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A korábbi szemeszterekben lehetőség volt részletesen megismerkedni 
az írónő szellemi hagyatékával. A szakértő vendégelőadókkal történő 
beszélgetések után a hallgatók esszéket írhatt ak a témában, és online 
konferenciákon is előadhatt ák, meghallgathatt ák az életmű különböző 
szempontú megközelítését. A további kutatásokat a két intézmény egy 
pályázatt al is ösztönözte, melyen Herczeg Róbert másodéves közös-
ségszervező szakos hallgató különdíjban részesült. Bruder Edit (OR-
ZSE közösségszervezés) és Varga Réka (Miskolc, jogtudományi kar), 
pedig oklevelet kaptak teljesítményükért. Herczeg Róbert ez alkalom-
ból a résztvevőkkel is megosztott a kutatási eredményeit az írónőről és 
dokumentumfi lmes testvéréről, az Ember Máriáról elnevezett  helyi 
könyvtárban.

Ember Mária író, újságíró és húga, Ember Judit dokumentum fi lm-
rendező kiskamaszokként élték át a vészkorszak eseményeit. A Bécs 
mellett i Strasshofb a kerülve egy hadiiparra átállított  acélüzemben vé-
geztek kényszermunkát édesanyjukkal, így élve túl a holokausztot. A 
háború után a lányok Budapestre költözve egyetemet végeztek és a 
következő évtizedekben kibontakozó munkásságukban többek között  
az elhallgatott  igazságok nyilvánossá tétele vált fő céljukká. Közel har-
minc könyv, illetve dokumentumfi lm készült el kezük nyomán, mely 
utóbbiak jelentős része a társadalom számára szinte alig volt elérhe-
tő. Ember Mária Hajtűkanyar című dokumentumregénye a hazai holo-
kauszt-irodalom ékköve. Az írónő mellszobra a róla elnevezett  könyv-
tár előtt i téren áll 2003 óta, amikoris Abádszalók város poszthumusz 
díszpolgárává választott a, és a szobor avatásán Göncz Árpád köztársa-
sági elnök mondott  beszédet.

Jelen ünnepélyes eseményen a hallgatók és családtagjaik mellett  je-
len volt a Wallenberg Egyesület elnöke, dr. Sebes József és az egyesület 
több tagja, valamint Bordás Judit a helyi könyvtár vezetője, s nem utolsó 
sorban Pacsai Norbert, Norci bácsi is. Ő gazdag helytörténeti ismeretein 
túl Ember Máriához fűződő személyes emlékeit is megosztott a a cso-
portt al, hiszen az írónő hosszú távollét után életének utolsó évtizedé-
ben szoros kapcsolatot alakított  ki szülővárosával.

A könyvtárban létrehozott  Ember Mária emlékkiállítás megtekintése 
után a csoport Norci bácsi kalauzolásában megismerkedett  a kisváros 
történelmi nevezetességeivel, többek között  az írónőhöz köthető hely-
színekkel. Külön kiemelendő a főtéren, a II. világháború áldozatainak 
állított  emlékmű, amelyen az odaveszett  személyek nevei, származási és 
vallási hovatartozásuktól függetlenül, betűrendben szerepelnek. Norci 
bácsi elmondása szerint ehhez maga Ember Mária ragaszkodott , hiszen 
– az ő szavait idézve – Abádszalókon a zsidóság a helyi közösségbe „be-
ágyazódva” élte mindennapi életét a vészkorszak bekövetkeztéig.

Az esemény megszervezése dr. Goldmann Márta egyetemi docens 
kérésére a végzős közösségszervező szakos hallgatók vizsgafeladata is 
volt. Ezúton is köszönjük nagyszerű munkájukat, valamint az OR-ZSE 
tanárai és a Wallenberg Egyesület támogatását csakúgy, mint a ven-
déglátó Abádszalók városának a szívélyes fogadtatást.

Díjátadó és tanulmányi kirándulás Abádszalókon, 
Ember Mária nyomában
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Különleges eseménnyel fejeződött be a pandémia bezártsága utáni tanulmányi kirándulásokban gazdag idei tanév egyete-
münk közösségszervező szakos hallgatói számára. A Wallenberg Egyesület és az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem 
(OR-ZSE) által közösen támogatott kiránduláson vettek részt Ember Mária szülővárosában, a Tisza-tó partján fekvő Abád-
szalókon. Itt rendezték meg az írónő életművének feldolgozásával a múlt évben kezdődött kutatási témakört lezáró ünnepi 
díjátadót. 


