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BARÁTSÁG/FREUNDSCHAFT…..

AJászapátiak Baráti Egyesülete ismét egy kiadvánnyal örvendeztette meg a helytör-
ténet iránt érdeklődők népes táborát. 2011. június végén jelent meg egy puha fedeles, kö-
zepes formátumú, 200 oldal terjedelmű könyv. A könyv címe „Barátság/ Freundschaft”.
A cím utal a tartalomra, ami nem más, mint a magyar-német barátság. A könyvet a Já-
szapátiak Baráti Egyesülete adta ki. A könyvet írta és szerkesztette a „Jászságért” díjas és
2011 januárja óta a „Magyar Kultúra Lovagja” kitüntető címet viselő Suba Györgyné Ko-
csis Julianna. A szerző, akit a jászapátiak, illetve a jászsági emberek népművelőként, a
népi hagyományok gyűjtőjeként, több helytörténeti kiadvány szerkesztőjeként ismernek,
ezúttal a jászapáti és a német globigi (wartenburgi) termelőszövetkezetek több évtizedes
cserekapcsolatának történetét vetette papírra.

A szerző célja ezúttal is az emlékek megőrzése és átmentése az utókornak. Munká-
ját jelentős mértékben segítették a fordítók, akik zömmel középiskolai tanárok. Német
részről Helmuth Backhaus és Angelika Zückert, magyar részről pedig Suba György és
Stuchlick Józsefné készítették el a korrektúrát, valamint Farkas Ferenc lektorálta az el-
készült szöveget. Dicséret illeti mindannyijuk munkáját, különösen azért, mert a határidő
rövidsége miatt kevés idő állt rendelkezésükre. A jászberényi Antander Kft. végezte a
nyomdai előkészítést, a Signal-Print Kft. pedig a nyomdai munkát. Az eredmény a rövid
ha-táridők ellenére egy küllemében és szerkezetében szép könyv lett.

A könyv egy német és egy magyar nyelven íródott fejezetből áll. A szerző gyűjtögető,
rendszerező tevékenységének hála sok anyag gyűlt össze, amelyeket egybeszerkesztve
most könyv formájában vehetnek kézbe az érdeklődők. Miután a két nép részéről 1200
ember volt közvetlen résztvevője a cserelátogatásoknak, úgy gondolom, hogy a kiadvány
nagy érdeklődésre tarthat számot.

A szerző birtokában lévő eredeti német nyelvű levelek, visszaemlékezések az első
részben magyar fordításban, a másodikban pedig eredetiben, németül szerepelnek.Anémet
dokumentumokból az is kiderül, hogy ők milyennek látták a magyarokat. Mivel ezt az
anyagot mégiscsak egy magyar szerző publikálta, sokkal inkább kiderül az, hogy a ma-
gyarok milyennek látták német barátaik mindennapjait. A szerző által magyarul megírt,
gördülékeny stílusú visszaemlékezések a második részben német nyelven is olvashatók.

Akönyvhöz Lóczi Miklós, a Jászapátiak Baráti Egyesületének elnöke és Ulrich Reh-
hahn építészmérnök írtak előszót. A két előszót követi a szerző bevezetője, amelyben is-
merteti az anyaggyűjtés nehézségeit, valamint megköszöni az anyagyűjtésben segítő
németek, a lektor, a fordítók, és elsősorban a JABE, valamit annak elnöke, Lóczi Miklós
nagylelkű támogatását. Ezután következik Jászapáti és Wartenburg, illetve Globig rövid
bemutatása.

A könyv első nagy szerkezeti egysége a cserekapcsolat létrejöttének, fejlődésének
élményszerű bemutatása. 1965-ben indult a két termelőszövetkezet kapcsolata néhány
német szakember jászapáti látogatásával. Az első két évet kivéve az 1965-től 1990-ig
tartó folyamatos cserelátogatások szervezője, lebonyolítója, a csoportok fáradhatatlan kí-
sérője maga a szerző volt, akit a németek „Júliaként” ismertek. A német nyelvet autodi-
dakta módon, évről évre többet tudva sajátította el. Szégyenkezés nélkül, őszintén leírja,
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hogy az elején bizony rongyosra használta a szótárt. Ahogy teltek az évek, úgy lett a tol-
mácsolás egyre könnyebb, viszont egyre sokrétűbb szervező munkára volt szükség, mivel
mindig több delegáció ment és jött. 1971-től minden nyáron 20-25 fős gyerekcsoport uta-
zott a másik országba. A gyerekek szervezése, kísérése, ismerve az utazási körülménye-
ket, még nagyobb felelősséget rótt a szervezőkre, mint felnőtt szakemberek esetében.
Óriási előkészítő munkát kíván egy-egy ilyen csoport és utazás megszervezése manapság
is, amikor a kapcsolattartásnak számtalan modern eszköze létezik. El lehet képzelni, hogy
milyen nehéz lehetett ez 30-40 évvel ezelőtt. Fel kellett készíteni a vendéget fogadó, vagy
a gyermeküket külföldre engedő családokat, és persze magukat a gyerekeket.

Én magam is résztvevője voltam ennek a nagyszabású cserekapcsolatnak.Amásodik
gyerekcsoport tagjaként utaztam az NDK-ba 1973 nyarán. Két hetet töltöttünk távol az ott-
hontól, 10-13 évesek voltunk. Emlékszem, hogy Julika néni többször összehívott ben-
nünket megbeszélésre, még rövid német nyelvtanfolyamot is tartott nekünk, hogy legalább
köszönni, illetve megköszönni tudjunk. Persze abban bíztunk elsősorban, hogy szerény
orosz tudásunkkal majd elboldogulunk valahogy. Utólag azt is elmondta, hogy féltett
engem a honvágy gyötrő érzésétől. Hát, igaza lett! Ennek ellenére felejthetetlen élmény-
ben volt részem. S abban is biztos vagyok, hogy szerepe volt ennek a két hétnek abban
is, hogy a rendszerváltást követően némettanár lettem.

A gyermekcsoportok mellett rendszeresen utaztak felnőtt csoportok is, 1977-től a
nőnap alkalmából a munkában kitűnt nők repülővel tették meg a hosszú utat a partner
német tsz-hez. Eleinte 2-2, majd később 4-4 nő utazott ki a nőnapi ünnepségre. Édes-
anyám (halála előtt egy évvel) a 2. nőnapi delegáció egyik tagja lehetett 1978-ban.

De kulturális csoportok is bekapcsolódtak a programba. 1976 augusztusában a já-
szapáti pávakör, 1983 júniusában pedig a néptánccsoport utazott ki zenészekkel együtt az
ottani tsz fennállásának 30. évfordulójára.

A szerző élvezetesen mesél a németek mindennapjairól, az étkezési, öltözködési és
vásárlási szokásaikról. Leír több humoros esetet, egyesek eltévedésének és megkerülé-
sének történetét, leírja mindazt, amire rácsodálkozott az NDK-ban. Engem is meglepett
sok minden, nagyon élveztem például, hogy a vendéglátó család hűtőjéből bármikor ki-
vehettem magamnak egy jégkrémet. Úgy emlékszem, hogy egy egész nagy dobozzal volt
a hűtőszekrényben. Nálunk itthon szerintem még hűtő sem volt, nemhogy jégkrém, doboz
számra!

Érdekes olvasni a mai embernek, hogy a szocialista hiánygazdaság viszonyai között
milyen leleménnyel, mi mindent vettek az emberek egymás országában.

A rendszerváltás nagy fordulatokat hozott mindkét országban, és egyúttal a kapcso-
lat végét is jelentette. 1990-ben, az utolsó német csoport magyarországi látogatásakor,
már Bécs nevezetességeinek megismerése is szerepelt a programban. A rendszerváltást
követően a tsz-ek felbomlottak vagy átszervezték őket. Nem szakadtak meg azonban a
többéves vagy évtizedes barátságok. Sok német és magyar is fontosnak tartotta egymás
felkeresését akkor is, amikor már mindenki korlátlanul utazhatott bárhová.

1990 és 2010 között kereken húsz év telt el cserecsoportok jövésmenése nélkül. 2010
nyarán aztán az érintettek egy része, egy 47 fős társaság, a saját költségén elutazott az egy-
kori NDK-ba, hogy felelevenítse régi emlékeit. A nosztalgiaút alkalmat adott a német is-
merősökkel való találkozásra, valamint a kapcsolat kiépítésében nagy szerepet játszó,
már elhunyt német személyiségek sírhelyeinek felkeresésére is.
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A könyv harmadik részében, a függelékben kaptak helyet a névsorok (a cserekap-
csolatban résztvevő sok-sok német és magyar ember neve).

A negyedik részben csodálhatjuk meg a szerző által összegyűjtött fényképeket, ame-
lyek jól példázzák a kapcsolat elmélyülését és az idő múlását.

A könyv végén névmutató segíti az eligazodást.
Jó szívvel ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik maguk vagy családtagjaik révén

részesei voltak a szerző által felidézett cserekapcsolatnak, illetve akiket érdekel más népek
élete, kultúrája, valamint a helyi közösség elmúlt néhány évtizedének története.
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