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Megtelt érdeklődőkkel a csá-
volyi községháza nagyterme, 
amikor Berta János polgármes-
ter bemuta" a a községi önkor-
mányzat által kiado"  Hol van 

a hon? című könyvet, a jeles 
helytörténész, dr. Mándics Mi-
hály, Apáczai-díjas pedagógus 
munkáját. A kötet társszerzője 
Németh Gyula naszvadi publi-
cista, az ajánlást pedig dr. Ha-

ris József, Naszvad (Nesvady) 
polgármestere írta. A Csallóköz-

ből a Bácskába alcímű könyv a 
Csávolyi helyismereti füzetek 
tizenegyedik köteteként jelent 
meg. Négyszázharminckét ol-
dalán átfogó képet ad a hatvan-
három évvel ezelő" i kényszerű 
lakosságcseréről, mely a felvi-
déki magyarságot és hazai né-
metséget egyformán érinte" e. 
A szerző a Csávolyon o" honra 
talált felvidéki betelepíte" ek visszaemlékezéseit és 
korabeli – eddig jórészt ismeretlen – dokumentumo-
kat felhasználva írta meg hiánypótló munkáját. 

A Bajától tizenöt kilométerre, keletre fekvő köz-
ségbe – melynek alapnépességét a bunyevácok je-
lente" ék – tizenkilenc felvidéki településről érkeze"  
az á" elepíte"  lakosság. A szerző mindegyik község-
ről összeállítást közöl, feltűntetve, hogy hova köl-
tözte" ék az onnan hazánkba érkeze"  családokat. A 
testvérközségből, Naszvadról jö" ek a legtöbben, de 
onnan további huszonkét településre szórták szét 
a szülőföldjükről elűzö"  embereket. Az á" elepítés 
Csávolyra 1947 augusztusában kezdődö"  és a követ-
kező év novemberében fejeződö"  be. Összesen 122 
család, 436 fő érkeze"  ide. Sokak kálváriája azonban 

sem i" , sem másu"  nem ért vé-
get a letelepedéssel. Voltak, aki-
ket málenkĳ  robotra hurcoltak 
el, másokat, ha Csehszlovákiá-
ban huszonöt kataszteri hold-
nál nagyobb volt a földtulajdo-
nuk, kulákként internáltak.

A kötet nagy értékei a visz-
szaemlékezések, valamint a 
melléklet, amelyből az egykori 
csehszlovákiai jogfosztó jog-
szabályok, a felvidéki betelepül-
tek 1950-es csávolyi kuláklistá-
ja, a Magyar Államrendőrség 
Államvédelmi Osztályának in-
ternálási javaslata és a csávolyi 
betelepítő csoport jegyzőköny-
ve is megismerhető. 

Az átéltek elbeszélése azon-
ban mindennél közelebb hozza 
a hajdani eseményeket. A könyv 
egyik lektora, dr. Fekete Imre 
például így emlékezik: „Nagy-

szüleim és szüleim elmondásából tudom, hogy soha 
nem gyógyuló sebként tátongo"  lelkükben szülőfa-
lujuk, Naszvad elvesztése, amely számukra az éle-
tet, s őseiken keresztül a biztonságot jelente" e. A 
kitelepítések során 2683 lakosnak kelle"  elhagynia 
Naszvadot. Egyik napról a másikra üldözö" é vál-
tak. Szüleim titkos jegyesek voltak, és a kitelepítés 
gátolta meg o" honi egybekelésüket. Dédnagyapám, 
Babicz Lajos 78 éves korában, dédnagyanyám 69 éve-
sen, lányuk, özvegy nagymamám, Paluska Józsefné 
Babicz Erzsébet 40 évesen minden gazdasági há" ér 
nélkül kezdték meg Csávolyon az új életüket. Déd-
nagyapámat néhány évvel később kulákká akarták 
nyilvánítani, ezért az amúgy is megcsonkíto"  földek 
egy részéről le kelle"  mondania. Az 1950-es években 
Magyarország és Csehszlovákia közö"  csomagkül-
dés csak kivételes esetben működö" . Ezért az o" ani 
rokonok csak hazalátogatókkal küldhe" ek csoma-
got Magyarországra. Korlátozo"  mennyiségben, és 
csak használt cikkeket. Így kapo"  édesanyám egy 
alkalommal papucsot, ami újszerű állapotban volt, 
csak a talpán kelle"  földnyomoknak lenni. Ez a föld 
azonban naszvadi föld volt! Édesanyám könnyeit 
hullatva csókolga" a a szülőföld nyomait.”

Megrendítő szavak! Dr. Mándics Mihály könyvé-
ben azonban nemcsak a fájdalmas emlékek sorakoz-
nak fel, a megbékélés óhaja is mindvégig érezhető. A 
kötet a múlt történései iránt érdeklődő nagyközön-
ségnek és a helytörténe" el foglalkozó kutatóknak 
egyaránt ajánlható.
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