
A rendfenntartás csengelei 

története 
 

Molnár Mihály 

 
A rendfenntartás intézményének kezdetei az 1700-as évek elejére 

nyúlnak vissza. Csengele puszta ekkor Szeged város birtoka volt. 

A városi őrök, hajdúk és börtönőrök felügyelője a városi kapitány 

volt, akit a szegedi belső tanács tagjai közül választottak. 1732-ben a városi 

kapitány alá 1 hadnagy és 3 hajdú (satrapa) tartozott. 1745-ös és 1752-es 

adat szerint a városi rendészethez 5 mezőőr és szőlőcsősz is tartozott, akik a 

város megművelt határára felügyeltek. 1752-ben 5-re, majd 1786-ban 11 fő-

re emelkedett a hajdúk száma. 

A városi kapitány hivatala 1770 után alakult ki. Személyzete 1780-ban 

a következőkből állt: 1 városi kapitány, 2 hadnagy és 2 rendbiztos. A rend-

biztosok a pusztabíró elnevezést is viselték. Alájuk volt rendelve 6 lovas 

nyargaló (másképp pusztázó lovas, persecutor). A pusztázók létszáma 1788-

ra 10 főre nőtt. 

1813-ban Parchetich György királyi biztos a rendészeti személyzet 

átszervezését rendelte el. Felsőtanyán - ahová Csengele puszta is tartozott - 

három kapitány és pusztázóik vigyáztak a rendre. Szeged külterületén ebben 

az időszakban gyakoriak voltak a rablótámadások, ezért a városi tanács 

állandóan növelte a rendfenntartó személyzet létszámát. 1827-re már 24 

hajdút alkalmaztak, de ez a szám folyton emelkedett. Az alkapitányi hivatal 

fő feladata a Szegedhez tartozó puszták ellenőrzése volt, és az alkapitány 

személyesen is kijárt a szállásokra. 1848-ra az alkapitány elnevezés pusztai 

kapitányra változott. Ez évben már 14 pusztázó lovas tartozott az irányítása 

alá.
1
 

Az 1848/49-es szabadságharc leverése után újjászervezték a pusztázói 

szolgálatot. Felvettek 20 főt erre a célra, de ők fegyvertelenül voltak kényte-

lenek ellátni a szolgálatot, mivel azok begyűjtötték.
2
 A nagy kiterjedésű 

tanyavilágban egyre több lett a bujdosó honvédek, szökött katonák, betyárok 

 

191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



száma. A fegyver nélküli pusztázók nem mertek fellépni velük szemben. 

1850 tavaszától megkezdődött a honvédek erőszakos besorozása a császári 

hadseregbe, növelve ezzel a betyáréletbe kényszerülők számát. A pusztákon 

olyan viszonyok alakultak ki, hogy azok már a rendfenntartás csődjét 

mutatták. 

1850-ben felállították a császári és királyi csendőrséget. Szeged 

városa a 6. ezred szolnoki szárnyparancsnokságához tartozott.
3
 Ez év októ-

berében a pusztázókat ugyan alájuk rendelték, de igyekeztek önálló akciókat 

szervezni. A következő évre a csendőrök és a pusztázók között olyan mély 

ellentét alakult ki, hogy 1851. október 13-án a kerületi főispán megszüntette 

a pusztázók működését. Ettől kezdve Szeged külterületét csak a csendőrség 

ellenőrizte, miáltal a közbiztonság a korábbinál is rosszabb lett.
4
 Becslések 

szerint a szegedi pusztákon 20-25 csendőr tevékenykedett.
5
 

1853. február elején Hartman tábornok a szegedi határban 10 helyen 

állíttatott fel őrséget, 10-10 fővel.
6
 Ennek hatására ez év őszére elfogad-

hatóvá vált a közbiztonság. 1853 után már ritkának számítottak a nagyobb 

rablások, állatlopások. Az ostromállapot 1854 áprilisában az egész ország 

területén megszűnt. A betyárok már csak kisebb lopásokat mertek elkövetni, 

mert a tanyai gazdák egyre többször szálltak velük szembe. 

A megszűnő csendőrség helyébe a városi tanács 1861-ben újra 20 

pusztázót vett fel, majd a létszám 30-ra emelkedett.
7
 Ezzel a közrendészet 

újra a város hatáskörébe került. A pusztázók szigorúan ellenőrizték a legel-

tető pásztorokat és kisebb mulasztásokért is hat helyszíni korbácsütést szab-

hattak ki. A következő évtől a közbiztonság újra gyengülni kezdett, egyre 

több vonatrablást követtek el. 1864-től ugyan megfogyatkozott a betyárok 

száma, de 1868-ban újra megszaporodott a vonatrablások száma. 1868. no-

vember 14-én Csengele kapitányság közelében, Péteri pusztán zajlott le 

sínfelszedéses, de sikertelen vonatrablás. Ugyanitt 1868. december 8-án Ró-

zsa Sándor és 5 társa siklatott ki egy Szeged felé közlekedő vonatot. A 

rablás itt sem sikerült, mert a szerelvényen utazó katonák tüzére vissza 

kellett vonulniuk.
8
  

Egy 1962-es szakdolgozat így ír: Ezen a területen [Csengelén - A 

szerző] egyetlen csárda állott, ahol Rózsa Sándor sűrűn megfordult. Ez a 

csárda a kiskunmajsai határ felé volt, most a Honfoglalás Tsz központja van 

a helyén. Itt veszély idején jeleztek is a betyárnak. Ha  nem  volt  semmi  baj, 
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akkor a kútostorfa le volt engedve a vödörrel együtt. Ha azonban hívatlan és 

kellemetlen látogató akadt, teszem azt csendőrök, akkor az üres vödör a 

magasba lendült az ostorfával együtt. Ilyenkor a betyár elporzott úgy, hogy 

üthették bottal a nyomát."
9
 

A megromlott közbiztonság helyreállítására az 1868:XXXII. Törvény-

cikk felhatalmazása alapján a belügyminiszter királyi biztost küldött ki az 

Alföldre. Gróf Ráday Gedeon 1869. január elején kezdte meg működését 

Szegeden.
10

 Sikereket ért el, számos bűnözőt elfogatott, azonban túlkapásai 

miatt sokan bírálták. Tevékenységét 1872. október 31-én fejezte be, köz-

megnyugvást keltve.
11

 

1872-ben Felsőtanyára - melyhez Csengele is tartozott - elemi közi-

gazgatási teendőket is ellátó külterületi rendőrbiztost telepítettek. Irányítása 

alá tartoztak a külterületi lovas rendőrök. 1873-ban 20 főből, 1884-ben 28 

főből állt Szeged külterületi rendőrsége. A közigazgatási munka területén 

jelentkező túlterheltség miatt 1899-ben a rendőrbiztos mellé egy segéd-

rendőrbiztost helyeztek.
12

  

1881-ben létrehozták a magyar királyi csendőrséget, azonban az illeté-

kessége a város területére – mint szabad királyi városra - nem terjedt ki. 

Szeged város 1883-ban és 1893-ban is kérte Szeged tanyavilágába való be-

vezetését, de azt mindig elutasították.
13

 

1889-ben Felsőközponton (ma: Balástya) közigazgatási központot 

hoztak létre. Ez magában foglalt - több más mellett - egy rendőrbiztosi lakot 

és lovas rendőri laktanyát is.
14

  

A város szolgálatában lévő, alulfizetett rendőrök ellen állandó panasz 

volt durva viselkedésük miatt. 1911-ben Németh Antal és Muhari János 

csengelei lovas rendőrök túlkapása miatt volt felháborodás. Jellemző egy 

szegedi lap 1912-ben megjelent cikke: "A Szeged és Vidéke százszor 

megírta, hogy a szegedi rendőrlegénység túlnyomó számban tanyáról, 

faluról összetoborzott műveletlen, durva analfabétákból áll. De nem is 

csoda. Azért az éhbérért, amit a rendőr kap, tisztességes, dolgozni szerető, 

jobb fajta ember rendőri szolgálatra nem vállalkozik. A rendőr napibére két 

korona, míg a legutolsó napszámos bére is több napi 4-5 koronánál. Ezen a 

szerencsétlen állapoton csak a rendőrség államosítása segíthet..."
15

 Az 

1910-es években Szeged folyamatosan kérte a rendfenntartás állami kézbe-

vételét, de ez csak a tanácsköztársaság bukása után valósult meg.  
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Az I. világháborús bevonulások a külterületi rendőröket is érintették. 

1917. szeptemberében behívták katonai szolgálatra Bokor Antal  rendőr-

tisztet is, így a Szatymaztól Csengeléig terjedő Felsőtanyán mindössze két 

rendőr teljesített közbiztonsági szolgálatot.
16

 Dr. Lippai Lajos városatya ezt 

szóvá is tette: "A hadbavonulások miatt a külterületi rendőrség létszáma 

leapadt, aminek következtében az élet s' vagyon biztonság fenntartása aggo-

dalomra adott okot". A helyzet megoldására javasolta a katonai rendőrség 

szervezését a tanyákra is.
17

 Ehhez azonban a minisztériumok nem járultak 

hozzá, így a város 19 kisegítő rendőr felvételéről volt kénytelen határoz-

ni.
18

 

A tanácsköztársaság kikiáltása után, 1919. március 26-án Szegeden is 

létrejött a karhatalom. Tagjai a volt csendőrség, rendőrség és határrendőrség 

képviselői lettek, de voltak közöttük szervezett munkások is. A parancsnok 

Heffner Károly lett.
19

 A Szegedről 1919. március 26-án és 27-én eltávozott 

Vörös Őrség egységeiből, rendőrökből és önkéntesekből szerveződött a 

felsőtanyai Vörös Őrség. Ennek parancsnoka Dreyer József lett. Egy isme-

retlen dátumú "Reggeli jelentés" szerint Csengelén 10 személy teljesített 

vörösőri szolgálatot.
20

 Név szerint ismert csengelei vörösőr volt Balogh 

Imre és Balogh Mihály.
21

 A módos parasztoktól - nemegyszer önkényesen - 

rekviráltak. Júniusban 65 mázsa lisztet osztottak ki Felsőtanyán. Üldözték a 

lánckereskedelmet, az élelmiszer csempészést és a tiltott állatvágásokat.
22

 

Szeged külterületén július hónap végéig működött a tanácsi rendszer.
23

 

A tanácsköztársaság bukása után nem sokkal, 1919. október 1-jén az 

5047/1919. ME. számú rendelet alapján létrehozták az államrendőrséget. A 

régi szegedi rendőrség személyzetét nagyrészt átvette az új szervezet. A 

felsőközponti lovas rendőri laktanya a Szegedi Rendőrkapitányság köteléké-

be tartozott. Ennek fiókja volt a csengelei őrszoba, ami először a városi erdő 

melletti orvoslakban volt. Nem ismert, hogy mikortól, de 1922-ben már biz-

tosan működött. Egy állandó őrjáratot vezényelt.
24

 Név szerint ismert lovas 

rendőr volt Lippai István, akiről 1921-től kezdve vannak adatok.
25

 Balog 

Józsefet 1922-től említik
26

, míg Sisák Istvánról 1926-tól vannak dokumen-

tumok.
27

 Vitéz Szalai Józsefről 1927-től
28

, Martus János rendőr őrmesterről 

1928-tól vannak adatok.
29

 

1933. október 16-ával a csengelei kikülönített őrséget megszüntették, 

és az ott szolgálatot teljesítő  Lippai  István,  Martus  János,  Sisák  István és  
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Csengelei rendőrök a Horthy-korszakból 

 

 

 
 

Bejelentőlap a csengelei őrszoba bélyegzőjével 
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vitéz Szalai József rendőr főtörzsőrmestereket a felsőközponti őrszobára 

visszarendelték. A továbbiakban Csengele területén a közbiztonsági ellenőr-

zésről intenzív lovas járőrszolgálattal gondoskodtak.
30

 Nem ismert, hogy a 

visszarendelés meddig tartott, mivel az újabb felállításról nem adtak ki 

napiparancsot. A szerző birtokában van egy 1838. január 6. dátumú irat, me-

lyet a csengelei őrszoba pecsétjével bélyegeztek le - tehát ezelőtt kellett, 

hogy az őrszoba újra megkezdje működését. 

1936-ban a szegedi sajtó név szerint is megemlít két csengelei rendőrt, 

Hegyeshalmi Mihályt és Eperjessy Györgyöt, akik ellen kegyetlenkedésük 

miatt indítottak eljárást.
31

 

A rendőrök ebben az időszakban a járőrszolgálat mellett sok tánc-

mulatságot is biztosítottak. Egy ilyen rendezvényre általában 1 altisztet és 4 

rendőrt vezényeltek. 

1944 októberében a front közeledtére a kiürítési parancsnak engedel-

meskedve a rendőrök elmenekültek. Csengele 1944. október 21-én került a 

szovjet csapatok birtokába. A hiányzó rendőrség helyett létrejött a polgár-

őrség, egyelőre jogalap nélkül. A szervezésre Szeged polgármestere csak 

1944. december 3-án adott engedélyt
32

, majd az 1945.  január  4-én  kelt  13/ 

1945. ME. számú rendelet tette törvényessé létezésüket.
33

 Szolgálatukat 

saját ruhájukban látták el és csak kb. 20 %-ának volt fegyvere.  Heti egy nap  
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Csengelei rendőrök az 1940-es évek második feléből 

 

szolgálatok adtak.
34

 Csengelén a polgárőrök közismert elnevezése policár 

volt. A testület tagjai voltak: Kucsora János, Kurucsai András, Kurucsai 

Péter, Németh János, Pap István, Rabi József, Sándor Antal, Szabó Imre, 

Szarvas Mihály, Túri Imre és Virágh István. A polgárőrségből fejlődött ki a 

későbbi rendőrség, azonban a polgárőrök közül csak Kurucsai András 

maradt hosszabb ideig rendőr (1952-ben Makóra helyezték). A polgárőrség, 

majd a rendőrség a volt postahivatalban rendezkedett be. Első parancsnokuk 

Túri Imre volt. Őt Török István, Halász Mátyás
34/A

, majd egy Bereznai 

vezetéknevű rendőr követte.
35

 

1951 novemberében a következő személyekből állt a csengelei rendőr-

őrs: Veszprémi István őrsparancsnok, Komjáti Sándor őrsparancsnok-he-

lyettes, Biliczki József, Farkas József, Kurucsai András, Simon József, 

Vincze József és Zelei András. Az őrs működési területéhez tartozott Pusz-

taszer és Kistelek egy része is. A szolgálatot csendőr vezénylési rendszer-

ben látták el.  
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1953 őszén megszüntették a csengelei rendőrőrsöt. Az állomány ezu-

tán a Kisteleki Rendőrőrshöz tartozott, onnan jártak ki járőrözni. Terület-

felelősnek Biliczki Józsefet és Vincze Józsefet jelölték ki. 

A körzeti megbízotti szolgálat bevezetése után, 1955. szeptember 1-

jén nevezték ki Csengelére kmb-snek Komjáti Sándort. Ő nyugdíjba vonu-

lásáig, 1973. július 1-jéig látta el ezt a feladatot.
36

 Magatartásával nagy 

tiszteletet vívott ki magának, és mint tanácstag, a közéletben is részt vett. 

Még ma is nagy tisztelettel beszélnek róla. Az 1956-os forradalom alatt is 

szabadon járhatott, nem érte atrocitás.  

Az utóda Rácz András lett, aki mintegy 2 évig volt Csengelén. 1976. 

június 18-án Soós István lett a körzeti megbízott. Előtte két évig nem lakott 

rendőr a faluban. Soós sokszor a szolgálati szabályzatot be nem tartva in-

tézkedett, ezért pl. 1978-ban két esetben is hivatalos személy elleni erő-

szakot követtek el ellene. Soós elhalálozása miatt 1979. december 1-jétől 

Szécsi Géza lett a kmb-s. Magánéleti problémái miatt 1983-ban ő is távo-

zott. Ezután 2 évig nem volt helyi rendőr Csengelén. Császár Józsefet  1985.  
 

 

                  
 

               Biliczki József                                            Komjáti Sándor 
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augusztus 1-jétől nevezték ki a helyi körzeti megbízottnak. Őt túlkapásai 

miatt helyezték el a községből. 1987. augusztus 1-jétől 2002. november 31-

ig Molnár Mihály volt a körzeti megbízott. Utóda Szabó Zsolt lett, aki a 

sándorfalvi rendőrőrsről jött a falunkba. 

A körzeti megbízotti iroda 1987. december 15-ig a tanácsháza mellék-

épületében volt elhelyezve. Az egy helyiségből álló iroda rendőri céloknak 

nem volt megfelelő. Ezt a parancsnokok éveken keresztül jelezték, de csak 

az 1987-es év végén került sor a végleges megoldásra. Ekkor avatták fel az 

új KMB. irodát a Felszabadulás u. 11. szám alatt, melyhez szolgálati lakás is 

tartozik.  

1988-ban országos lapokban szerepelt Csengele a Hajagos-féle gyúj-

togatás miatt. Augusztus 14-ről 15-re virradó éjszaka Hajagos Tóth Imre 

fiával, Hajagos Tóth Lászlóval és a csongrádi Ladányi Jánossal benzin-

bombákkal felgyújtotta a Csengele, Tanya 129. számú tanyát. A tűzben a 

helyszínen életét vesztette Kállai Józsefné (68 éves) és Sebők Mónika (15). 

Hajagos Tóth Imre a tűzből kimenekülő volt élettársát, Csányi Lajos Csa-

bánét (39) magával hurcolta és agyonlőtte, majd magával is végzett. A 

kórházban további 5 személy halt meg égési sérülései miatt: Hajagos Tóth 

Tamás (1), Sebők József (11), Csányi Tímea (12), Novák Ildikó (20) és Se-

bők Józsefné (41). A Csongrád Megyei Bíróság Ladányi Jánost halálra, Ha-

jagos Tóth Lászlót 6 év fiatalkorúak börtönére és a gyilkos fegyvert szerző, 

kiskőrösi Legéndi Jánost 5 hónapi, 2 évre felfüggesztett börtönbüntetésre 

ítélte. A Legfelsőbb Bíróság Ladányi büntetését életfogytig tartó fegyházra 

változtatta, a többiekét helyben hagyta. 

A tanulmányom végén meg kell emlékeznem a rendfenntartás önkén-

tes segítőiről. Már 1850-ben létezett Szeged külterületén a kapitánysági 

rendszer.
37

 Kapitánynak tekintélyes, rátermett, tehetős gazdákat választot-

tak meg. Az állások tiszteletbeliek és bizalmiak voltak. Tevékenységükért 

csak szerény díjazás járt, de mentesültek a közmunka alól. Számos más 

munkájuk mellett feladatuk volt, hogy "Szemmel tartják kerületükben foly-

ton a köz-biztonságot, gondoskodnak arról, hogy bármely lopás, rablás vagy 

egyéb bűntény a pusztai rendőrségnek mielőbb tudomására jusson". A kapi-

tányok munkáját esküdtek segítették. Működésük felett a rendőrfőkapitány 

gyakorolt felügyeletet.
38

 Egy 1887-es adat szerint Kordás Ferenc volt a 

csengelei  kapitány.
39

  1899-ben  Vadász  Lajos  töltötte be ezt a tisztséget.
40
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Túri Ferenc oklevele 25 éves önkéntes rendőri szolgálatért 

 

1903-ban a tanyai kapitány elnevezés helyettes kapitányira változott. Ez év 

novembe-rében Lajos Ferenc helyettes kapitány helyére Badényi Sándort 

nevezték ki.
41

 Név szerint ismert esküdtek voltak: 1887-ben Daka Antal, Fa-

ragó Sándor, Horváth Lukács és Szarvas Gábor
42

; 1922-ben D. Szabó Lajos, 

Pap Márton, Szél János, Darányi, Sisák Sándor, Dudrai L.
43

; 1949-ben 

Csomor József, Hegedűs Sándor, Nagy Antal és özv. Samu Illésné.
44

 A ta-

nyai kapitányságok az 1950-es közigazgatási reformig fennálltak. 

A segédrendőri szolgálat 1954-ben indult meg az országban, akkor 

még jogi alap nélkül. Az 1066/1955. számú minisztertanácsi határozat alap-

ján kezdett működni az önkéntes rendőri mozgalom.
45

 A csengelei csoport 

tagjai voltak: Hegedűs Péter, Laczkó József, Túri Ferenc, Túri György és 

Túri Imre. Létszámuk  később  a  20-at  is  meghaladta. A csoportvezető Te- 
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recskei Sándor lett, akit Seres Ferenc, majd Csókási Mihály követett ebben a tisztségben. 

Az önkéntes rendőrök feladata volt a rendőrség segítése a köz-rend és közbiztonság 

védelmében. Önálló intézkedési joguk volt. 

Az utolsó két önkéntes rendőri év statisztikája: 

 

Tevékenység 1988 1989 

összes szolgálatba vezénylés (eset) 222 154 

összes szolgálati óra 1214 869 

önálló szolgálatok száma 137 80 

szolgálat rendőrrel 85 74 

előállítás (önállóan) 1 - 

segítségnyújtás előállításhoz, elfogáshoz 5 2 

jelzésadás bűncselekményről 1 - 

szabálysértési feljelentés - 2 

 

A rendszerváltozást követően a mozgalmat elsorvasztották. Először a 

létszámukat kellett csökkenteni, majd az önálló intézkedési jogot vonták 

meg tőlük. Az 1990-es év elején szüntették be tevékenységüket. Helyüket - 

részben - a polgárőrök töltik be. 

A csengelei polgárőrség 1990. november 18-án alakult meg önálló 

egyesületként. Vezetője Kucsora Péter lett, aki jelenleg is betölti e tisztsé-

get. A polgárőrség is segíti a rendőri munkát. Főleg önállóan tevékenyked-

nek, bár intézkedési joguk nincs. Jelenlétükkel nagy mértékben visszaszorí-

tották a betöréses lopásokat, amiért elismerés illeti őket. Működésükről kü-

lön tanulmány készült. 

 

  
 

 

                                                           

Források: 
1
 Szeged története 2. (Szeged 1985) p. 548-550. 

2
 Szeged története 3. (Szeged 1991) p. 25. 

3
 i. m. p. 26. 

4
 i. m., p. 569-570. 

5
 i. m., p. 570., 12. számú jegyzet  

6
 i. m. p. 572. 

7
 i. m., p. 576. 
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8
 i. m., p. 578. 

9
 Török Ferencné: Csengele földművelésének fejlődése régen és napjainkban (szakdolgozat,  

   1962) 
10

 Szeged története 3. (Szeged 1991.) p. 579. 
11

 i. m., p. 582. 
12

 i. m., p. 682-683. 
13

 i. m., p. 684.  
14

 i. m., p. 689. 
15

 Véres rendőri brutalitás (Szeged és Vidéke 1912. jún. 21., p. 3.) 
16

 A felsőtanyai rendőrtiszt bevonult (Szegedi Friss Ujság 1917. szept. 14., p. 2.) 
17

 Szeged sz. kir. város közgyűlésének 1917. évi 371. számú határozata (Csongrád Megyei  

    Levéltár, továbbiakban: CSML) 
 

18
 Szeged sz. kir. város közgyűlésének 1917. évi 482. számú határozata (CSML)  

19
 Szeged története 3. (Szeged 1991) p. 896. 

20
 i. m., p. 904. 

21
 Lásd a 9. számú jegyzetet! 

22
 Szeged története 3. (Szeged 1991) p. 903.  

23
 i. m., p. 906.  

24
 Útmutató a Szegedi Rendőrkerületben működő rendőrség, az állami és önkormányzati  

    hatóságok s a közönség részére az 1922. évre (Szeged 1922). A Szegedi Rendőrkapi- 

    tányság 20. őrszobájaként tünteti fel a csengelei őrszobát.  
25

 Szeged-Felsőtanyai áll. el. népiskolák anyakönyve az 1921/22-es tanévről (Csengelei  

    Általános Iskolában) 
26

 Szeged-Felsőtanyai áll. el. népiskolák anyakönyve az 1922/23-as tanévről (Csengelei  

    Általános Iskolában)  
27

 Szeged-Felsőtanyai áll. el. népiskolák anyakönyve az 1926/27-es tanévről (Csengelei  

    Általános Iskolában)  
28

 Szeged-Felsőtanyai áll. el. népiskolák anyakönyve az 1927/28-as tanévre (Csengelei  

    Általános Iskolában)   
29

 Szeged-Felsőtanyai áll. el. népiskolák anyakönyve az 1928/29-es tanévre (Csengelei  

    Általános Iskolában)  
30

 A m. kir. rendőrség szegedi kapitányságának 1933. évi 287. napiparancsának 11. pontja   

    (CSML) 
31

 A csengelei rendőrök ellen elejtették a vádat (Tanyai Ujság 1936. jan. 19., p. 3.) 
32

 Oltvai Ferenc: Szeged közigazgatása a város felszabadulásától az ország felszabadulá- 

    sáig (Levéltári Közlemények 35. kötet (1964), p. 71-97 és 247-271.) 
33

 Szilvási Ferenc: A körzeti megbízotti szolgálat harminc éve (BM Könyvkiadó 1984) p. 9. 
34

 Lásd a 32. számú jegyzetet! 
34/A

 (b. d.): Csengelén már a gyilkossági kísérletig fajult el a sárga homokért folyó harc  

    (Délmagyarország 1946. nov. 6., p. 2.) 
35

 Túri Imre visszaemlékezése 1995-ben. 
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36

 Komjáti Sándor visszaemlékezése 1994-ben. 
37

 Juhász Antal: A szegedi táj tanyái (In: A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1982/83-2.,  

    Szeged 1989) p. 101. 
38

 Tanyai kapitánysági szabályrendelet (Szeged 1886) 
39

 Juhász Antal: i. m. p. 79 
40

 Gyújtogató legény (Szegedi Hiradó 1899. szept. 21., p. 4.) 
41

 Új kapitány Csöngölén (Szeged és Vidéke 1903. nov. 20., p. 5.) 
42

 Az új tanyai szervezet (Szegedi Hiradó 1887. febr. 9., p. 2.) 
43

 Szeged-Felsőtanyai áll. el. népiskolák anyakönyve az 1922/23. tanévről (Csengelei Álta- 

    lános Iskolában) 
 

44
 Csengele község képviselő-testületének alakuló ülésének jegyzőkönyve (1949. dec. 21.,  

    Polgármesteri Hivatal, Csengele) 
45

 Szilvási Ferenc: i. m., p. 48. 
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