
Ilonka szintén itt él, 2 gyereke és 4 unokája van. Péternek 1 fia és egy unokája van. Ő Kölnből 
Németországon belül egyre közelebb költözött Magyarországhoz. 2 éve vett egy házat itt a Kis 
utcában, hiszen mindig is hazavágyott. Most az év nagy részét itthon tölti. Anna Kölnben él, 4 
gyereke és 7 unokája van. 

Csak nekünk nincs családunk - mondja szomorúan Kati néni. „Nem lehet elfelejteni se jót. 
se rosszat. Azt a szenvedést, amin mi keresztülmentünk nem kívánom senkinek, hogy átélje." 

Holndonner Mária 

Felhasznált irodalom: Szebeni Ilona: Haza fogunk menni. - Zielbauer György: Magyarországi 
németek elhurcolása 1944/45., A kollektív büntetés első állomása. - Kozma Ferenc: Keserves 
utak. - Pataki Ferenc: A ráckevei járás felszabadulásának története a visszaemlékezések 
tükrében. 

Csávolyi megemlékezés a kitelepítésekről 
Materiális és morális veszteségeink sorában, amelyeket országunk e hamarosan végetérő 

XX. században elszenvedett, úgy gondolom feltétlenül megemlítendő a hazai németek és a 
felvidéki magyarok ötven évvel ezelőtt megindult és 1946-1948 közt végrehajtott kitelepítése is, - a 
munka táborokba hurcolásokról nem is szólva - a maga tragikus következményével. 

A Csávolyi Honismereti Baráti Kör invitálására a közelmúltban (1997. február 23-án) az 
idetelepült felvidéki magyarok megbeszélést tartottak a Falumúzeumban. A jól sikerült 
megbeszélés tárgya a helyi önkormányzat által az év pünkösdjén tervezett községi 
megemlékezésre készülő, Szülőföld üzenete című emlékkiállításra való anyaggyűjtés, esetleg 
kiadvány megjelentetése volt. A meghívó szellemének eleget téve sok értékes fénykép, 
megsárgult kordokumentum került elő, amit szívesen kölcsönöztek a kiállításra. Valamennyi 
a sorsfordulóra, a szülőföldre emlékeztet. A németekről bőven van helyi anyagunk. Kisebbségi 
Önkormányzatunk segíti törekvéseinket Csávoly község - az őshonos magyar mellett -
nemzetiségek (bunyevác/horvát s német) által is lakott település volt. 1944 őszén a front elől 
menekült el községünkből csaknem 250fő a helyi németek közül Németországba. 1947 nyarán 
az ittmaradt németek egy részét kitelepítették zömében Waiblingen város környékére. A 
kitelepített 553 fő 190 településen szóródott szét. Ma már tudjuk, mit veszített ezzel hazánk. A 
részletekről a községről megírt könyvemben írtam. A falunak rendszeres a kapcsolata a 
kitelepítettekkel a ma még meglévő családi, rokoni, baráti kapcsolatok által. A kitelepítettek 
közül többen a tengerentúlra mentek szerencsét próbálni. 

A németek helyébe 1947-1948-ban Csehszlovákiából „lakosság-csereegyezmény" keretében 
Csallóköz 19 településéről kitelepített, szorgalmas felvidéki magyarokat fogadott be falunk 
nagy szeretettel. A 436 fő Felvidékről érkezett zöme Naszvad (Nesvady) településről 
származik. A Szlovákiában maradt magyarokkal - a még meglévő rokoni kapcsolatok révén -
rendszeresek a találkozások. A települések közül többen „testvér/város s falu" kapcsolat 
keretében ápolják e kapcsolatokat s hagyományaikat kölcsönösségi alapon. Az idei, 50 éves 
jubileum alkalmából ezek a találkozások megszaporodnak. 1946-ban hívásra, szervezetten 
telepedett le községünkbe mintegy 100 fő a közeli Borota községből. Ebben az időszakban hívás 
nélkül távolabbi helyekről is több család szivárgott be a faluba. Volt, akiket Délvidékről, 
Erdélyből űztek el. így került ide néhány székely család is. Az idemenekültek száma 
megközelítette a százat. Közülük később sokan elköltöztek a falunkból. Jöttek helyükbe az 
elmúlt években mások a déli végekről. 

Községünk életének sorsfordulója az 1947-es esztendő! Ekkor megváltozott a község etnikai 
képe is. Többségi magyar község lett. Akkor hivatalosan is „telepes községként" emlegették a 
falut. Ma már négy népi kultúra olvadt itt össze. Átvették az emberek egymás szokásait. A 
vegyes házasságok természetesek. Békességben élnek egymás mellett. Közösen készülnek a 

1 A család történetét elmesélte Manger Istvánné Lemer Katalin. 
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Polgármesteri Hivatal által szervezett megemlékezésre, amikor is emléktábla állítását is 
tervezik, hogy ezek a szörnyűségek ne menjenek feledésbe és soha többé ne ismétlődhessenek 
meg. 

Ami a helyi Falumúzeumban megrendezésre kerülő kiállítást illeti - nemzetiségre és 
vallásra való tekintet nélkül - valamennyi szülőföldjéről elűzött csoport helyet kap. 

A Honismereti Baráti Kör továbbra is vállalja a közreműködő segítséget mindazoknak, akik 
partnerként tekintenek az Egyesületre. így a helyiek mozgósításában is segíteni kíván a 
Bácsalmás városában sorra kerülő A szülőföldjükről elüldözöttek emlékműve avatására. 
Ismereteink szerint ilyen emlékmű még nincs sehol sem a világon. 

Dr. Mándics Mihály 

Romániai ötvenhatosok nyomában 
Hat éve készülünk a különös „kirándulásra", hogy az 1956-os magyar forradalommal és 

szabadságharccal szolidarizálókkal, az erdélyi, romániai szervezkedések, szervezetek, 
reformkísérletek tagjaival - akiket futószalagszerűen ítélt el a román kommunista diktatúra -
végigjárjuk az egykori börtönöket, a megsemmisítő kényszermunkatáborokat, a duna-deltai, 
Duna menti román „gulág"-okat. 

Akiket 1956 és 1960 között „hazaárulás", „államellenes összeesküvés", „lázítás és 
bujtogatás", „fegyveres felkelés", „a társadalmi rend elleni összeesküvés" címen ítélt el a 
román kommunista „igazságszolgáltatás", azok számára a fizikai megsemmisítést jelölte ki 
„osztályrészül", a hatalom, s egyre-másra mondták ki a halálos ítéleteket, az életfogytiglani, 
15, 20, 25 évi kényszermunkát jelentő büntetéseket. A hazaárulással, fegyveres össze-
esküvéssel vádolt „ötvenhatosok" ügycsomójára rendszerint ráírták a kivégzéssel 
egyenértékű „ítéletet": „borítékban" szabadulnak, azaz élve nem hagyják el a börtönöket! 

Az 1956-os magyar forradalomról és szabadságharcról, a magyar történelem e kivételes 
„csillagórájáról" - mely Magyarországot a huszadik században a legnagyobb világpolitikai 
szerephez juttatta - a világ legkülönbözőbb országaiban és a legkülönbözőbb nyelveken több 
száz oldalas dokumentum- és tanulmánykötetek jelennek meg, az ENSZ New York-i 
levéltárától kezdve a nagy-britanniai Foreign Office magyarországi helyzettel kapcsolatos 
feljegyzéséig szinte mindent ismerünk. Ugyanakkor a forradalmi események szomszédos 
országokra, az ott élő 3,5 milliós magyarságra gyakorolt hatása jórészt ismeretlen, 
fájdalmasan kívül rekedt az érdeklődési körön. Sokan kétségbe vonják, hogy 1956 ürügyén az 
erdélyi magyarság körében kivégzések voltak! Még az erdélyi magyar közvélemény is alig tud 
valamit arról, hogy a Szoboszlay Aladár magyarpécskai római katolikus plébános nevével 
fémjelzett perben, „államellenes összeesküvés" vádjával bíróság elé állított 57 személy közül 
11-re mondták ki a halálos ítéletet, közülük 10-et ki is végeztek: Szoboszlay Aladár és 
Ábrahám Árpád római katolikus plébánost, báró Huszár József volt kolozsvári földbirtokost, 
Orbán Károly marosvásárhelyi, dr. Kónya István kézdivásárhelyi, dr. Fíntanar Alexandru 
aradi ügyvédet (aki a szervezet által a pluralizmus jegyében megkísérelt Keresztény 
Munkáspárt alapszabályzatát kidolgozta), Tamás Dezső csíksomlyói származású tisztviselőt, 
Tamás Imre, ugyancsak csíksomlyói származású temesvári tanítót, Orbán István csíktaplocai 
földművest, Lukács István magyarpécskai kereskedőt. Drägänita-Mogyoros Máriát is halálra 
ítélték, később a büntetést életfogytiglani börtönbüntetésre változtatták. Aperben 15 évre ítélt 
báró Bánffy István szerint a temesvári színházban kihirdetett ítélet után, 1957. szeptember 
elsején már a temessági erdőben lemészárolták a halálraítélteket. A másik változat szerint az 
aradi, a harmadik változat szerint pedig Románia leghírhedtebb börtönében, a földalatti 
Zsiláva zérós-cellájában hajtották végre a kegyetlen ítéletet. Tény: a hozzátartozók ma sem 
tudják, hol pihennek szeretteik földi maradványai, nem tudják őket emberhez méltóan 
eltemetni! Orbán István fia, a 17 éves korában 25 évi kényszermunkára ítélt Orbán Péter, a 
zsilávai börtön kazamatáiban kereste azt a helyet, ahol édesapját kivégezhették. Negyven éve 
folyik a bürokrácia polipjaival folytatott küzdelem, negyven éve nem kapnak semmilyen 
választ a kérdéseikre! 
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