
Mi történt 1956 októberében 

Csengelén? 
 

†Török Ferencné* 
 

"... ez év októberében kitört az 1956-os ellenforradalom. A forradalom 

[így! - A szerk.] kitörésekor általában mindenki várakozó álláspontra he-

lyezkedett, ültünk a rádió mellett és hallgattuk a híreket, majd ahogy egyre 

zavarosabbak lettek a hírek, úgy a zavarosság átragadt az itteni hangulatra 

is. 

Az emberek jöttek-mentek, beszélgettek, tanakodtak, de nem dolgoz-

tak semmit. Az ellenforradalom kitörése keddre esett, itt pedig péntekre Al-

sócsengeléről feljött a faluba egy kis csoport forradalmat csinálni. Hozták 

magukkal az ottani tanítót is minden ellenkezése ellenére. Az, amikor látta, 

hogy úgysem szabadulhat tőlük, gondolta, jó lesz "féknek", ha már úgyis 

muszáj menni. 

A kis csapat tehát bement a faluba, feltörte a begyűjtőhely ajtaját, és 

ott rögtön elégették a begyűjtési papírokat. Gyönyörködve nézték az össze-

verődött emberek gondjuk, bánatuk megsemmisülését. Ezután valamennyi 

fel akarta törni a malmot és a boltot, de az előbb említett "fék" jónak bizo-

nyult. Azt mondta: "Emberek, azt nem szabad, abba nem a nagyságos úr, 

vagy a Kordás gazda kenyere van, hanem a miénk, az enyém is, a maguké 

is, ha azt szétszórjuk, akkor a magunkét szórjuk szét!". Ekkor otthagyták a 

falut, elmentek haza. Délután már nem volt ott közülük egy sem. 

Délben azonban egy fiatal, kissé ittas embernek sikerült kézre 

kerítenie Varga Gyula végrehajtót (erre haragudtak, és ma is erre harag-

szanak a legjobban) és elcsalta magával, hogy majd elbújtatja. Otthon azon-

ban összekötötte a kezét, visszatette a kocsira, és vitte a faluba a felke-

lőknek.  

 

* Török Ferencné (későbbi nevén Vígh Sándorné) 1962-ben írta a szakdol-

gozatát, melyből ezt az írást az örökösei hozzájárulásával közöljük  
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Útközben árulta, mint egy vágómarhát, de azért hozzányúlni nem 

engedett senkit. 5-6 km-t megkocsikáztatta, mire egy Tisóczki József nevű 

embernek sikerült elengedni a kocsiról, míg a kocsis Szabó Mihály bent volt 

az egyik tanyánál bort inni. Ez nagyon sajnálta, hogy foglya megszökött, 

nem is nyugodott bele. Este egyik barátjával és egy nagykéssel a csizma-

szárban bement keresni a végrehajtót. Ekkorra beért Csengele másik végéről 

Magony Imre, szintén ittas fiatalember, aki szintén ilyen szándékkal járt. 

Ezek egymás között összevesztek, és Szabó Mihály kivette a csizma szá-

rából a nagykést és belevágta Magony Imrébe, aki röviddel utána bele is halt 

a sérülésébe. 

Csengelén így zajlott le az ellenforradalom, természetesen még sokáig 

összevissza ment minden. 

A második héten nem engedték a gyerekeket iskolába, mert vala-

melyik szemfüles asszony látni vélte, amikor Kiskunfélegyházáról elvitték a 

gyerekeket Oroszországba. Ez a hír után még a dűlőúton sem lehetett gyer-

meket látni. 

Az emberek nem dolgoztak, mesélték az eseményeket, és találgatták, 

hogy mi lesz, a leglehetetlenebb hírek keringtek. Végül egy okosabbnak 

eszébe jutott, hogy akármi is lesz, enni csak kell és kiment a földjére vetni. 

Ezt látva a többi is hozzálátott az őszi munkák elvégzéséhez. 

A meglévő Lenin Tsz felbomlott. A jószágokat elvitték, a gépek vi-

szont nem kellettek senkinek, sem az adósság, de az adót csak ki kellett 

fizetni, ezt később szétosztották a tagokra. Ez a felbomlott Tsz Március 15. 

néven újraalakult 1958-ban. A régi fejlődési színvonalát azonban soha nem 

érte el, és az átszervezések ideje alatt csak rossz példaként lehetett említeni. 

Lassan helyreállt a rend. A Tanács 1956. augusztus 26-án tartott utol-

jára ülést. A következő 1957. március 11-én volt. Megtárgyalták az ellenfor-

radalmat, az ellenforradalomban részt vett tanácstagokat felmentették 

megbízásuk alól. Ilyenek: Ádám Lajos, Béres István, Kocsis István, Fekete 

Lajos." 

* * * 

 
Szabó Mihály gyilkossági ügyének bírósági tárgyalásáról a Szegedi 

Néplap 1956. december 20-i számában az alábbi tudósítás jelent meg: 
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Gyilkos felett ítélkezett a bíróság 
 

Ez év október 29-én történt… 

Szabó Mihály csengelei 10 holdas parasztember megetette a lovakat 

az istállóban. Céklát pucolt nékik, rézveretes nagykéssel, aztán bedugta a 

kést a csizmaszárba és elhatározta, hogy átmegy Pölös Sándorhoz, szom-

szédjához. Délután volt, lámpagyújtás után, és a Pölös tanyában ott találta 

Frányó Zoltánt és Kurucz Bélát, fiatal ismerőseit. 

- Igyatok egy kis bort! – mondta Pölös – aztán nézzük meg mi történt 

odabenn a faluban, mert úgy hallottam, hogy elégették a tanácsházán az 

íveket, meg valami új bizottságot választottak. 

Nem is sokat beszélgettek, hanem nekiindultak a tanyától másfél 

kilométerre lévő faluba. Tóth Jánosék háza előtt megálltak, mert megláttak 

egy ott várakozó menőautót. 

Kiért jöttek? – érdeklődtek, amikor egy gumikerekű laposkocsi 

gördült a ház elé, rajta vagy 7-8 személy. Magony Imre pumpával a kezében 

leugrott a kocsiról, odament az autót körülvevő csoporthoz és megkérdezte: 

- Na kit visznek be?  

Alig, hogy ezt kimondta, se szó, se beszéd, Magony a nála lévő pum-

pával leütötte Frányó Zoltánt. Azzal már fordult is, fel akart lépni a kocsi 

bakjára, amikor Szabó észrevette, hogy Frányó összeseik. Kirántotta a 

csizmaszárából a nagykést, odaugrott Magonyhoz – akit nem ismert – és 

nagy erővel a markolatig belenyomta a kést a fiatalember hátába… 

Mindez pillanatok alatt játszódott le. Magony fellépett a kocsira és 

csak ennyit mondott a lovakat hajtó Molnár Jánosnak: 

- Hajts Jancsikám, mert agyonvernek… 

Molnár a lovak közé vágott és szinte vágtatott a mintegy száz méterre 

levő tanyába, ahol apósáék laktak. Amikor az udvarra beálltak, akkor szólt 

Molnár a mellette térdére csuklott Magonyhoz: 

- Mi van veled? Mi baj? 

Ekkor tudták, hogy Magony Imre már nem él… 

Miután a kocsi elhajtott Szabó Mihály megtörölgette a kését, vissza-

dugta a csizmaszárba és csak ennyit jegyzett meg: Azt hiszem megszúrtam a 

komát… 
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Közben magához tért Frányó és kérdezte tőle, hogy ki az, aki leütötte 

és miért. Tán haragosa volt? 

- Fogalmam sincs – válaszolta – nem is láttam soha… 

Este nyolc, fél kilenc felé járt az idő és a kis társaság elhatározta, hogy 

elmennek a községi étkezdébe megvacsorázni. Pulykacombot ettek és 

összesen 24 forintot fizettek négyen. Mivel a jó vacsorára szomjasak voltak, 

legnagyobb lelki nyugalommal elmentek Mészáros Sándorékhoz, ahol 

megittak fél liter bort, aztán hazaindultak. 

Szabó Mihály mintha mi sem történt volna, lefeküdt aludni és másnap 

hallotta ilykép a hírt: "Megszúrták Magony Imrét". 

Ekkor gondolta Szabó Mihály, hogy baj lesz a dologból. Felment a 

padlásra és a nádtető közé dugta a kést… 

Harmadnap kora reggel megjelent a tanyában a rendőrség és letartóz-

tatták a gyilkost… 

Hétfőn tárgyalta az ügyet a Megyei Bíróság. Mintegy 25-30-an jöttek 

be Csengeléről a tárgyalásra, ahol Szabó azzal a hazugsággal védekezett, 

hogy őt megtámadta Magony. Valamennyi tanú az ellenkezőjét állította és 

ekkor derült ki, hogy Szabó Mihály 1949-ben furkósbottal leütötte barátját. 

Akkor súlyos testi sértés bűntettéért csak 300 forintra ítélték – most ember-

gyilkosságért 10 évi börtönt kapott. 
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