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minden számunkba íit tovább is, í€y akkor lebeszéltűnk e.lől a sZándéká-
Iól. Pedig lehet, hocy most nekem kőn.yebb len.e a búcsú

ühber Mália 2ool december 30_án hunyt el. Budapeste.. Négy és fé]
éVig Viaskodott a betegséggel aínely sainos legyőzte őt lanuár 23-ár
Vettünk lő]e Végső búcsút, BLrdapesten

Én arra 3z Ember Máriára em]ékezem, aki a Neue ZejtU.g szerkesztő_
sé€ében tíz éVi€ volt a tanítóm és kollé€ánóm Elsó konyvét {Magam.ak
mesélem) nem véletlenül - ,lszlálat'ínöki sftreb eI" aián]otta nekem B],
zonyvo]t mit tanítania a hatvanas-hetvenes éVekben a maeyalország] né-
metek hetilapjához kerLjlt gyakolnokoknak, Legendás szjgolára és kor
rcktségéle a munkában akkor számunkra néha talán terhes Volt _ ké,
sőbb amikor máí öná|lóan és más lapoknak is dolgoztunk, hálásan gon,
doltunk Vissza A Neue Zeitung abban az időben egy kezdő újságíró szá,
mára a legiobb iskolá Volt Nem Utolsó sorban neki köszönhetően is.

Ölültünk, amikol Visszakelült a Magyar Nemzet szelkesztőségébe
úiságíróvá válásának meghitt műh€lyébe Kapcsolatu.k soha nem sza
kadt meg Esti olvasószerkesztő Volt. Néha délután beü]tem a szobáiá
ba, csolgőtt a telefon, a nyomda hívta, luk Van a négyes oldalon" Ro-
vatvezetők úiságílók lohaneá]tak ]evonatokkal a kezükben, Mária. jde
kel]ene meg tíz soi',,Megnézné gyorsan ezt aZ anyagot m€het?" mj pe-
dig kö?ben beszé]gettünk. ]ad?s l,!ánqam' kezdte mindig, rendíthetetlen
nyu€a]ommal és akkor ]etette a tollat, meít Iám figyeh Kollégáklól jó
és lossz hírekről, az újságírásról poljtikai leileményekről Vo]t szó Ren,
díthetetlen nyugalma abban a ,,napi]apos" esti kapkodásban mjndig le_
nyíígözött

AzUtán a kilencvenes évek e]e]én ölómmel úisácolta, hogy a xl ke
rü]€tbe költözött aholén is lakom. no mee nyucdíias is l€tt, íey ismét
többszöl összejöttúnk ,,Na lyánq1n, esináIiunk eq! ió lapol| Minaiq a?t
didnái]" - emlékeztetett, Mojt kíiat| 1993,at ílt!nk ÖssreductUké íe,
iünket lapteruek€t készítettünk és ,,házaltunk Vele minisztéliumok
ban hiVatalokná1, bankokban Hoey néztek lánk|? Végül megszületett a
8 átság] Első s7áma 1994. málciUs 1r,én ielent meg, A szabad saitó
napján, ahogyan Mária mindig mondta, Aztán, ha úi éVfolyam indUit -
m]nt most a kilencedik gyakran emiékeztetett azokra, akik segítettek
és bátolítottak mi.ket

Az elmarádhátatlan pályázatílásókI Néha éiszakákba nyúlták Az rrtób-
bi időkben már teliesen rám bízta, mondván kivan zárua, hogy ennyi úi
minisztériUmnak, alapítványnak főosztálynak és úi és mindic úi embel-
nek a nevét meg egyezz€ lc€n, neki máímásdolgaVolt még sokat kel-
l€tt Volna írnia, így is €azdág ílói életműv€ még nem volt teljes És máí

szerette a l á iág-esteket-délutá.okat, Haióson cyu]án, Pécsett va€l
Kecskeméten, bálhol vidéken vagy Budapesten ,,Csak ti hiszitek, hogy
én pesti Vagyok én vidékj Vagyok mondta gyakran Abádsza]ókon szüle,
tett, nacyon öIü]t. amikor néhány éve meghíVták őt sZü]őfa]Ujába és SZo],
nokra egy konfelenciára orömmel rnent haza

Karácsony előtt iá]tam ná]a ]e€utóbb dedikálta ,2000,ben íaqu k !hé,]

l1,1i? címíí pár hete megie]ent kön}"r'ét Ugyanazokkal a gyöngy betűkkel
aínivel iavította a kéziratokat. Beszélgettünk. ő suttogva, én hangosan.
Mag!nklól a laplól a €saládró], sok mindenlő] Neín gondoltam hogy
Véglendelkezik ,,Téqa űga ahü]y a \aphah jó nihdut úl]! intózz - mondía

Elnézem a fotót, melyet fér]em 200l ápl]l]s l8-án készített ólaa Fé-
szek-klUbban, ahol az Írószövetség 70 születésnapián szerzőj estet rcn-
d€zett számára Boldog Voli sokan Voltunk Vele, á kép is tanúsítia: len,]e,
kül nézett ki. Ú€y éIeztem még ráélek elmondani nekj amit szerettem,
amit kellett Volna: hogy milyen sokat tanultanr Tőle| (Attó] taftottam azt
gondolná. én búcsúzkodom )

Úgy Váltunk el akkor, Karácsony előtt, hocy találkozunk az úi évben
N€m így lett, .

Ni|6 at idó t'arsanq februári szánu kbah, kér€n, nézzéh e .l nekünk 
,

Mayer Eva

BqLq-.t*,.'*g
2002 lebIUár l5

TAnTAt0i|

lilTül{TITtTTtI
M€dvegy Pálné 1422
Nagykanizsa cjgány Kisebbséei
önkormányzata 7427

Epeliessy Ernő }425

[íZüs ilJníPíil[
,A Világölökség lésze:

a Fe ő tó 3427

a szerecsenek 3430
A z]lci és Zilc kólnyéki

németek tórténete 3435
,,2000 ben fo€unk még élni?

(léslet Ember Máíia
rceényébő]) 34]8

A hodászj Cöróg Katolikus
cicányEcyházközséc 344a

A macyarok helléni€i 7442

Jánossomor]a és Andau )444
szepesi lózs€f versei 3446
A magyarolszá€i örmények

a xvll x]x században }447
Ölmény miniatúlák Dolo€on 3452
A szefuek Szent száva ün.epe ]453
A N.laeyal és a sdovák

Tudományos Akadémia
eeyüttműkódése

II. sZÁZAl
Lux cyula emLékezete

íwOnluLú

34r4

345ó

száz é!e szúletett Kresz Géza 3418

u nulllsltm mtíníL
T.nácskozás az €gy€n]ő

bánásmódlól ]4ó0

nnnmí
ci€ány népÉiZi kUtatások

Közép_ és K€let_Euópában ]4ól
Erdélyi cieány kutaiások 7462
szelbiai cjcány kutatások ]4ó5
Tamówi c]cány Néplaizi

kjál]ítás 346ó

lmnmí
Pest első Válosépítész€

HiLd lá.os j469
Pest e15ő poLcárme§tele]

Mósél lózsef j4'1o
A Rump€ll€s pincék 34'7l
Az lsmeret]en Bolálos jános ]47l
Liptói kőművesek BUdapesten ']472

MNEXK és oM-pályázátok 3473

Bt1,1üTlTIü[

A Goethe intéZet jeazeatónőlét
BíigitteKaiserDerenthalt 347ó

flíZllilt TílA
Az indiai konyha ízej ?478

34lJ0


