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I. Füstbement tervek 

 

Csengele múltja - sajnos - bővelkedik olyan figyelemre méltó elképzelé-

sekkel, elhatározásokkal, amelyekből nem lett semmi. Ezekből gyűjtöttem 

össze egy csokorra valót. 

 

A falu helyének meghatározása 
 

A Szeged külterületéhez tartozó Csengele kapitányság lakossága a 

XX. század elején rohamosan növekedett. 1930-ban 612 tanyán már 3114 fő 

lakott. Az egyre terjedő tanyavilág szükségessé tette egy majdani falu 

magjának kijelölését. 

Erre a munkára Król Oszváld vállalkozott, aki 1935-ben jelentette 

meg erről szóló tanulmányát. Alapelvként leszögezte, hogy "kívánatos és 

célszerű minél több egyént az új település várható előnyeiben részesíteni". 

Ehhez pedig a legsűrűbben lakott területek megállapítása kell. Król ezért 

Csengele területét 125 katasztrális holdnyi részekre osztotta, és azokon 

megállapította a tanyák számát.  

A tanulmány készítője az egyszerű és világos módszer alapján a 

mostani Kővágó-kanyarnál határozta meg a leendő település célszerű helyét. 

Megállapította azt is, hogy a belsőcsengelei iskolánál és a vasútállomásnál 

helytelen lenne új települést létesíteni. 

A döntéshozók valószínűleg nem ismerték a szakember írását, mert 

"természetesen" a rossz helyen, a belsőcsengelei iskolánál kezdték meg a 

falu kiépítését. 
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Koldustelep létesítése 

 

1936 végén a Belügyminisztérium foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy 

az elszaporodott koldulásokat megszüntesse. A probléma megoldását Szege-

den dr. Kemenessy Tibor népjóléti tanácsnoknak adták ki. 

A hivatalnok elkészítette tervét, mely szerint az öreg kéregetőket a vá-

ros venné gondozásba. Elhelyezésükre egy nagyobb tanyaházat rendeztek 

volna be Csengelén, ahol 25-30 személyt tudtak volna elhelyezni, melléjük 

felügyelőket beosztva. 

A terv azon bukott meg, hogy sokba került volna a telep fenntartása. 

 

Kultúrház - Faluház 

 

Csengele első művelődési háza a Dékány-kocsmából került kialakí-

tásra. 

1967-ben Csongrád megye állami és pártvezetői találkoztak a csen-

gelei vezetőséggel. A legfelsőbb politikai vezetést, az MSZMP Politikai Bi-

zottságát Komócsin Zoltán képviselte. Ezen a tanácskozáson hangzott el, 

hogy 1970-ig felépül a régen óhajtott új művelődési ház. Az ígéretből 

"természetesen" nem lett semmi, sőt a régit is a belvízkár miatt 1975-ben be 

kellett zárni, mert életveszélyessé vált. 

Másfél évtized elteltével merült fel a gondolat, hogy az eredetileg ga-

bonatárolónak épült tornatermet ki kellene bővíteni, és kulturális centrummá 

alakítani. A tervhez állami támogatást is igényeltek, persze nem annyit, 

amennyire szükség lett volna. Nem készült ugyanis kivitelezési terv arra, 

hogy mennyibe fog kerülni a bővítés, így néhány tízezres költség megspó-

rolásával több milliót bukott a falu. 

Kordás István (akkor még tanácselnök) az 1989. szeptember 5-i ta-

nácsülésen jelentette be, hogy "folyamatban van a tornaterem bővítés terve-

zése és az építőanyagok beszerzése". Három év múlva, 1992-ben megindult 

az építkezés. November végén Borbély József jegyző bejelentette, hogy a 

tervezett 6 millió helyett 12-13 millióba kerül a tornaterem bővítése. A kö-

vetkező év nyarán a képviselő-testület a munkák elhúzódását állapította 

meg.  Az  1993. szeptember 21-i ülésen 1993. november 30-i határidőt jelölt 
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meg, majd az egy hónappal későbbi ülésen a polgármester decemberi 

befejezést ígért. Az év végén 1994. június 30-i átadást határoztak el a kép-

viselők, és a jegyzőt tették ezért felelőssé. 1994. március 1-jén az építkezés 

műszaki felügyelőjét, Ladányi mérnököt számoltatta be az önkormányzat, 

ekkor még biztos volt a júniusi határidő tarthatóságában. Április végén 

ugyanő május végi átadást és július 3-i ünnepélyes átadást jelentett be. 

"Természetesen" ez a határidő sem jött be, az ünnepélyes átadásra érkező 

német küldöttségnek csak félkész épületet lehetett bemutatni. Július 15-én 

történt meg a műszaki átadás, rengeteg hiba megállapításával. Végül az 

ünnepélyes átadásra az 1994. október 25-i falugyűlésen került sor. 

Szerencsére a Faluházból végül is nem lett "füstbement terv", bár az 

24 évig "füstölgött". A rengeteg határidő módosítás méltán kaphatna helyet 

a csengelei rekordok között. Az ügy pikantériája, hogy az építkezés műszaki 

irányítója nem sokkal később miniszteri kitüntetésben részesült. 

 
Csengele-Szentes vasút 

 

A múlt század vége felé virágkorát élte Magyarországon a vasút fej-

lesztése. Felmerült a gondolat egy Szentes és Csengele közötti pálya megé-

pítésére is. 

Az elképzelésből tett lett. A kereskedelemügyi miniszter is foglalko-

zott a témával és 1895. február 28-ra közigazgatási bejárást szervezett. A 

minisztérium részéről Lakatos Aladár titkár jelent meg. Szeged várost dr. 

Tóth Pál főjegyző és Simák Ferenc mérnök képviselte. A MÁV azt kérte, 

hogy a csengelei beágazásnál egy 800 méter hosszú, három vágánnyal bíró 

állomás létesíttessék. A város képviselői ehhez is hozzájárultak. 

A Szentes-Csengele szakaszt egy nagyobb szabású vasútvonal részé-

nek tervezték. Kiskunmajsán, Kiskunhalason, Kalocsán és Baján keresztül a 

bátaszéki állomásig, innen pedig Fiuméba (ma: Rijeka) haladt volna tovább. 

A terv végül is azon bukott meg, hogy akkor egy vasúti kilométer 44 

ezer forintba került. A tiszai híd megépítése pedig másfél milliónál is többre  

rúgott volna, ami pl. 3000 tanyai tanító vagy 5000 kezdő budapesti rendőr 

évi bérével volt egyenlő. A horribilis költségekre jellemző, hogy  a  híd  árá- 
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ból vehettek volna 21.428 tonna búzát, 37 ezer igáslovat, 15 ezer fias tehe-

net vagy 300 ezer birkát. 

Hiába támogatta Szeged a tervet, Szentes városa hiába ajánlott fel 100 

ezer forint hozzájárulást, Csongrád vármegye vezetése nem áldozott erre 

pénzt. Így a Szentes-Csengele vasútvonal végleg lekerült a napirendről. 
 

Tüdőszanatórium 

 

A Horthy-rendszerben népbetegségnek számított a tuberkulózis, vagy 

más néven gümőkor. A városi lakosságban, és főleg a tanyaiak között állan-

dóan fertőzött ez a betegség, nem csoda, hogy próbálták ennek elejét venni. 

Már az 1910-es évek elején tervbe vették egy tüdőbeteg-gondozó intézet lét-

rehozását.  

A konkrét tervekkel 1921 januárjában dr. Regdon Károly törvényha-

tósági bizottsági tag állt elő, a Szeged városi közgyűlésen indítványt ter-

jesztett elő a szanatórium felállítására. Dr. Wolff Ferenc tiszti főorvos is 

támogatta az ötletet és három szóba jöhető helyet nevezett meg: az újszegedi 

gyermekkórház, az alsótanyai Királyhalmi erdő vagy a csengelei erdő. Mi-

vel az építési anyag hiánya miatt építkezésről nem lehetett szó, ezért a váro-

si gazdászi hivatalt megbízták azzal, hogy a külterületen keressen olyan 

épületet, ami a célnak megfelel. Azonban ilyet nem találtak. 

Február hónapban a Munkásbiztosító Pénztár Szegedi Kerülete is 

bekapcsolódott az ügybe, és a népjóléti miniszter is előzetes hozzájárulását 

adta a tervhez. Eldöntötték, hogy a csengelei erdőben fogják felépíteni az 

intézetet. Az építkezés a számítások szerint 10 millió koronába került volna. 

Március hónap elején a szegedi tiszti főorvos Mayer Antal munkásbiztosító 

pénztári igazgató társaságában a hely kiszemelése céljából Csengelére láto-

gatott. 

Az építkezés elindulását hátráltatta, hogy a biztosító inkább egy mun-

káskórház létrehozását tartotta fontosabbnak, azonban az kútba esett, így 

megint a tüdőszanatóriumra összpontosítottak.  

1921. július hónapban a munkásbiztosító pénztár miniszteri biztosa, 

dr. Pálfy József ipartestületi titkár átiratban kérte összesen 60 katasztrális 

hold  átengedését a csengelei erdőben. 20 holdat az építkezésre és gazdasági  
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udvarra akartak igénybe venni. 40 holdon gazdálkodást folytattak volna (ve-

teményeskert, legelő stb.), amiből fenn tudták volna magukat tartani. Az 

építkezést 1922 tavaszán akarták indítani. A munkálatok jó hatással lettek 

volna az egyre nyomasztóbb munkanélküliségre is. A helyi sajtó szerint "A 

város tanácsa legközelebb tárgyalás alá veszi a nagy jelentőségű ügyet." 

Azonban a tanács többszöri sürgetésre is csak 1922 februárjában válaszolt, 

de akkor is igen kedvezőtlenül: a kért 60 hold föld helyett csak 1 holdat 

szavazott meg. Indoklásuk szerint az építkezésre ennyi terület is elegendő, 

sétahelyül pedig az egész 500 holdas erdőt lehet használni. Természetesen 

ezt a munkásbiztosító pénztár nem fogadhatta el, újabb beadvánnyal fordult 

Szeged városához. 

A városi tanács 1922. április 24-i ülésén engedékenyebbnek bizonyult. 

Az építkezéshez szükséges 20 holdat azonnal átengedi, ha az építési terveket 

bemutatják. A további 40 holdért azt a kikötést tette, hogy a tüdőgondozó 

intézetben főleg szegedi illetőségű betegeket gyógyítsanak. 

A város akadékoskodása miatt a csengelei tüdőszanatóriumból azon-

ban végül nem lett semmi. A rohamos infláció elértéktelenítette a Munkás-

biztosító pénzét (a pénzromlás érzékeltetésére: míg 1921 júniusában 50,7 

papírkoronáért lehetett kapni 1 aranykoronát, addig 1924 májusában már 

18.400 papírkoronát kellett érte adni). Örültek, hogy a működésüket fenn 

tudják tartani, beruházásra már nem lehetett gondolni.   

Végül 1928-ban a szegedi Városi Közkórházban hozták létre a Városi 

Tüdőbeteg-gondozó Intézetet. Szükségességét jól bizonyítja az az adat, hogy 

az 1928-1935 között megvizsgált 8950 emberből csak 3433 bizonyult 

egészségesnek. Önálló épületet azonban csak 1940-ben kaptak, amiben 44 

ágyas fekvőbeteg részleget hoztak létre. 

     

 
 

Források: 

Tanyai épületet keresnek a tüdőbeteg-gondozó céljára (Szegedi Uj Nemzedék 1921. január    

   19., p. 3.) 

Tüdőbeteg-gondozó Csengelén (Szegedi Uj Nemzedék 1921. február 26., p. 2.) 

A csengelei tüdőszanatórium terve (Szegedi Uj Nemzedék 1921. július 24., p. 3.) 

A csengelei szanatórium sorsa (Szegedi Uj Nemzedék 1922. január 13., p. 2.) 

A csengelei szanatórium (Szegedi Uj Nemzedék 1922. február 4., p. 2.) 
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Újra előtérbe került a tüdőgondozó felállításának terve - A város csak akkor adja át a kért  

    területet, ha a munkáspénztár bemutatja a terveket (Szegedi Uj Nemzedék 1922. április  

    25., p. 2.)   

Dudás Béla: Szociális és egészségügyi viszonyok (In: Szeged története 4. kötet [Szeged   

   1994] p. 246-247.) 

Leányfalusi Károly-Nagy Ádám: Magyarország fém- és papírpénzei 1892-1925 (Szeged  

    1983) p. 13..   

 

II. Bűnözőktől származnak a csengeleiek? 
 

Ezt a kérdést már többször feltették nekem. Röviden azt válaszolha-

tom rá: részben. Nézzük, milyen dokumentumok vannak! 

A Délmagyarország című lap munkatársa, Sz. Lukács Imre 1968-ban 

sorozatot írt a Szegedtől elszakadt településekről. A 12. részben (1968. 

június 2-i számban) Csengelére került sor. A cikkből idézek: "Mindenfelől 

jöttek a mostani falu területére az emberek. Szegedről, akik a nagy árvíz 

idején kitiltattak, s mégis annyi megmaradt nekik, hogy a szegedi  gazdák 

barmainak őrzésével eltengethették életüket ezen a pusztán". Többet erről a 

témáról nem említ. 

A kelőpataki iskola tanítónője, Török Ferencné 1962-ben írta meg 

szakdolgozatát Csengele földművelésének fejlődése régen és napjainkban 

címmel. Ebből idézek: "A települések minden valószínűség szerint a szegedi 

árvíz után szaporodtak meg, az árvíz idején Szegeden garázdálkodó élelmes 

emberek egyes dolgok eltulajdonítása miatt kitiltattak a város területéről. 

»Szeged őstörténete« című könyv szerint megengedték nekik, hogy »Kitil-

tatván a városból a szegedi gazdák barmainak őrzésével eltengethetik életü-

ket a következők: Tisóczki János, Virág Menyhért, Rozsnyai István, Har-

math László stb.« Ezek itt megtelepedtek és leszármazottaik is itt maradtak, 

mert ilyen nevek ma is sűrűn előfordulnak." 

Érdekesség, hogy a "Szeged őstörténete" című könyvre sehol sem 

sikerült rábukkannom. A szegedi Somogyi-könyvtár hatalmas helytörténeti 

gyűjteménnyel rendelkezik, de ott sincs meg. A város történetével foglal-

kozó szakirodalomban sem említik ezt a művet, és a kitiltásról sem írnak. 

Sajnos Törökné már elhunyt, így nem lehet tőle bővebb információt sze-

rezni. Mindenesetre biztos nem ő találhatta ki az egészet, hiszen Sz. Lukács 

Imre is megemlíti a cikkében. 
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És miért csak részben származnak bűnözőktől a csengeleiek? Mindkét 

forrás a szegedi nagy árvizet említi a kitiltás idejének, ami 1879-ben volt. 

Viszont már 1852-ben bérföldeket mértek ki Csengelén, így 27 évvel 

korábban megkezdődött a tanyavilág benépesítése. Az 1869. december 31-

én tartott népszámlálás szerint Csengele kapitányságban már 1192-en éltek. 

Tehát nem igaz az a széles körben elterjedt hiedelem sem, hogy csak a nagy 

árvíz után jöttek tömegesen a vidékünkre. Szegednek sokkal korábban 

szüksége volt a bérbeadásról származó jövedelemre. 

Csengele történetében van még egy rész, mely nem annyira közismert. 

A Horthy-rendszer vége felé volt egy rabtanya a vasútállomás közelében, 

mely ma a 102-es számot viseli. Ebben a börtönbüntetésük vége felé járó 

elítéltek voltak elhelyezve egy fegyőr felügyeletével. A tanyához tartozó 

földterületet művelték, és háziállatokat is neveltek. A 7-8 rab őrzését nem 

vették túlzottan komolyan, azok a közeli Tóth-kocsma báljaira is kijárhattak. 

Ha már ott voltak, össze is jöttek a helybéli leányokkal. Két volt rabra még 

emlékeznek, akik Csengeléről szereztek asszonyt. Patonai Bertalan szabadu-

lása után itt is telepedett le. 

Természetesen a leszármazottakat semmi felelősség nem terheli elő-

deik bűneiért. Gondoljunk csak Ausztráliára, mely valamikor börtönsziget 

volt, és ma virágzó állam. 
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