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Úgy gondolom, hogy a németség határtalan szorgalmával, törvénytiszteletével megbíz-
ható, jó államalkotó elem. Magukról azt a szólást mondják, hogy meztelenül zavarják be 
őket az erdőbe, és új ruhába öltözötten jönnek ki onnan. De rá kellett döbbenniük a leg-
újabbkori történelemnek egyik nagy tanulságára, hogy nehéz a nemzetiségi lét, mert min-
dig támadásoknak van kitéve.

Írásomhoz hozzáfűzöm családunk tragédiájának rövid összefoglalását. Az 1945–1953 
közti időszakban koldusszegényen vándoroltunk egyik faluból a másikba, falvakból ta-
nyákra, néha egy héten belül egyik házból a másikba, míg végre a szülői ház visszavásár-
lásával lezárhattuk tíz stációból álló vándorlásunkat. 1953. február 2-án Gyertyaszentelő 
Boldogasszony visszavezetett bennünket az otthonunkba.

Ezen évek alatt átéltük a magyarországi németség szenvedésének jó részét: a kilakolta-
tást öt perc alatt, teljes vagyonelkobzást és jogfosztást, a kitelepítést Németországba, más 
németek ránk telepítését, nagypapánk révén egy teljes évi börtönbüntetést.

A sors kegyességének köszönhetően viszont kimaradt életünkből az elhurcolás a kalo-
csai tolonctáborba (ahová csak hajósi németeket hurcoltak el, más németeket nem), a má-
lenkij robot három vagy öt, a tököli vagy kazincbarcikai büntetőtáborokkal együtt esetleg 
nyolc éve, aztán a vaskúti népre való rátelepítésünk is. Szinte hihetetlen a csoda: családunk 
minden tagja életben maradt a felfordult világban, a zűrzavar hosszú évei alatt.

Amit családunknak elengedett a történelem kuszasága és a politika önkénye, azt viszont 
Hajós népe összességében mind elszenvedte. A politika győzedelmeskedett, kiadott jelsza-
vának megfelelően. Ahogy egy batyuval érkeztek őseink Magyarországra, úgy hajtották 
végig a németséget egy batyuval, sőt, batyutlanul a háború utáni évek országútjain. De 
ahogy Brecht Kurázsi mamája nem lett semmiféle kufárkodással gazdagabb, csak fárad-
tabb és elkeseredettebb, mi is minden vagyontól megfosztva, szegénységben és lélekben is 
megtörten, meggyötörten hagytuk magunk mögött ezeket az éveket.

Schőn Mária

„Éjjel kezem feltartom”
Részlet egy készülő szociográfiából1

Nagyanyám, Vajda Zsuzsanna korán elvesztette az édesanyját. Apja vasutas volt; menet 
közben megismerkedett egy felvidéki lánnyal, akit feleségül vett és kislányával hozzá köl-
tözött.

Az új asszony igazi mostohának bizonyult. Nagyanyám gyakran mesélte, hogy őt okkal 
és ok nélkül megalázta, verte; előfordult, hogy büntetésből fához kötötte.

Egyszer, amikor az apa hazaért, szembesült a zord tényekkel: kislányán látszottak a ve-
rés külsérelmi nyomai. Számon kérte feleségét, majd a következő hasonló eset után haza-
jöttek Kajdacsra. Zsuzsikát nővére családjára bízta, ahol ő lett a negyedik gyerek.

1 Az írás a Kocsikerék a nyakcsigolyánál című, most készülő szociográfia részlete. Elmondta: Dér Miklósné (sz. 
K. Szabó Aranka Zsuzsanna, Dunaszentbenedek, 1943).
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Nagyanyám arról az időszakról szépeket mesélt. Élte a kajdacsi serdülő lányok életét, 
segédkezett a ház körül. Hamarosan pénzkereső munkával (vízhordás, marokszedés…) is 
segítette a családot.  A munkában mindig kitűnt ügyességével. 

Egyik unokatestvére Decsre ment férjhez, és a lakodalomban megismerkedett egy  hu-
szonhat éves nyúlánk fiatalemberrel. A fiú apja egy Szekszárd felsővárosi református házas- 
ember volt, akit gyengéd szálak fűztek a decsi Tildy Évikához. Ebből a házasságon kívüli 
szerelemből született a nagyapám, Majsai József.

Összekommendálták őket és nemsokára, 1913-ban össze is házasodtak. Az anyós házá-
ban kezdték meg közös életüket. Röviddel azután kitört az I. világháború, nagyapámat is 
elvitték katonának. Nagyanyám akkor már a szíve alatt hordta nagybátyámat. Az ifjú apa 
a háború végén szerencsésen hazatért.  Kisfia nehezen fogadta el azzal a gondolattal, hogy 

„Az én apukám a háborúban van!” Előbb-utóbb azonban az idegenkedés megszűnt.
Közben megszületett nagyszüleim második gyereke, Évika, az édesanyám.
Otthon nagyanyám viselte a kalapot, ami egyáltalán nem bizonyult kényelmetlen meg-

oldásnak. Nagyapám megszokta az asszonyi gyámkodást és többnyire rá is hagyatkozott. 
Viszont éles eszével jól forgatta a szavakat, fejben gyorsan számolt és rövidesen rátalált 
testhezálló hivatására: halkereskedő lett.

Előző este megrakta a kocsi derekát jéggel, letakarta ponyvával, aztán hajnalok hajnalán 
kikocsizott Lassiba, a gemenci Dunához. Ott fölvásárolta a halászoktól a frissen fogott 
halakat, aztán elindult szokásos útjára. Kialakult a saját körzete: Őcsény, Decs, Sárpilis, 
Várdomb, Mórágy; ahol házhoz vitte a halat. Piacozott még Bátaszéken, Szekszárdon, ott 
már várták az asszonyok és gyorsan „eladózott”. (Évtizedekkel később mesélte egy mórá-
gyi asszony, hogy Halas Jóska még a mozdulatlan angolnát is megficánkoltatta, közben 
lyukat beszélt a nézők hasába.)

„Egy banda kifigyelte, hogy mikor van lehalászás és a korahajnal mely szakában várható 
nagyapu jövetele. Lesben álltak a gemenci erdő melletti úton. Amikor a közelükbe ért a lovas 
kocsi, ketten kiugrottak a bokrok mögül és elkapták a lovak zabláját. Harmadik társuk föl-
ugrott a saroglyára. Nagyapu keze le volt foglalva a gyeplővel és nehéz lett volna védekeznie. 
Ekkor nagyanyu felkapta az ülés alól a baltát és gondolkodás nélkül hátra suhintott vele, erre 
a felkapaszkodó »rabló« visszaesett az útra.

– Api! Üss a lovak közé – kiáltotta és azok olyan sebes vágtába kezdtek, hogy az oldalt 
támadók belesodródtak az árokba. Amikor hazaértek észlelték, hogy nagyanyuék, a balta 
éle véres volt.”2

A halkereskedés hiánypótló volt és jó üzletnek bizonyult. Aztán jó érzékkel megtalálták 
a pénz befektetésének egyik lehetőségét: földeket vásároltak. Ezzel megteremtődött a csa-
lád második stabil talpazata. Decs határában apródonként, a semmiből közel százholdas 
gazdaságot hoztak létre.

A másik, körülbelül hasonló nagyságú terület Sárszentlőrinc/Nagydorog határában volt, 
amit nagyanyám utasításai alapján egy intéző vezetett. A család nyaranta gyakran meglá-
togatta a birtokot. Olyankor a nagydorogi vasútállomáson hintóval várta őket Ferenc bácsi, 
a kocsis.

Vasárnaponként bekocsiztak Nagydorogra és részt vettek a református istentiszteleten. 
Egyre gyakrabban látogatták a templomot, amikor megérkezett oda egy jóképű, jól beszélő, 
jó hangú segédlelkész, K. Szabó Benedek, akit a gyülekezet mokány kis papként emlege-

2  Dér Miklósné K. Szabó Aranka Zsuzsanna: Családom története. Kézirat, 2003. 3.



  49  

tett. Ő rövidesen összebarátkozott nagybátyámmal, aki akkor a debreceni teológián tanult. 
Minden adott volt ahhoz, hogy Évika „jó partit csináljon”!

Nagyanyám fejében pillanatok alatt kialakult a terv, amelynek a megvalósítását a hát-
térből szervezte.

Nagybátyám vadászatra hívta újdonsült barátját, ahol sor került szüleim megismerke-
désére. A vadászatot több hasonló program követte. A fiatalok között hamarosan szerelem 
szövődött és a Sárvíz partján megtörtént a leánykérés. Ám nagyanyámnak volt egy előfel-
tétele: „Először a katedra, utána a Katica!”

A túlsó félről kapóra jött a hír: a dunaszentbenedeki gyülekezet lelkésze meghalt és ke-
resik az utódját. A nagydorogi ismerősök közül többeket rokoni szálak fűztek oda. Rájuk 
támaszkodva nagyanyám elindította rásegítő választási kampányát, amelynek (no, meg a 
jelölt erényeinek) köszönhetően a gyülekezet apámat választotta.

„K. Szabó Benedek 1912-ben született Izsákon egy gazdálkodó család ötödik gyermekeként. 
József, az idősebb fiú volt a gazdaság átvételének várományosa, Juliska és Esztike korán férj-
hez mentek. A két legfiatalabbnak – Marikának és Bencének – értelmiségi pályát szántak a 
szüleik. Így Marika tanítónő, majd az izsáki református lelkész felesége lett.

Édesapám elvégezte a budapesti református teológiát, ahol lelkészi és néptanítói diplomát 
szerzett. Egy évig Németországban és Hollandiában tanult ösztöndíjjal, ahol szobatársa volt 
Péter János, aki a későbbiekben magas egyházpolitikai funkciót látott el.”3

Miután ’39-ban megvolt a katedra, ’40-ben következett az esküvő, ’41-ben megszületett 
a nővérem, ’43-ban én. 1944-ben ideért a II. világháború, amit nagyrészt a sárszentlőrinci 
birtokon vészeltünk át.

Aztán „felszabadultunk” és szovjet minta alapján megkezdődött a szocializmus építése, 
amelynek első éveit (’45-’50) én Decsen éltem át nagyszüleimmel. Miután ők az elsők között 
kerültek föl a kuláklistára, hamarosan megjelentek a helyi és az ismeretlen agitátorok. 

Kezdetben nagyszüleim még keményen ellenálltak. Aztán – egy-két ávós részvételével 
– a „látogatások” egyre fenyegetőbben ismétlődtek. Végül kellőképpen megfélemlítve elfo-
gadták az elfogadhatatlant:

„Egyik nap megjelent két helyi (akiket csak úgy emlegettek, hogy a falu szemettyének a sze-
mettyei) és egy idegen ÁVH-s. Az eredménytelen győzködés után arra kényszerítették nagy-
szüleimet, hogy a lovakat önként adják be a közösbe. Kemény harc után engedményt tettek 
az ávósok: ha nagyszüleim az egyik lovat beadják, a másikat – mint megélhetésük egyik 
eszközét – megtarthatják. A keserves döntés után elvitték a Mancit.

Egy hét múlva ismét megjelentek és magabiztosan bementek a lóistállóba, majd bejelen-
tették, hogy elviszik a másik lovat is. Ellentmondást nem tűrve megindultak nagyapu leg-
kedvesebb lova felé. Nagyapu könyörgött a szemeteknek, közben a lovába kapaszkodott és 
nagyanyunak suttogta: »Anyi! Csinálj már valamit!« Nagyanyu felkapta a közelben talált 
fejszét, fölemelte, szeme vérben forgott és magából kikelve üvöltötte: »Ha még egy lépést is 
közelebb jön valaki, azt ütöm agyon, vagy a lovat! Innen a Juci nem megy ki élve!«

Szegény pára azt a napot még az istállójában tölthette.
Másnap hajnalban nagyapu első útja szokás szerint az istállóba vezetett. Már az is gyanús 

volt neki, hogy kedvenc kutyája nem üdvözölte. Ahogy kilépett az udvarra, egyből megpillan-
totta Bodrit: mozdulatlanul feküdt. Megmérgezték. Sietett a tárva-nyitva lévő istállóba, ám 
Juci már nem volt ott. Felébresztette nagyanyut, aztán mind a ketten rohantak a vasútállo-
másra, ahol megsúgta nekik a bakter, hogy az éjszaka lószállítás volt. Visszafelé bementek 

3  Uo. 5.
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a községházára. Nagyanyu ott nagy ricsajt csapott, erre fenyítésként bezárták a fogdába a 
férfiak közé. Internálását azzal úszta meg, hogy néhány nap múlva megütötte a szél…

Itt ért véget nagyszüleim életkedve, önfenntartó, aktív termelő munkája és egyben egész-
séges védekező magatartása is. Ezután a decsi téeszcsé kisjáradékos, megalázott kiszolgál-
tatottjaiként betegeskedtek és vegetáltak. Gyermekeikre sem tudtak anyagilag támaszkodni, 
mert azokat sem kímélte az egész országot behálózó »kísértet«.”4

Apám is szerette a földet és ügyesen gazdálkodott. Részben azért, mert parasztgyerek 
volt, részben azért, mert Hollandiában ellesett egy sor korszerű kertészeti ismeretet is. Lel-
készi fizetését kertészkedéssel egészítette ki. Akkor még volt az egyháznak földje, amelyet 
művelhetett maga a lelkész is. Benedeken elsőként épített melegágyat, üvegházat, és első-
ként termesztett primőr növényeket és gyógynövényeket.

Lovaink is voltak. Hajnalonként kihajtotta őket az artézi kút cementezett medencéjéhez 
itatni. Egyszer behívatták a tanácsházára és megtiltották neki, hogy a közös vályúnál itas-
son és kemény büntetést róttak ki rá.

Nem csak „kulák pap” címkét kapott, hanem klerikális, reakciós, osztályidegen, antibol- 
sevik jelzőket is, ezek hátrányos politikai következményeivel együtt. Ennek ellenére a falu 
egyik legnépszerűbb embere és szeretett lelkipásztora volt.

Abban az időben, amikor mindenki félt és igyekezett meghúzni magát, édesapám isten-
tiszteletei, temetései szívhez szólóak és viszonylag bátrak voltak. 

Ahogy minden faluban, Dunaszentbenedeken is volt egy megfigyelő, aki jelentett. Kö-
vetkezményként gyakoriak voltak az Állami Egyházügyi Hivatal raportjai, ahol mindent 
tudtak apámról. 

A benedekiek sokáig emlegették Samu Sándor temetését. Ő egyike volt azoknak a ku-
lákoknak, akiket testileg és lelkileg egyaránt megtört a szocializmus. Miután nem tudott 
megbirkózni a rázúduló terhekkel, fölakasztotta magát. Különleges pózban találták meg: 
kezével kapaszkodott a kötélbe. A gyászbeszédet kísérő ének a 77. zsoltár volt:

„Éjjel kezem feltartom
Az égre hozzá nyújtom…”

Felejthetetlen!
1953-ban egy olyan esemény történt, amelynek a következményei alapjaiban befolyásol-

ták további életünket.
Egy napon apám Kalocsáról tért haza, ahova motorkerékpárral bevitte anyámat.  Meg-

állt a templom melletti piactéren, ahol éppen heti piac és annak megfelelő sokaság volt. Le-
támasztotta a motort és odament a piactéren álldogáló emberekhez. Egyszer csak hátulról 
fejbe kólintották. Megfordult és szembetalálta magát Solymosi Jánossal, a falu mindenható 
párttitkárával, aki a hajnali részegség bódulatában sok szennyet ordítozott. Apám – rá 
egyáltalán nem jellemző módon – igyekezett kilépni a megalázó helyzetből. Már tudta, 
hogy itt és most az akcióra adott reakció előbb legalább tízet kell számolnia. Ámde a melák 
ember  öles léptekkel, káromkodva utána eredt és újra lesújtott. Apám ekkor megelégelte 
magára erőltetett meghunyászkodását és egy jól irányzott ütéssel földre döntötte a nálánál 
sokkal méretesebb embert. Nemcsak ügyesebb volt, hanem az addig felgyülemlett összes 
sérelme akkor erővé duzzadt. Miután jól helybenhagyta a porban fetrengő helyi hatalmas-
ságot, berugta a Csepelt és sietett vissza Kalocsára anyámért.

4  Uo. 8.
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A párttitkárverésnek gyorsan híre ment. A kecskeméti esperes már másnap berendel-
te apámat és megindította a fegyelmi eljárást. A rendszerellenes kísérletnek minősített 
esemény után rettegtünk a várható szigorú büntetéstől. (Palástlevétel, internálás, elzá-
rás?)

Viszonylag kedvező ítélet született: „csak” el kellett hagynunk kedves Duna-parti szü-
lőfalunkat. Apám három gyenge gyülekezet közül választhatott; végül egy szép dunántúli 
falu, Kölesd mellett döntött, ahol előző évben ment nyugdíjba a falu lelkésze.

1954 telén, egy havas hajnalban költöztünk a lovas kocsival rendelkező benedeki hívek 
segítségével. A bútorokkal megrakott hosszú kocsisor óvatosan poroszkált a Duna jegén a 
túlsó part felé.  Kétoldalt olajos rongyokkal volt kijelölve az út: eddig és ne tovább!

A kölesdi reformátusok nem nagyon örültek, hiszen nem ők választhatták meg pászto-
rukat. A beiktatáson szinte több volt a benedeki, mint a helybeli. Amikor a benedeki kurá-
tor ékesszólóan elbúcsúzott, szerette volna átadni a szót a fogadó kurátornak, az megma-
kacsolta magát és konokul ingatta a fejét: „Én bizony nem!” Így aztán a fogadók köszöntése 
nélkül kezdődött a kölesdi szolgálat.

Édesanyámban sohasem olvadt föl ez a jeges fogadtatás. Többször megemlítette, hogyha 
innen egyszer elmehetne, még a port is leverné a sarujáról.

Apám viszonylag hamar elfogadtatta magát a gyülekezettel ugyanúgy, mint az egész fa-
luval. Gyorsan teremtett kapcsolatot és könnyen bele tudott illeszkedni a közösségi életbe. 
Ebben segítségére volt ének- és a zeneszeretete is. Különösen szerette a zsoltárokat, a nép-
dalokat és a magyar nótákat. A lakodalmakban ő vezette a közös nótázást és a környéken 

„nótás kedvű pap” hírében állt. 
Nővéremmel a szekszárdi Garay Gimnáziumba jártunk. Ő utána Kecskeméten elvégez-

te a mezőgazdasági technikumot, és rövid ideig a Biritói Állami Gazdaságban dolgozott. 
Aztán bekerült egy tengelici pedagógus dinasztiába; kezdetben mezőgazdasági ismerete-
ket, majd – miután elvégezte az ének szakot – éneket is tanított.

Engem a segítő szakmák vonzottak, így az orvosi egyetemmel próbálkoztam. Három-
szor nekirugaszkodtam. Pécsen, aztán Szegeden, végül Pesten. Mindegyik eleve remény-
telen volt, hiszen a felvételi lap első sorai között szerepelt egy akkoriban fontos és megha-
tározó kérdés: apja foglalkozása? Aztán máris érkezett a levél: „Helyhiány miatt nem nyert 
felvételt.”

Elhelyezkedtem a szekszárdi Balassa János Kórházban; a következő évben kapóra jött 
az akkor induló, munka melletti asszisztensképző. Miután akkor már dolgozó státuszom 
volt, a felvételi lapon csak a saját adataim szerepeltek. Felvettek és két év múlva diplomás 
asszisztensnő lettem.

Ismét nagyszüleimnél laktam Decsen és naponta ingáztam. Esténként látogattam a helyi 
művelődési házat, ahol megismerkedtem leendő férjemmel, aki a művelődési ház munka-
társa volt. Közben belekóstoltam az akkor éledező népművelési trendekbe; nyaranta részt 
vettem különböző közösség-, és kézségfejlesztő táborokban Ebben a laza közegben jobban 
éreztem magam, mint egy hierarchikus rendben működő kórházban.

Kapóra jött egyszer a hír: bizonyos lélekszámú települések tanácsai önálló népművelői 
státuszt kapnak. Arra gondoltam, hogy jó lenne hazamenni és megpályázni a kölesdi ál-
lást. Előtte azonban kikértem a megyei tanács népművelési csoportvezetőjének a vélemé-
nyét, aki fölvilágosított: rövidesen bevezetik a vasárnap délelőtti gyerekfoglalkozásokat, 
amelyeket nekem kell majd lebonyolítanom. Hogyan tudom ezt elfogadtatni lelkész édes-
apámmal, aki azt mondja majd, hogy vasárnap tíz órakor a templomban a helyem?! Kölesd 
helyett Nagydorogot ajánlotta. Beláttam, hogy igaza van.
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Húszévesen, lelkesen, ám kellő helyismeret és tapasztalat nélkül kezdtem meg a nép-
művelés megalapozását Nagydorogon, amelynek fő részesei, látogatói és egyben segítői a 
fiatalok voltak.

Két év mély víz után (1966-ban) adódott egy nyugalmasabb munkakör a tolnai könyv-
tárban. Ezzel egy időben férjhez mentem és ismét ingáztam Decs és Tolna között. Közben 
Szombathelyen elindult a népművelő–könyvtáros szak, amelynek az első évfolyamába si-
került bekerülnöm.

1970-ben átadták Szekszárdon a Babits Mihály Művelődési Központot, ahová – már dip-
lomával a zsebemben – jelentkeztem és fölvettek.  Hét évig tovább ingáztam immár Decs 
és Szekszárd között. Ez idő alatt született két fiam, Benedek és Gáspár. Aztán ’77-ben la-
káshoz jutottunk Szekszárdon, akkor ért véget az ingázás, röviddel azután a házasságom is. 

A Babitsban nagyon jól éreztem magam. Feladataim között mindig találtam valamilyen 
szakmai újdonságot. (Útközben – a szocialista brigádok művelődési akciója, Nyitott ház, 
állampolgári részvétel, mentálhigiéne...) 

Pályám során a kluboktól, és a művelődő közösségektől eljutottam az egyénig. 1980-ban 
kezdeményezője és vezetője voltam a mentálhigiénés egyesületnek, amelynek égisze alatt 
született meg a jelenleg is működő Őszinte szó egyéni lélekvédő szolgálat. 

Gutai István

 HÍREK

Könyvek és film a nehéz időkről. Horváth István: Lekaszált pacsirták. Első világháborús 
veteránok beszámolói. Magyar Szemle, Bp., 2017. 138 levél feldolgozása, amelyek sok értékes 
adalékkal szolgálnak a korszak iránt érdeklődőknek. „Rendkívül megdöbbentő erővel bír-
nak az egyszerű, írni-olvasni alig tudó fiatal férfiak papírra vetett emlékei.” (Horváth István) 
• Pillár Csaba: Nehéz idők. I–II. Novum Publishing, Bp., 2017. Háborús regény, a főszereplő 
Andrásnak és barátainak, szeretteinek története a szovjet frontig, majd vissza a kommunis-
ta diktatúra kezdeteinek Magyarországára. • Szebeni Ilona: Merre van a magyar hazám? 
Kényszermunkán a Szovjetunióban 1944–1949. Második kiadás. Orpheusz Kiadó, Bp., 2017. 
A könyv különböző magyar településekről elhurcolt, különböző korú, nemű, társadalmi 
státuszú túlélőkkel azonos dramaturgiával (fogságba esés, elhurcolás, az út borzalmai, a 
táborba való beilleszkedés, alkalmazkodás a körülményekhez, szabadulás, hazatérés) ké-
szült riportok sorozata. • Örök tél (rendező: Szász Attila, forgatókönyvíró: Köbli Norbert, 
operatőr: Nagy András, főszereplők: Gera Marina és Csányi Sándor, gyártó: Szupermodern 
Stúdió). A történelmi filmdráma azon magyarok és svábok történetei alapján készült és 
azoknak állít emléket, akiket a II. világháború után hurcoltak el málenkíj robotra a Szov-
jetunió GULAG- és GUPVI-táboraiba.


