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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

  

TISZAZUGI OTTHONOK – virtuális kiállítás és digitális ismeretátadás megvalósítása: 

https://my.matterport.com/show/?m=LS6trP11zP9&ts=1 

www.tiszazugmuzeum.hu  

1) Tősgyökeres tiszaföldvári családok M. Nagy, Major és Köles családok bemutatása 
 
2) M. Nagy István és Köles Mária házassága, vágyakozás gyermekre, Ibolya születése és halála, 

keresztgyermek nevelése, I. Világháborús behívó, levelezés a fogságból, gyermek születése a 
háború alatt, az asszony szerepének változásai 

 
3) Hazatérés, új tervek, önálló gazdaság felépítése, hitelfelvétel, tanyai gazdálkodás és városi lét, 

 
4) Keresztszülő szerepe, Köles Benjámin és Bordács Terézia halála után a 9 árva gyermek közül 4 

nevel M. Nagy István és Köles Mária 
 

5) A gyermektelen családból egyik napról a másikra nagy család lesz. Egy korabeli farsang 
felidézése, a farsangi jelmezek rekonstruálása, 

 
6) M. Nagy István halála, gyászház, az asszonyszerep változása 

 
7) 1944 őszén már három nő él a házban, oroszok bevonulása – naplóbejegyzés a testi lelki 

erőszakról 
 

8) 1951-1953 Budapestről Uher Károlynak és feleségének Báthori Erzsébetnek lesz 
kényszerlakhelye a ház. Lányuk Uher Zita énekesnő és unokájuk Magyarossy András 
visszaemlékezése (gyászjelentés és emlékkönyvi bejegyzések, az emlékkönyvek jelentősége. 

 
9) A családot is kitelepítik a polgármesteri hivatal épületéhez közeli házból – a párttitkár igényli 

magának – először az Arany János, majd innen tovább az Árvai János útra, a házat 1956-ban 
kapják vissza. Az erre vonatkozó levéltári anyag bemutatásra kerül. 

 
10) Gizella varrónőként dolgozni kezd – milyen szerepet tölt be a településen belül? Kik varratnak 

nála? 
 

11) Keresztgyermekek a nagyvilágban. 1956- a házhoz tartozó keresztgyerekek elhagyják az 
országot. Folyamatos a kapcsolattartás levelezés útján. Lágerélet Ausztriában. További 
életutak Ausztráliában, Kanadában, az Amerikai Egyesült Álamokban és Svájcban. 

 
12) Kádár Amerikában – korabeli újság és televíziós hírek és a családi levelezés összehasonlítása 

 
13) A ház folyamatos karbantartása. Az ősi fészek kiüresedése, majd elhagyása. Gondolatok a 

betegségről, az elmagányosodásról, az idősek gondozásáról és a halálról. 
 
Összeállítottuk az alábbi szófelhőt, amelynek kulcsszavait körbejárva igyekszünk képet adni a Tiszazugi 
Otthonok egyikének életét, mindennapjait és kapcsolódását a történelmi eseményekhez: 
 

https://my.matterport.com/show/?m=LS6trP11zP9&ts=1
http://www.tiszazugmuzeum.hu/
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A családfő: Nagy M. István 
 

gazdálkodó, 1877. született Tiszaföldváron. Régi tiszaföldvári család sarja. A fodrásziparban 
volt önálló; 42 holdas birtokán gazdálkodik. - A 29. népfelkelő ezred kötelékében harcolt az 
orosz fronton, fogságba esett. - Felesége: Köles Mária, gyermekei: Ibolya és Kata, 4 árvát, 
Köles Gizellát, Jánost, Ferencet és Gusztávot, nevelt fel. (Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-
Szolnok vármegye múltja és jelene. Pécs, 1935.) 

Személye kapcsán bemutatjuk a családfő szerepét és annak változását az I. Világháború után. 
Foglalkozását a fodrász és borbély mesterséget. A két világháború közötti törekvését az önálló 
gazdaság működtetésére és korai halálát.  
Tárgyi emlék Nagy M. István fotója, amely kapcsán a halála után a házba betelepített orosz katonai 
vezetés mindennapjairól, a házban ez idő alatt keletkezett tűzről, a fénykép ablaküveg helyett való 
használatáról és a mára már megújult fotó restaurálásának folyamatáról is beszélhetünk. 

http://www.zounuk.hu/hu/wiki/nagy-m-istvan
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Fennmaradtak a házban M. Nagy István és felesége Köles Mária I. Világháború harctéri majd szibériai 

hadifogságból való levelezése. Ezek bemutatása az otthoni élet és a harctéren történtek bemutatására, 

a gyermek halálára és gyermek születésére, az asszony szerepének átalakulására és annak 

bemutatására egyaránt alkalmas. Bemutathatjuk Gyóni Géza költészetét, akinek M. Nagy István 

fogolytársa volt és a nevelt gyermekek ma is élő unokáinak kedvenc költője maradt. 

 

Levelezés leírása: 

Tábori Posta feladói oldal 
Tiszaföldvári posta bélyegzője: TISZAFÖLDVÁR, 1914. AUG. 31. 
Magyar kir. budapesti 29. népf. erődítési osztag VIII. osztag, II. csoport. 
T. M. Nagy István urnak 
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Tiszaföldvár 
JNK Szolnok Megye  
Ungarisch 
 
Czim 
K. und K Genie Direktion 
 7. Feld Verbeidigunsbecirk 
2 Arbeitertruppe 
8 Abteilung 
Przemysl 
 
Drága Mariskám! 
 
Már most a negyedik lapot írom hozzád nem tudom megkaptad-e őket mert még nem kaptam tőled 
választ. Hogy vagytok, mi újság? Én irodában dolgozom, hogy mikor megyek haza aszt nem lehet még 
gondolni sem mert jönnek be azok is, akik létszám felettiek lettek inkább az otthoni állapotokra vagyok 
kíváncsi. A felessel mi van? Búzát csakis pénzért lehet tán neki adni mert lehet, hogy jövőre olcsóbb 
lesz. Különben csináljátok, ahogy jobbnak látjátok. Mi van Nagyrévvel is írjál és inkább levelet azon 
több fér és lehet is. Még itt most aratnak. Vétlenek ugyan de nincs tiporva a gabonája. Nappal jó idők 
vannak éjjel hidegebb dér szokott lenni senki magyarul nem tud csak a katonaság.  
Írjál mindenről Isten veled csókollak ezerszer hű Pistád 
 
PECSÉT felirata K. u. k. 
 
Baczúr M.ról nem tudok semmit azt a falut ahol voltak le rombolták velem vonnak még Srájber, T 
Kovács, Ágoston, K Lapu, Papp Áron. 
 Én irodában vagyok 
Egészségem van, de még most is köhögök, de ugyan mindenki. 
 
Drága Mariskám! 
 
Tudatom veled, hogy még most is itt vagyunk úgy áll a dolog, hogy vasárnap, azaz 13-án indulnánk 
innen, de az nem bizonyos mert itt a parancs a körülményekhez képest változik. Nem volna az már baj 
bár merre mennénk és hogy mikor mennénk haza, csak hát haza tudnák még egyszer menni, mert 
bizony itt bömbölnek az ágyúk köztük vagyunk, az ellenség hol itt hol ott az embernek az élete csak egy 
hajszálon függ. Bár a mi katonáink végtelenül vitézül harcolnak. 7-én 8-án 50 ezer embert pusztítottak 
el közelünkben és rengeteg fogjunk van már nem tudunk velük mit csinálni. Írjál csak erre a czimre ami 
volt, esetleg majd utána küldik a századnak mert úgy szokták. Most pedig Isten veled csókollak 
milliószor szerető hű Pistád a Mama kezét csókolom Gézát és Bukor Mamát tisztelem és mindenkit. 
Przemysl 914 szept. 11-én        Pista 
 
 
 
 
 
 
LEVELEZŐ – LAP  
Postai pecsét: TISZAFÖLDVÁR 914 szept. 24. 
 
K u K Seine Direktion  
7 Feld Vertheidigungsbezirk  
2 arbeitertruppe 8 abteilung 
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Nagy István 
Przemysl 
ceruzával: Moutvur! 
Kézzel: 1914. szeptember 24. 
 

 
 
Drága Pistám 
a kabátot tegnap becsomagoltam, de a postán nem veszik fel tábori szám nélkül míg újabb rendeletet 
nem kapnak a mi aszt hiszem nem soká késhet mert hiszen téli ruha nélkül nem lehettek már itt is 
hideg van. nincs semmi bajunk most ép lekvárt főzünk kötjük neked a kar és térdvédőt. Barca Katona 
itthon van Zsiga és Miska nem tudom azt hiszem elmentek már valahová majd levélbe többet, de most 
sietek, hogy a postával elmehessen. 

Csókollak milliószor szerető Mariskád 
T M Nagy István urnak 
Tiszaföldvár 
Jász Nagy Kun Szolnok Megye 
Ungár 
 
Cimzett oldalon: 
Tudol e boldogulni a bajokkal. Hát Rozi ott van e csak legalább Budapestre vinnének bennünket 
legalább magyarok közt volnánk és talán te veled is találkozhatnék. de itt minden lengyel meg 
mindenféle nemzet van az egyik katona a másikkal nem tud beszélni.  
Csókollak hű Pistád 
Csókolom Mamát meg Gizát…. 
Kovács utb. úrnak küldtem levelet. 
 
Drága Mariskám!   Przemiysl X. 28 
Most kaptam meg egy lapodat, amit még szeptember 24-én küldtél el onnan hazulról, éppen lekvárt 
főztél amint írod. Írjál már egy terjedelmesebb levelet, hogy mit hallani ott a háborúról, mikor lesz vége 
vagy ilyen hasonló dolgokat, mert itt nincs lap a katona nem tud semmit. Soroznak e Földváron? A téli 
kabátom még most sem kaptam meg, jobb volna, ha visszaküldenék, van most már nekem mindenem, 
csak szabadságom nincs. Ennél rosszabb betegség nincs a világon és még ki van téve az ember minden 
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szerencsétlenségnek. Vajon hol ér a Karácsony, az Újév. Hogy van Mama, Giza, János, Béni. Mikor 
voltak odahaza. Az öreg Bukorról sosem írtál, ő sem írt, pedig én küldtem neki több levelet. Lett e 
valamennyi bor a part alatt? Írjál drága Mariskám nagyon jól fog esni te aszt nem is gondolod.  
 

Csókollak milliomszor sírig hű Pistád 
 

 
 
T M Nagy István urnak 
Tiszaföldvár 
Jász Nagy Kun Szolnok M. 
(Ungarísh) 
 
(A levelet 1914 X. 25-én írta, a Tiszaföldvári bélyegzőn dátum: 1914. nov. 10.) 
Címzés oldalán: Holnap azaz 26-án lesz három hólnapja, hogy be vagyunk rukkolva csak már ne soká 
tartana mert ez a borzasztó gondolatok elemésztik az embert 
 
Drága Mariskám!     1914. X. 25. 
Még mindig Przemyslben vagyunk az ellenség már jó távol van, az ágyúk dörgése múlóan hallik. de 
azért még nem szeretném, ha Te hallanád, de már mi úgy megszoktuk, mint az óra ketyegését. Most 
nyomulunk az ellenség után, hogy mi velünk mi lesz azt még nem tudjuk itt sokáig nem lehetünk, csak 
én úgy gondolom azonban nem tudunk semmit. Baczúrral most találkoztam a héten egy Pikulaca nevű 
városban végtelen árvául néz ki sovány lett nincs has már. Mi újság, hogy vagy ritkán írsz levelet pedig 
akkor soha el nem hagyhatnád a csuklást, mindig rád gondolok, és írok is hacsak tehetem. Vigyázz 
magadra, hogy valami bajod ne essen. Tisztelek csókolok mindenkit a kinek csak eszébe járok. 
Téged pedig milliomszor csókol hű Pistád 
 
1914 nov. 26. 
Drága Pistám 
 
igaz hogy ágyba írom ezt a lapot de hála Istenek nagyon jól érzem magam ugyanis a gólya egy kis fürtös 
lányt hozott 24 dikén reggel ½ 7 órakor bár most magam is azt hittem hogy fiú lesz de biz ez megint kis 
lány de most nem pisze az orra olyan mint a tiéd és fekete haja kis kövér egészséges úgy szopik mint a 
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pióca ha látnád agyon nyomnád most is itt tünköl mellettem vasárnap vagyis 29-dikén kereszteljük 
Béniék el jönnek, de hogy eszt mikor kapod meg az Isten tudja levélbe majd többet írok 
 
miliomszor csókollak szerető Mariskád 
Öngy. (Önagysága) 
M Nagy Istvánné úrasszonynak 
Tiszaföldvár 
Jász Nagy Kun Szolnok M. 
Ungarn 
 
Tiszaföldvári pecséten 1915. jan 8.  
 
Ölelek mindenkit. 
Drága Mariskám! 
 
Csak annyit, hogy élek, nincs semmi bajom. Hogy vagytok? Mi van veled jobban csak a te sorsod aggaszt 
egészséges vagy e? Minket ne félcs! Jó helyen vagyunk, a levelet repülőgép viszi, Mi van a babával? 
Vigyázzatok magatokra. Én újra elő lettem már léptetve. Muszkától nem félünk éjjel nappal ütjük 
verjük. Isten segítsen engem és titeket.  
Miliómszor csókollak hű Pistád. 
csókolok mindenkit Mamát Gizát meg azt a cseppet 
 

 
Kis történetek a nagy háborúból 
Ujév Seraxba 
 
Az éhségtől elgyötört várőrség, miután a Monarchia legerősebb várának minden hadászatilag 

számba vehető értékeit megsemmisítette, felsőbb parancsra feladta Przemysl várát. A teljesen 
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kifáradt, éhező várőrséget, az ostromló oroszok mintegy hat napi gyalogoltatás után Jaruslanban 
bevagonírozták s vitték a nagy orosz mezőkön keresztül, a birodalom délkeleti irányában, a messzi 
Perzsia határának szélére. Ezek között a sok ezrek között voltam én is. 

Harminc napig voltunk az orosz vagonok lakói. Harminc napig repültek el mellettünk az 
egyhangú, álmos orosz állomások s közönyös lélekkel robogtunk át a Volga folyó hídján, az Ural hegy 
völgyeiben, mert megtörte lelkünket a fárasztó utazásnak szenvedései. Csak akkor dobbant nagyobbat 
szívünk, amikor a vén Európa határát léptük át s a titokzatos Ázsia földjére értünk, ahol talán az 
ősmagyarok lovain versenyre kelt az északi irányból rohanó viharral, hogy győzedelmes kardjukat 
rettegje Európa. Most mi késő utódok, mint megalázott hadifoglyok szeljük keresztül ezeket a 
síkságokat, lelkünkben a honvágy, maró érzésével. 

Térdig érő hóban, dermesztő hidegben indultunk el. Déli irányba való utazásunkban mindig-
mindig melegebb lett a táj s mikor Hodzsenban leszálltunk a vonatunkról, a nyárnak forrósága fogadott 
bennünket édes szőlőjével, illatos, zamatos sárga-dinnyéjével. A végállomásról még hat napig 
gyalogoltunk, amig elértük Serat, ahol fogságunk első idejét töltöttük el. 

Serat, Perzsia határszélén lévő városka 10-12 ezer lakossal. Maga a vidék sík, vörös agyagos 
termőföld, itt-ott nagyobb homok területekkel. Lakói mohamedán vallású szárdok. Szép, sudár 
termetű sötétbarna emberek, fekete szakállal. Vagyonosoknak mondhatók. Vagyonukat leginkább a 
nagyszámú tevék, gyönyörű lovak és juhok képezik. Földbirtokuk sánccal van körülvéve, amelyen 
keresztül felvonó-híd vezet, ezeket este felvonva, teljesen eltudják magukat zárni. A foglyokhoz 
barátságos érzülettel viselkedtek s hangoztatták a szárd-magyar rokonságot. 

Ezen a vidéken eső évekig nem esik. A föld öntözését csatornázással végzik, amelyek a 
legnagyobb leleményességgel hálózzák be a művelhető földeket. A csatorna vizét a város mellett 
kanyargó 30-40 lépés széles folyóból nyerik, amely éltető áldása e vidéknek, amelyhez minket is 
hadifoglyokat sok-sok emlék köt. 

Ide jártunk le naponként, hogy a kibírhatatlannak látszó hőségtől eltikkadva habjaiban 
enyhületet találjunk. Ennek a partjáról szemléltük Afganisztán hóborította hegyeit s ezen a folyón 
keresztül szöktek át a magyar fiuk százai, akik nem törődve a sötét bizonytalansággal, az ezer veszéllyel, 
mert lelküket egy bűvös gondolat tartotta lenyűgözve, amely húzta, vonta haza-haza. 

Irta: Sikolya Albert 
M. Nagy István elbeszélése 

 
Megjelent a Tiszaföldvár és Vidéke, VI. évfolyam 52. szám, 1934. december 30. 

 

Köles Gizella naplója, 1944-ből. 

„leírni nem lehet a szörnyűséget” 

Nem találtam annak nyomát, hogy korábban Köles Gizella naplót vezetett volna. 1944-ben 40 éves 

volt. Az általam naplónak nevezett kis füzet 8,5 cm x 14 cm, 42 lapból áll. A bejegyzés előtt és után is 

üres lapok vannak, először kis üres füzetként gondol rá, a ki kézbe veszi. A ceruzás bejegyzés 1944. 

október 8-án kezdődik és december 24-én zárul. A feljegyzésről Illyés Gyula sora jutott az eszembe: 

„aki a rettenetet elmondja, azzal már fel is oldja.” Sikerült -e a feloldás Köles Gizellának? 

„1944. október 8. (vasárnap) korán reggel óta dörögtek az ágyúk, de mivel mindig messzebb hallott, 

megnyugodtunk, hogy visszaverik az ellenséget (a németek). Ezek után, mint a bomba úgy ért 

mindenkit, mikor ebéd után 2 óra körül jött a hír, hogy itt vannak az oroszok az állomásnál. Mi itt fent 

egy pár napig nem láttunk, kint a Virág úton és az új telepen telepedtek le. Pár nap múlva jöttek többen, 

úgyhogy csütörtökön nagyon sokan vonultak a Tisza felé itt a fő úton. De a felszerelésük zömét a Túri 

úttól keresztül vitték a Ciktához. Ott kompot hoztak és mentek a Tiszán keresztül.  
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Október 9-én jöttek a német repülők és kezdték a Ciktát bombázni. Pár napig verték, amig alaposan 

elintézték. Az egész hét elég nyugodtan ment el, éjjel csend, jól aludhattunk. Csupán két orosz jött be 

egyik nap, keresztül szaladtak a szobákon, és mentek.  

Hanem 15-én, amikor a románok bejöttek kezdődött a kálváriánk. Már szombaton (14-én) délután 

megjött egy kisebb alakulat, jöttek szállást keresni a tiszteknek.  

Jöttek is ők is, de kevés idő múlva lemondták, és csak egy fiatal kis altiszt jött, akinek éjjel kellett 

libacombot sütni útra valót, Ő hozta a húst. Egyébként nagyon rendes gyerek volt, jól aludhattunk tőle. 

Bár Kati és Marcsa már este felköltöztek a padlásra, ott aludtak. Reggel nem mentek tovább, így a 

jányok is leevickéltek a széna közül. Hanem már reggel el kezdtek jönni az oláhok, mentek a Tiszán 

keresztül, délután úgy 4 óráig mindig mentek az itt lévők is velük együtt. Este újra jöttek a tiszteknek 

szállásért. Ez a 15-éről 16-ára virradó éjjel volt, ami borzasztó éjszakánk. Két részeg oláh tiszt jött 

hozzánk, akik elöl mezítláb kellett a part alá szaladnom 2-3 óra között. Onnan Beliczaiékhoz mentem 

át, ahonnan csak délután jöhettünk haza. 

Amikor a két piszok elment u. is a két lány is Beliczaiékhoz lépett át reggel a szénapadlásról. Ekkor éjjel 

feszítették fel a szekrényeket is és nappal is járkáltak itt oláhok, akik raboltak. Következő éjjel 

Beliczaiéknál aludtunk Katóval. Keresztanya otthon, bent volt kis Pista is. 

Este felé felvittünk ágyneműt Sarkady néniék szénapadlására, oda mentünk Katival, de hamarosan 

leugrasztottak bennünket. Mikor tisztult a levegő újra felmásztunk, de bizony akkor meg egy orosz jött 

Sarkady néniékhez, úgyhogy egész éjjel a part alatt bujkáltunk, hajnal felé mentünk fel Beliczaiékhoz. 

Csütörtökre virradó éjjelre elmentem Kalózékhoz. Ott volt egy kis nyugalmam. 

Szerdán délután vitték az embereket a Tiszára hidat építeni, de jöttek a német repülők is bombázták 

őket veszettül. Csütörtök délelőtt (19-én), ez ismétlődött, délután volt a futás. Három napig nagy 

örömbe voltunk, jöttek a német tankok. Vasárnap délelőttig nagy lövések voltak, egy ideig a bunkerba 

voltunk, aztán a Sarkadyék pincéjébe vonultunk le, mikor egyszer csak arra figyelünk, hogy csoszognak 

az úton, hát a rengeteg oláh megy a Tiszára. Este én Beliczaiékhoz mentem, Keresztanyáék Sarkady 

néniékhez, másnap hétfőn Kalózéknál. Kedden kimentünk Petyus bácsiékhoz, mivel hétfőn visszajöttek 

az oláhok, ők el is mentek, hanem jöttek rögtön hétfőn éjjel az oroszok. Ellepték a fő utcát, de szerdán 

kikerültek a Virág útra is, úgyhogy szerdán délután kijöttünk Rozikáékhoz, most szombat, azóta itt 

vagyunk. Tegnap haza mentem, de látni nem jó, ami ott van.  

November 1. azóta egy hét telt el, itt vagyunk még mindig Rozikáéknál. Négy éjjel a kispadláson 

aludtunk. 4-ről 5-re Kati rosszul lett, úgyhogy legközelebbi éjjel a kiskonyhába aludt. 5-én reggel jött ki 

Keresztanya, hogy két nap alatt ki kell pakolni Földvárról 5-én és 6-án volt a népvándorlás a szőlőkbe, 

azt elfelejteni nem lehet. 

6-án Kati is bejött Sarkady néniék szőlőjébe. 7-én én is. Úgyhogy azóta itt vagyunk. Ma már 12-e, és 

várjuk a szabadulást. 

18-án este bejött három orosz. Fél óra beszélgetés után a vége az lett, hogy hármunkat és Keresztanyát 

elhajtottak a szőlők közé – leírni nem lehet a szörnyűséget.  

Másnap reggel - 19-én lejöttünk az Árpád útra lakni. Pár napig csend volt, de bizony aztán itt is 

ugráltunk egy párszor az ablakon. Most félni nem félünk, mert 30-án tisztek jöttek, bár december 2-án 

a podpolkovnyikkal volt egy kis incidensem. Mára aztán elsimult a harag, ma december 3-a van. 4-én 

kimentünk Jolkához Marcsával meg Katival. Menetbe bementünk Gálikékhoz. Este mire hazamentünk 

nagy baj volt. Marcsa a Majort megsértette, nem akarták őket megengedni bent aludni. Sok 

rábeszélésre engedte meg a kapitány a bent hálást. 
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Másnap meg volt a békülés, állt a bál tovább. 14-én tört ki végérvényesen a botrány. Nagy volt a jókedv 

egész nap. Este bent vacsoráztunk, a kapitány nem volt otthon. A Marcsa olyat szólt, hogy az alezredes 

kirakta a szűrünket. A padláson aludtunk. Másnap lakáskeresés, de nem kaptunk. Én, Kati Kalózéknál 

aludtunk. 16-án elmentek a tisztek. Sarkady néniék visszamentek Csehiékhez, mi itt maradtunk Nagy 

néniéknél. 22-én kint voltunk Csutéknál, Jolkáéknál.  

23-án jött a Kapitány Csehiekhez, 24-én elment.  

Karácsony első napján voltam az evangélikus templomban. Ma második napja, a református 

templomba voltunk, akarunk kimenni Csutékhoz, Istvánt köszönteni.” 

 

„Kitelepített, bekényszerített lakos…” 

„Az ősi ház, az ősi föld éppoly elválaszthatatlan tőlünk, 
mint testünk valamely tagja, mint lelkünk valamely része.  

Ha meg kell válnunk tőle, nyomorékok vagyunk mindholtunkig.” 
 Gárdonyi Géza 

 

„Alapvető és összetett szerepe lehet az oka annak,  
hogy az otthon elvesztése, háborúban, földrengéskor vagy családi válságok következtében,  

az emberi élet egyik legnagyobb traumája. 
Otthonát elvesztve az ember hirtelen újra lecsupaszkodik,  

törékennyé s védtelenné válik egy idegen világban.” 
Hankiss Elemér 

 
1951-1953 Budapestről Uher Károlynak és feleségének Báthori Erzsébetnek lesz kényszerlakhelye a 
ház. Lányuk Uher Zita énekesnő és unokájuk Magyarossy András visszaemlékezése (gyászjelentés és 
emlékkönyvi bejegyzések, az emlékkönyvek jelentősége kerül itt bemutatásra. 
 
Hogyan történt a kitelepítések előkészítése Budapesten? Kis–Kapin Róbert kutatásaiból és saját az 
ÁBTL-ben végzett vizsgálataimból tudom, hogy a kitiltásra szánt családokat egy adatgyűjtési kérdőíven 
összeírták. A Tiszaföldvárra szánt családok esetében erre 1951. március 19. és április 30 között került 
sor, de voltak ettől eltérő időpontok is. (Találunk példát olyan adatfelvételre, amely 1951. július 12-én 
történt. Miközben a 1951. május 21-én kezdődő, és erőltetett ütemben végrehajtott kitelepítések 
utolsó napja elvileg 1951. július 18. volt.) Az adatgyűjtés úgy zajlott le, hogy egy rendőrnyomozó sorra 
járta azokat a budapesti házakat, ahol a kiszemelt családok laktak, és a házfelügyelők, a házbizalmiak 
vagy a háztömbmegbízottak segítségével töltötte ki a kérdőívet. A négyoldalas kérdőívre felírták a 
sorszámot. Rákerült a kitelepítésre kijelölt személy neve. Ez a személy lett a „listavezető”. Az ő neve 
után sorolták fel a családtagjait és sok esetben az albérlőket és a társbérlőket. (Később az – adatgyűjtő 
ív feldolgozásánál – az albérlők és társbérlők nevet áthúzták, és nem kerültek a kitelepítési listára, nem 
vonatkozott rájuk a véghatározat.) 
A további kérdések a listavezetőre vonatkoztak (lakás címe, születési helye és ideje, anyja neve, iskolai 
végzettsége, 1920-1951 között hol dolgozott, jelenlegi foglalkozása, mióta lakik a lakásban, hány 
szobás a lakás, milyen jövedelme van a „listavezetőnek”, mennyit fizet a lakásért, kikkel lakik együtt és 
azok dolgoznak-e? 
 
Általánosan leírható, hogy a Tiszaföldvárra telepítettek véghatározata 1951. június 4-én kelt, jóeséllyel 
június 5-én kézbesítették. Általában az érintettek június 6-i dátummal tudtak mentességet kérni, amire 
a válasz döntően NEM volt. Június 7-én ültették fel őket a vonatra és indultak el Tiszaföldvár felé. – 
június 7-e azonban csütörtök és állítólag azon a napon nem volt jellemző, csak hétfő – szerda – péntek. 

https://www.citatum.hu/szerzo/Gardonyi_Geza
https://www.citatum.hu/szerzo/Hankiss_Elemer
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Levéltári kutatásaim során Uher Károly kitelepítési dokumentumait az ABTL 2.5.6. 04326/1951 szám 
alatt találtam meg. Tartalom 56 p. Adatfelvételi lapja a 257. sorszámot viseli, a felvétel készítője a 
Házfelügyelőtől tájékozódott. 
 
Bemutatásra kerülnek a következő dokumentumok:  
 
1951. június 06-án adta be kérvényét 9 db melléklettel, amelyet elutasították. 
Jelentik, hogy a „Kiköltöztetés rendben megtörtént: 1951. VI. 07. – Budapest, V. Molnár u. 11. 
Magdolnavárosi pályaudvar (149359 szerelvény; 1. kocsi) 
 
Újabb fellebbezést ír immár Tiszaföldvárról, 1951. június 16-i dátummal. 
1952. április hó 18-án Cziráki Ferenc rendőr százados (bizottság) engedélyezi a Tiszaföldvári 
kényszerlakhely elhagyását és Papkeszibe való átköltözést. 
A felesége budapesti műtétjére vonatkozó kérést Cziráki Ferenc elutasítja és veszprémi helyszínt 
javasol.  
1952. június 13-án, már Papkeszi, Alsómámahegy-ről ír kérvényt a felesége betegsége miatt. 
Papkeszin Istvánffy Miklós biztosít nekik lakóhelyet (1952. január 30. nyilatkozat) 
Uher Károly kérvénye a Belügyminiszternek „Mehetnek Papkeszire” ceruzával. 
Uher Zita kérvénye szülei miatt, két melléklettel.  
Befogadná: 

1. Petőcz Irén Zebegény 
2. Istvánffy Miklós Papkeszi 

Dr. Balla Zoltán orvos Tiszaföldvár, Kossuth út 121. 
Telefon: 29 
Kézzel írt dokumentum „Orvosi bizonyítvány”- Tiszaföldvár, 1951. október 8. 
 

Befejezettlen fellebbezés 

Tisztelt Megyei Bíróság! 

Szolnok 

 

Alulírott özv. M. Nagy Istvánné, Tiszaföldvár /jelenleg Árvai János út 49. sz. alá bekényszerített/ a 

szolnoki Járásbíróság által 1954. augusztus 25-én P.20.806/1954-4 szám alatt hozott ítélete ellen a 

Megyei Bírósághoz az alábbi indokok alapján  

fellebbezéssel élek. 

Kérem a Megyei Bíróságot, hogy ezt az ítéletet felülvizsgálni, az ítéletben foglalt sorozatos, rám nézve 

súlyos jogsérelmeket megszüntetni és a fennálló rendeletek alapján tulajdonjogomba és a szóban 

forgó ingatlanok használatába visszahelyezni szíveskedjék. 

 

 

A szolnoki járásbíróság mind a három keresetet elutasította, mert 

1. szerintem a jogtalan kilakoltatást helyben hagyta 

2. a háztulajdonomtól teljesen független Haleszi dűlőben lévő 582 négyszögöl kaszálóra való 

jogommal elutasított 
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3. a lakásban lakó alperes az általa megállapított lakbérből javításokra elköltött 

lakbérjövedelmemtől is megfosztott. 

A fenti számú járásbírósági ítélet 1.3 bekezdésének indoklása szerint azért lakoltatott ki a tiszaföldvári 

községi tanács, mert „néhai férjemnek 25 hold földje volt.” De arról nem akar tudni, hogy ezt a földet 

az állami gazdaság igénybe vette és helyette kapott 27 kat. hold földet minden ellenszolgáltatás nélkül 

még 1951. február 20-án az államnak felajánlottam. Ezután nem maradt semmim, csak a perbeli 

házingatlan és a Haleszi dűlőben lévő 582 öl kaszáló. A lakóházban laktam és a leányom és Köles Gizella 

a Tisza Cipőgyár dolgozója, tehát két lakószobában három felnőtt személy. 

1953. április 3-án a Községi Tanács 809/37/1953 szám alatti Határozatban felszólított, hogy a lakást 

azonnal hagyjuk el és ugyanakkor kijelölte az Arany János 15. sz alatt államosított….. 

 

 

 

1956 

„Túl tágas és izgalmas hely a világ ahhoz, hogy egyetlen helyen legyünk otthon benne, ha ugyan mi 

vagyunk otthon valahol, s nem az otthon van bennünk, amit kicsomagolunk hol itt, hol ott, többé 
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vagy kevésbé.” (Parti Nagy Lajos)

 

 

https://www.citatum.hu/szerzo/Parti_Nagy_Lajos
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Asszonyok a házban 

„Ahogy az emberi test nem test lélek nélkül, a ház se ház asszony nélkül.” (Gárdonyi Géza) 

 

 

 

https://www.citatum.hu/szerzo/Gardonyi_Geza
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Modern otthon fogalma:

„Hol az otthon? Ahol a legjobb. Ahol a mobiltöltődet tartod. Ahol automatikusan csatlakozik a net.

Ahol a szomszéd visszaköszön. Otthon az a hely, ahová kora tavasszal elteszed a télikabátod. Ahol a

januári árleszállításokkor vásárolt karácsonyi díszeket tárolod a következő karácsonyig. Ahol jó az illat.

Ahol a postaládán ott a neved. Ahol, ha eltévedt embert látsz, útba tudod igazítani. Ahol tudod a

párhuzamos utca nevét.” (Durica Katarina)

Elköltözés az idősek otthonába

„Ha egy ház lakatlanná válik, rögtön beindul a romlás. Ahogy kiköltöznek belőle, már nincs, aki

visszaszegeljen egy lécet, megigazítson egy elmozdult cserepet.” (Hartay Csaba)

A hazám a házam tája, amely pillantásommal, ahogy növekszem, egyre bővül, széles gyűrűkben egyre

távolabbi területekre terjed, mint a hullám a vízbe dobott kavics körül; világokat hódíthat, elérheti a

csillagokat – amikor a régi ház már örökre elmerült. (Illyés Gyula)

Múzeummá lett

A ház mindig hűtlen, mert vagy előbb elpusztul, mint te, vagy túlél téged, és hajlékot ad bárkinek,

bárminek. (Konrád György)

Tiszaföldvár, 2021. október 30.

https://www.citatum.hu/szerzo/Durica_Katarina
https://www.citatum.hu/szerzo/Hartay_Csaba
https://www.citatum.hu/szerzo/Illyes_Gyula
https://www.citatum.hu/szerzo/Konrad_Gyorgy
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