Könyvismertetés
Dr. Nagy Miklós: Mint a vándormadár... (Életem története), Sinzing 2011. 72 oldal, saját
kiadás.
Egy gyöngyszem bukkant fel, amely egy 56-os harcostársunk írása, aki egy kis hansági 300
lelkes faluban, Acsalagon, született, a mosonmagyaróvári Akadémián tanult, s az ottani
sortűzben sebesült meg, Würzburgban diplomázott, Münchenben doktorált, Regensburgban
egy kutatóintézetben dolgozott és jelenleg egy kis bajor városban (Sinzingben) él.
Azért is gyöngyszem, mert egy kitűnő néprajzi munka, amely a Hanság történelmét mutatja
be a családtörténten keresztül: a lápos terület lecsapolása, a féljobbágyi sors, a
jobbágytelkek oszthatatlansága, s így a családtagok függősége a „gazdától“.
A népszokások részletes leírása, a kézzel készített munkaeszközök bemutatása, a
mezítlábas gyermekévek, a szovjet áldozatok névszerinti felsorolása, a soproni diákévek, az
56-os sortűz Mosonmagyaróváron, a menekülés és az itteni beilleszkedés. Mindez képekkel
adatolva, s a saját akvarellekkel kiegészítve. Külön kiemelendő a nyelvezete, amely a szinte
elfelejtett tájszavak tömkelegét nyújtja.
Ez az élettörténet egy lebilincselő krónika, amelyet lehetetlen nem azonnal és megszakítás
nélkül elolvasni. A végén megtudjuk, hogy német felesége is megtanult magyarul, Gizi lánya
a német hadsereg állatorvos-tisztje lett és hogy Acsalagon házat épített – amelyen gólya és
fecske fészkel -, de Mórichidán szőleje is van…
A zárszóból idézek:
„Az élet sodort bennünket, nem tudtuk merre és hová. Németországban otthonra leltem, de igazi
hazám Magyarország maradt. Olyan vagyok, mint egy vándormadár, röpködök hazám és második
otthonom között. Hazát nem lehet feledni, haza nélkül nem lehet élni, a gyökereket, amik éltetnek, nem
lehet kitépni, mert akkor az élet elsorvad.
Köszönettel tartozok a német államnak, ha nem tanulhattam volna, nem vittem volna
ennyire. De mi menekült magyar diákok is megálltuk a helyünket, úgy érzem, nem hoztunk szégyent
hazánkra, és megbecsült polgárai lettünk Németországnak.
A szép álom megvalósult.“
Köszönet a könyvért, az 56-os lélekért, és örömmel ajánlom Mindenkinek!
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