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I.
A JAVASLATTEVÓ ADATAI

A j avas l atot b enyúj tó ( személy/int ézmény l szew ezet l v állalko zás ) neve :

A javaslatot benyújtó személy vagy akapcsolattartó személy adatai:
Név: AbrahámZoltánné
Levelezési cím: 8597. Ganna, Fő utca 30.
Telefonszám : 06 l 3 0 l 49 43 5 42
E-mail cím:malignusi@gmail.com

il.
A NEMZETI ERTEK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
J agrfu- és élelmiszergazdaság ! egészség és életmód ! épített környezet
! ipari és műszaki megoldások X kulturális örökség ! sport
! természeti környezet l turizmus és vendéglátás

3. Anemzeti érték fellelhetőségének helye

4. Ertéktar megnevezése, amelyb e anemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési ! tájegységi ! megyei ! külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Mahigné Grób Anna visszaemlékezéseiben a1y, a viszontagságokkal terhes XX. századon
átívelő éIetpályát ír le, Gyermekként, fiatal lányként, majd felnőttként átéIte mindaá, amit
a magyarországi német nemzetiséghez tartoző ember átélhetett Magyarországon, A
nehézségeken, és küzdelmeken azonban mindig átsegítette Istenbe vetett hite, és a
családjáért érzelt felelősség, gondoskodás, Majd, amikor mások is felfedezték gyönyöni
hangját, élete kiteljesedhetett énekesként, a gannai asszonykórus tagjaként, Mindez együtt
eredményezte azt, hogy bár a leínak sokszor vonultatnak fel tragikus eseményeket, hiszen
a történelem viharai nem kímélték a családot, visszaemlékezéseinek azt az optimista,
életigenlő címet adta, hogy,,Egy boldog élet".

Grób Anna visszaemlékezésében nem csupán saját életét és családja sorsát irja le, hanem
szülőfalujának, Gannának a történetére vonatkozőan is számos adatot ftljegyez, A
népszokások, a történelmi események egész sorát vetette papírra. Olyan eseményeket,
szokásokat, amelyeknek az ismerete lassan kiveszik a köztudatból. Ezeknek az
i smereteknek a me gő r zés éhez is ho zzáj arul a kézir at.

A visszaemlékezések mellett Máhigné Grób Anna több évtizedes munkával gyűjtötte össze a
faluban énekelt népdalokat. A több széa dalttartalmaző gyűjteménybe mindent feljegyzett,
amit Ő maga is énekelt. A dalok javarészt sváb nyelvűek, ezek eredeti nyelven, azaz Grőb
Anna anyanyelvén kerültek lejegyzésre. A daloskönyv így a maga nemében egyedülálló
gyűjtemény.



6. Indoklás az éíléktárba történő felvétel mellett

A személyes sorson, családtörténeten keresztül a tágabb közösség, Ganna és a magyarországi
német nemzetiség történetét is érinti a visszaemlékezés. A daloskönyvben pedig a sváb
népdalkincs egyedülálló gyűjteményét hozta létre a szerző. Ganna és a magyarországi
német ki sebbsé g történetéhez j elentős adal ékokkal szol gál a két kézir at.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás tbrrások)

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

III.
MELLEKLETEK

l. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-
dokumentációja

2. A Htv. 1.§ (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok.
támogató és ajánló levelek

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek t-elhasználására vonatkozó
hozzáj árulő nyi l atko zat



Trimogató nyilatkozat
Mráhigné Grób Anna: Egy boldog élet című visszaemlékezésének és dalgyűjteményének a

Gannai Települési Értekarba történő felvóteléhez

Mahigné Grób Anna ,,Egy boldog élet" című visszaemlékezése az általa összegyűjtött
néPdalokkal kiegészítve jelentős történeti, helyttinéneti, kultúrtörténeti, néprajzi értét.t
kéPvisel. A történettudomány művelői számára az elmúlt évtizedekb.n Ógy.. inkább
elfogadottá vált a nézet, hogy a szubjektív, egyes személyekhez köthető történeti források
(naPlók, visszaemlékezések stb.) nem csupán ,,érdekes" adalékokkal szolgálhatnak a
tudománY szátmára, hanem számos olyan elemet tartalmazhatnak, amelyekről hágyományos
levéltari fonásokból nem szerezhetnénk tudomást. Máhigné Grób Anna visszaemlékezéseiben
is a személyes sors, a család történetének leírása során számos új ismerett el gazdagítja a
térség története iránt érdeklődők tudását.
A falu egYkori népszokásainak leírását pedig nyugodt szíwel nevezhetjük különleges
j elentő sé gű népt ajzi forrásnak.
A néPdalok gyűjteménye teszi igazán nagy jelentőségűvé a kéziratokat. A kérdésben jártas
néPrajzos kollégák is megerősítették, hogy ilyen mennyiségú, eredeti nyelven leje§yzett
gffitemény nem létezik még Magyarországon.

Mindezek figyelembevételével javaslom és támogatom a két kézirat felvételét a Gannai
Települ é si Ertéktárb al

Pápa,2018. marcius 1.

Ml
Petrik Iván

MNL VeML Pápai Levéltára
oszt.vez.
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Javaslat
Máhigné Grób Anna: Egy boldog élet című visszaemlékezése és dalgyűjteménye

települési értéktárba történő felvételéhez

(aláírás)
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Gannai Települési Értéktár Bizottság

Jegyzőkönyvi kivonat

Készült a Gannai Települési Értéktár Bizottság (GTÉB) 2018. március ].3-án megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Határozat értéktárba való felvételről

A GTÉB a 2018. március 13-án megtartott ülésén az alábbi határozatot hozta:

Máhigné Grób Anna: Egy boldog élet című visszaem!ékezése és dalgyűjteménye a Gannai Települési
Értéktárba kerül.

Határozatszám: GTÉB - 1,/2OI8. (O3. 13.)
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-Srü., Gábor\

GTÉB elnök


