mai napig nem 
kaptam meg. (Az ígéret szép szó.)

A gyalogsági lövészeten a karabélyommal csak megfelelőt lőttem (legalább 
jót, vagy kiválót vártak). Az ütegparancsnok megjegyzést tett, mire én azt 
mondtam, lőjjön vele jobbat. El sem találta a céltáblát. Kikelt magából, 
fegyvermestert, lőpadot kért, belőni a karabélyt! (Jutási őrmester volt, aki 
légvédelmi parancsnokként megjárta a Don-kanyart.) A fegyvermester kérdezte, 
hogy hova céloztam, hogy én megfelelőt lőttem. Megmondtam neki, és három 
tízest lőtt a lőpadon. Engem nagyon jól megtanított ballisztikára dr. Bencze 
Lajos középiskolai tanár és Mező Imre gyalogsági tanszékvezető, mert a 
fegyver hibáját ismerve jól alkalmaztam a ballisztikai ismereteimet.

1955 tavaszán a légvédelmi lőtérre tüzérségi éleslövészetre vonultunk. 
Vácrátót határában a felderítő kocsival rendkívüli esemény történt. A kocsit 
lövegbiztosításra kísértem. Szakaszparancsnokom súlyos sérülése láttán az 
egyik társamat hátraküldtem az ütegparancsnokhoz megállítani a 
menetoszlopot, és kértem, hogy küldjék előre a mentőkocsit és a műszaki 
kocsit. Én pedig szakaszparancsnokom marokfegyverét kivettem a kezéből, 
mert fel akarta használni önmaga ellen. Kórházban szobatársa volt Szalvay
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Mihály altábornagy, ismerte az előbbi dolgot, és látogatásunkkor viccesen 
mondta, hogy ilyen embereknek kellene díszőrséget állítani a ravatalomhoz. 
Kérése később teljesült.

Második év végén (1956-ban) az egész szakasz váci alakulatánál lettünk 
beosztva csapatgyakorlatra. Itt szintén egy érdekes dolog történt meg. 
Tartalékostiszti tanfolyam hallgatóit kellett felkészíteni a katonai ismeretek 
elsajátítására. A tanfolyamvezető tisztet előző évben avatták, főhadnagyként, és 
elmondta, van egy szakasz, amelyikkel nem bír, mert minden posztot, amit el 
lehet képzelni egy tanfolyamnál, magukhoz ragadnak. Közölte velünk, hogy aki 
ezt a szakaszt megkapja, amennyiben a szakasz által adott minősítés nem lenne 
jó, úgy a minősítését felülbírálja és gyakorlatról jó minősítést ad. Ezt a szakaszt 
egy társammal együtt elvállaltam.

Korábban érkeztünk, mint vártak, ezért a kantinba mentünk ebédet venni. 
Egyik növendéktársam csizmájára, mikor az a pulttól távozott, egy hallgató 
rálépett. Következett a szódáskocsis szöveg, én meg rászóltam, mert ott álltam 
mögötte, hogy emberek között vagyunk. A szakaszhoz érkezve -  a katonai 
szabályzatnak ellentmondóan -  ,mikor bemutatkoztam, a társaság különböző 
grimaszokat vágott. Kértem, hogy van-e valaki, aki a szakaszt képviselné 
másod-, vagy harmadmagával. Kiléptettem őket, félrehúzódva a szakasztól 
megkérdeztem tőlük, mivel szolgáltam rá a magatartásukra. Hivatkoztak a 
kantinban történtekre, és ők elhatározták, hogy azt a növendéket 
megleckéztetik, aki hozzájuk kerül. Rákérdeztem, hogy véletlenül nem én 
vagyok-e az, aki a növendéket megpróbálta jobb belátásra bírni. Ekkor jöttek rá, 
hogy én voltam. Engedélyt kértek a szakasszal beszélni, amit természetesen 
megkaptak. Öt perc múlva jöttek és kérték, hogy felejtsem el, mondtam, hogy 
felejteni nem lehet, de megpróbálhatjuk újrakezdeni. Javaslatomat elfogadták.

Szabadságomat a család meglátogatásával töltöttem. Szabadságoslevelem 
Pusztasomorjára szólt (zárt határsáv volt). Magyaróváron, buszra várva, 
találkoztam egy óvodáskori ismerősömmel. Mondta, hogy nem merek vele 
bemenni templomba. Be mertem menni. Pusztasomoiján buszról leszállva két 
határőr közrefogott, hogy menjek be az őrsre. Udvaron kutyákkal gyakoroltak. 
Én, míg várakoztam, kezessé tettem a kutyákat velem szembe. Erre elmentek a 
parancsnokért, aki annál a családnál vendégeskedett, ahol engem vártak. 
Minden rendeződött. (A parancsnokkal 1974-ben az erdő- és vadgazdaságnál 
találkoztam, ahol együtt dolgoztunk.) A szabadság letelte előtt táviratilag 
berendeltek, az új, a Népligetnél lévő laktanyába (Most Nemzetvédelmi 
Egyetem.)

Október 6-ig gyakoroltuk a karhatalmi feladatokat, valamint a díszőrséggel 
járó alaki feladatot. Október 6-án a Fiumei úti temetőbe Rajk, Pálfy, Szalai és 
Szőnyi rehabilitációs temetésén díszelegtünk, és biztosítási feladatokat láttunk 
el. Nekem a helyem ott volt, ahol a családtagok, illetve Nagy Imre állt, akit 
akkor hoztak ki a börtönből. (Az élet fintora: aki a beszédet mondta, ő is arra a 
sorsra jutott, mint akiket méltatott.) Ezután még két temetésen vettem részt,
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ahol katonai tiszteletadással 13 főtisztet temettünk a Farkasréti temetőben. 
(Pontos dátumok és adatok könyvekben is megtalálhatók.)

1956. október 23-án a személyi állomány nagy része az éjszaka folyamán 
biztosítási feladattal különböző helyeken lett elhelyezve. Az én szakaszom a 
HM épületénél kapott beosztást. Egy másik szakasz az FM épületében, a 
következő az Országháznál és az OLEP-nél volt. Az ott történtekről, mivel én a 
laktanyába voltam beosztva, tőlük kaptam mindenféle információt. Szakaszom 
bevonulásakor beleszaladt egy csoportosulásba. Rádióérintkezés mellett 
javasoltam nekik, énekeljék a „Kossuth Lajos azt üzente”, meg a „Százados úr, 
ha felül a lovára” dalt. így jöttek át, haza.

Nekem nagyon kellemetlen emlékem fűződik október 24-éhez, mivel 
laktanyai szolgálaton egyik kollegám megkért, hogy hadd menjen ő ki a külső 
posztra. Hagytam. O azután első áldozata lett az alakulatnak, mivel a laktanya 
előtt ingázó villamosról egy lövést adtak le és az őt fejen találta. Szolgálatom 
alatt általában egy- vagy kétszemélyes feladatokat bíztak rám. Például 
mentőautókísérés a laktanyától a Péterfi Sándor kórházig. Október 27-én egy 
főtisztet kellett kísérjek a Deák térre és a megbeszélést biztosítottam. Akit akkor 
kiküldtek a teremből, hogy vigyázzak rá, 1974-től a főnököm volt. Ennek a 
megbeszélésnek a tárgya akkor részemről nem volt ismert, most tudom, hogy a 
nemzetőrség megalakítását mondták ki. November 3-án őt ugyanoda kísértem 
(a karhatalom megalakításának az értekezlete).

Október 30-án hívattak, hogy az egyik szakasztársam feladatának a 
biztosítását oldjam meg, mivel ő az alakulat személyi állományából a 
csapatgyakorlat tapasztalatai alapján engem választott, akivel végre tudja 
hajtani. Ez a feladat: a Köztársaság téren a körülvett pártépületből kellett 
kihozni személyeket (nem név szerint). (A szakaszom egy vagy két nappal 
korábban átvizsgálta a terepet, illetve átfésülte a Köztársaság teret.)

30-án ketten indultunk a laktanyából, és a térre érve, az őáltala ismert 
feltételeket teljesítve, az Erkel Színház tetején, én az ajtót biztosítottam. 30 perc 
állt rendelkezésünkre, hogy az épületből a „VIP személyeket” kihozzuk. Én a 
bejáratot biztosítottam és az ott lévőket szóval tartottam, blöfföltem, hogy 
jönnek harckocsik, valami nagyobb alakulat van útban, amire az ott lévők egy 
része elment. Kollegám kihozva a személyeket, s közrefogva őket, elindultunk a 
Köztársaság térről. A blöff harckocsik közben megérkeztek. Ami akkor ott 
történt, azt az irodalomban lehet elolvasni.

Még volt olyan feladatom, hogy amikor a pénzverdét elhagyta az őrség, azt 
biztosítottuk. A városban és Kispest felé piros-fehér-zöld szalaggal biztonsági 
szolgálatot láttunk el.

November 8-án állománygyűlést hívtak össze, ahol a parancsnok közölte, 
hogy a nem önkéntesek november 9-ével el lesznek az alakulat állományából 
bocsátva, olyan címszó alatt, hogy nem kívánnak hivatásos katonák lenni.

Ezen a napon délután a tartalékostiszti tanfolyamon oktatottak közül hárman 
felkerestek. Megdöbbentek rajta, hogy leszerelek. Közülték velem, hogy 
másnap 9-10 óra között bejönnek és elkísérnek Bicskéig. Ez meg is történt.
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Bicskén vonatra várva egy Tabódi nevezetű személyhez kísértek el, és ott 
töltöttük el az időt, majd búcsúzáskor a vendéglátó közölte, hogy akit így 
tisztelnek a beosztottjai, arra a seregben valóban nem vár fényes jövő.

Polgári életet, a munkahelyemen való első jelentkezés tárgyalása alapján, 
1956. december l-jén kellett megkezdjem, úgyhogy november 30-án a vállalat 
központjában jelentkezem. Jelentkezésem alkalmából már nem tudtam 
munkahelyemre kimenni, mivel a kijárási tilalom még érvényben volt, ezért az 
éjszakát a cég központjának a vendégszobájában töltöttem. Előtte, az igazgató 
névnapját ülve, a vállalati vezérkar kötetlen megbeszélésén vettem részt. Itt a 
vállalat jövőbeni felállítása, munkarendje stb. került megbeszélésre. December
l-jén eljutottam a cég Királyréti Erdészetéhez, ahol az alkalmazási papíromat 
bemutattam és megkaptam az erdészet 56. sz. erdészkerületét Királyrét 
magastaxi szolgálati lakással.

1957-ben behívattak az alakulathoz, mivel a kialakult vélemény alapján 
javasolt volt a visszamenetelem. Elbeszélgetés alatt kérdeztem, mit jelent az, ha 
valakinek rokonságában egyházi személy van, és a magyaróvári sortűzben két 
rokona meghalt. (Eltemetve viszont -  rám és a családra való tekintettel -  ,a 
körzeti megbízott igazolásával, „közúti balesetes”-ként lettek tisztességgel 
elhantolva.) Következmény: sem a polgári életben, sem a katonai életben nem 
tudtak ígérni semmit, így maradt a polgári élet.

Az egyik kollegám rábeszélt: jelentkezzük az erdőmémöki főiskolára (1958). 
Mivel munkahelyről jelentkeztem, és a felvételi eredményemmel meg voltak 
elégedve, értesítést kaptam, hogy a főiskolán 1959-ben induló levelező 
tagozatra előfelvételt biztosítanak. Mondanom sem kell, cégem ajánlata nem 
adott módot tanulásomra még a levelezőn sem: „beosztása betöltéséhez nincs 
szüksége magasabb képesítés megszerzésére.” A szolgálati fegyver kiadásához 
szükséges hatósági esküt a cég 70 körüli személyi állományából (erdész) 
hárman nem tehettük le. így szolgálati fegyverem sem volt.

Vaszari falevél

1965-ben kerültem Vaszarra, a csemetekert vezetőjének, őszi kiemelések 
idején. Annyi eligazítást kaptam, mit kell kiszedni, és kik jönnek az anyagért. 
Következő évi munkáról az volt az információm: minden általam megtermelt 
nyárdugványt el kell dugványozni, de karódugványt is meg kell termeljem.

Ezek alapján munkámat, mivel a vállalati központtól távol, egy 
tanyaközpontban, teljesen önállóan végeztem. Májusban kaptam egy értesítést, 
menjek be az erdészetre megbeszélni a tavaszi munkákat. Én már egy kész, az 
elvégzett munkákról készült térképpel és a kihajtott dugványok tábláinak 
egyszeri leápolása megtörténte után mentem. Az erdészetnél a műszaki vezető 
szolgálati könyvembe beírta: „önkényes munkavégzéséből eredő mindennemű 
anyagi és erkölcsi kárért felel” Másnap jött a központ erdőművelési
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osztályvezetője, hogy elszállítsa Sárvárra az ÉRTI részére készített 
karódugványt.

A karódugványt a rendelkezésre álló silógödörbe télen betárolt, szalmával 
letakart tárolóhelyről adtam ki. Az anyag nem volt kihajtva, olyan állapotban 
volt, mint a vegetáció előtt. Kértem, hogy két nap alatt dugványozzák el, hogy a 
rendelkezésre álló tápanyag a gyökér- és a hajtáshozással együtt használódjék 
fel. Bemutattam neki a szolgálati könyvemet, megmutattam a csemetekertben a 
már 20-30 cm magas, gazmentes táblákat. Először azt hitte, hogy tönkre van 
menve a csemetedugvány, de meggyőztem, hogy a természetes vegetáció 
megindulása a hűtéssel csak késleltetve van. Csemeteleltár után sem a műszaki 
vezetőm, sem az erdészetvezető nem maradt állásában. Ez volt az én 
elégtételem.

1965-ben a pápai erdőgazdaságnál volt munkahelyemen kaptam egy 
értesítést: jelenjek meg a tanácsházán x órában. A tanácsházán két hölgy, két 
idegen férfi és az egyik dolgozó fogadott, hogy akarnak velem beszélni. 
(Cservenka Ferencné, Trobics Ilona, László József, Stefkó Lajos volt. Az 
idegen beosztásokat nem ismertetem, csak az elsőét, ő Pest megyei első titkár 
volt.) Közölték velem, hogy a Szabó elvtárs az jó elvtárs, de engem nem 
ismernek. így én kikértem magamnak, ne elvtársazzanak, de egyezzünk meg 
abban, hogy csak az úr megszólítás jó. A Szabó József nevű „elvtárs” panaszt 
emelt ellenem, hogy falujában párttitkári teendőit azzal akadályozom, hogy a vb 
ülésekre történő átlagbéres elszámolást nem ejtem meg, így nem kap a 
munkájáért törvény szerint megillető bért. Szót kértem és elmondtam, hogy ez 
körülbelül Dimitrov-per. Ugyanis nevezett elvtárs a vb üléseken két napig volt 
jelen, de csak az első napról hozott igazolást, így én hiába számoltam el a két 
napot, a vezető könyvelő visszadobta azzal, hogy a kollektív szerződés szerint 
csak az igazolt napra lehet elszámolni munkabért, a többi napra számoljak 
igazolatlan hiányzást. Ehelyett az igazolással nem rendelkező napokat én igazolt 
napként leigazoltam. Kifejtettem azon véleményemet, hogy a tisztelt 
számonkérők hoznak törvényt, amit önmagukra nem tartanak kötelezőnek, de 
velem be akarják tartatni. Közölték, hogy befejezték a meghallgatást, majd a 
vállalatnak teszik át az ügyet, mert ebben nem érzik magukat illetékesnek. Pár 
nap múlva az üzemvezetőhöz voltam berendelve, ahol csak Szabó dolgozó és 
S.L. volt jelen. Én magam részéről kifejtettem az üzemvezetőnek, hogy a süket 
szövegből nekem elég volt, vagy elmondhatom, hogy nekem nincs benne 
semmi közöm, mert a dolgozó nem miattam rövidült meg. S.L. kifakadt, kért 
egy gépírót, papírt és indigót: a PB nevében nyilatkozott, hogy személyem 
munkaköröm betöltésére politikailag alkalmatlan. Ezek után én elhagytam az 
irodát. A többi ember, amikor leértem hozzájuk, meglehetősen zaklatott 
állapotban fogadott. Közültem velük, hogyha Szabó lejön, megtudják, mi volt.

A dolgozó mikor eljött, munkatársai előtt közöltem vele, hogy őt felkérték: 
politikailag járasson le és helyettem megteszik művezetőnek. Előtte ő 
kijelentette, hogy én nem tudom, hogy miért csinálják. Amikor a fenti szöveget
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én elengedtem, megkérdezte, hogy honnan tudom. Nagyon csúnyán kifakadtam, 
azt mondtam neki, hogy a mocskos képedre van írva. De azt is megmondtam, 
hogy tudom, hogy ki bíztatta fel, és gondolja meg, amennyiben máshol is így 
viselkedik, 3-4 hónap múlva nem lesz párttitkár. Bármit tettem volna, tényleg 
bekövetkezett: a párttitkárságról azonnali hatállyal leváltották.

Epilógus

Az 1989-90. évi rendszerváltás előtti időben 56-ért és a rokonsági 
kapcsolatok miatt betartottak. A rendszerváltás után azokon keresztül, akiket 
akkor, mivel nem tudták magukat védeni, védtem, most olyan címszó alatt, 
hogy lopós voltam, ávós voltam polgári úton marasztaltak el. Mégis 
rendelkezésemre áll a bíróság által kiadott igazolás büntetlenségemről...
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