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Kedves  Jutka  néni,  kedves  egybegyűltek!  Néhány  pillanatot  villantunk  fel  ezen  a  délutánon  egy 
tartalmas  és  szép életútból. Nem  törekszünk arra, hogy  Jutka néni egész életútját bemutassuk. Én 
minden erőmmel azon  leszek, hogy  Jutka néni maradjon a középpontban, mert az a  tapasztalatom 
egyébként, ha elkezdünk beszélgetni, két percen belül az édesapjára terelődik a szó. Nyilván ma sem 
fogjuk őt kihagyni, de a cél az, hogy Jutka nénit ismerjük meg egy kicsit jobban. 

Az éneklés jut elsőként az eszembe, nem csak a Szombathelyi Nefelejcsek kórusa miatt, hanem azért, 
mert pályának jelentős részét Jutka néni énektanárként töltötte. Fel tudná eleveníteni néhány kedves 
emlékét, ami az énekkel kapcsolatos? 

Valóban, az életemet már a kezdetektől átszőtte a zene és a muzsika szeretete. Kizárólag  ilyen 
pályára  terveztem  indulni  és  végül  énektanár  lettem.  Azt  remélem,  hogy  ez  a  döntés  nem 
csupán nekem, hanem  tanítványaimnak  is nagy örömet szerzett. Tegnap  is meglátogattak  régi 
tanítványaim, azt mondták nem lehet elfelejteni, diákkorukban mennyi szépet és jót énekeltünk 
együtt.  A  Rákóczi  Utcai  Általános  Iskolában  tanítottam  először  éneket,  ahol  egy  olyan  jó  kis 
énekkarom volt, hogy az „Éneklő Ifjúság” aranyérmét is elnyerték. Felkérték őket, amikor Kőszeg 
1532‐es  várostromának  nem  egészen  kerek  évfordulóján,  Sugár:  „Hunyadi  hősi  ének”‐ét 
szerették  volna  előadni,  Forrai  Miklós  vezényletével,  a  MÁV  Szimfonikus  Zenekarával  és 
énekkarával a várban. Ennek a műnek van egy gyerekkórusra szánt betéte is, amit nekem kellett 
megtanítani  az  iskola  énekkarával.  Egy  kiváló  együttessel  és  zenekarral  léptünk  ott  fel!  A 
gyerekeknek  is  nagy  élmény  volt,  már  a  felkészülés  maga  is.  Kaptunk  egy  hetet  a  Velemi 
Kultúrházban, és ott az alatt az egy hét alatt az egész délelőttöt énekléssel,  a délutánt pedig 
kirándulással töltöttük. Egy gyereknek ennél több úgysem kell! Vígan voltunk együtt. Ez volt az 
első nagy élmény, amit a gyermekeknek nyújtani tudtam az éneklés által. Később, az otthonom 
mellett  lévő  Úttörő  Utcai  Általános  Iskolában  tanítottam.  Ekkor  már  kezdett  felépülni  a 
Jugoszláviával  való  baráti  kapcsolat  politikailag  is.  Nekem  pedig  most  is  ott  vannak  az 
unokatestvéreim Szlovéniában. Az egyik unokatestvérem kint szintén énektanár volt, most már ő 
is  nyugdíjas.  Vele  együttműködve  cserelátogatást  tettünk.  Akkoriban  kétszer  is  kint  jártunk 
1970‐ben és ’71‐ben. A gyerekek között úgy tudom, a mai napig tartó barátság alakult ki. 
Ha  az  énekléssel  egy  kicsit  világot  látnak,  egy  kicsit  belekóstolnak  a  zenei  világ  nagy 
tudományába, mint ahogy módjuk volt bekapcsolódni a Forrai Miklós vezette énekkarba, az egy 
életre  szóló  élmény  a  gyerekek  számára. De mindig  igyekeztem,  hogy minden  énekóra  öröm 
legyen a gyerekeknek, hiszen az ének az öröm, a szép ének, pedig a szépség megismeréséhez 
vezet  lassan gyermekkorban, s később tágul, bővül ez a kör. Mikor Mukicsék szóltak, hogy nem 
vállalnám‐e  el,  hogy  összehozok  egy  kis  énekkart,  persze,  hogy  örömmel  vállaltam!  Szívesen 
hallgatom az asszonyokat, akik most már életüket teszik a népdal éneklésére. De elhoztam nekik 
egy cikket arról, amikor a muraszombati várban énekeltünk, és arról  ír a muraszombati újság, 
hogy  itt  voltak  a  szombathelyi  asszonyok  és milyen  szépen  énekeltek.  Ez  volt  az  első  külföldi 
fellépése e kis kórusnak. Na, azt hiszem, az éneklésről nem beszélek többet! 

Emlékszik Jutka néni, milyen volt, mikor először lépett a Savaria Múzeumba, milyen emlékeket őriz a 
kezdeti időszakról, amikor az édesapja is még itt gyakorta megfordult? 

Annak idején a könyvtár [ma: Berzsenyi Dániel Könyvtár] is a múzeumban volt. Be kell vallanom 
a múzeum díszlet volt gyermekként számomra, mert én apámhoz a könyvtárba indultam, ami itt 
volt a földszinten. Apámnak csak egy íróasztala volt a könyvállványok között. Ha bejöttem hozzá, 
akkor persze az egész épület itt volt a számomra, amit bejárhattam. Be is jártam nagy örömmel 



2 
 

és  élvezettel,  mert  akkor  a  sok  színes  tárgy  között  elbóklászhattam,  és  megismerhettem  a 
néprajzi  tárlat  mellett  a  történeti  emlékeit  is,  mert  a  római  kőemlékek  akkor  még  nem  a 
szuterénben  voltak,  hanem  kint  voltak  a  múzeumkertben.  Mindig  nagy  örömmel  jöttem  a 
múzeumba,  és  apám  óta minden múzeumigazgatóval  jó  kapcsolatot  ápoltunk.  Sokan  eljöttek 
hozzánk, édesanyámtól is kértek anyagokat, emlékeket, adatokat.  
Szentléleky Tihamér volt az, aki felbíztatott, hogy van már ugyan néhány múzeumtörténeti írás, 
de szeretne egy nagyobb összefoglalást is a Savaria Múzeum történetéről. Én akkor végeztem a 
történelem  szakot,  így  ez  nagyon  jó  szakdolgozat  témává  lett  számomra.  Be  kell  vallanom, 
nekem az nem volt munka. Nekem az gyönyörűség volt, mert elolvashattam mindent a Régészeti 
Egyletről,  ami  alapján  össze  tudtam  állítani  a  múzeum  történetét  egészen  alapításától 
kezdődően. 
Akkor még cédulákat kellett gyártani egy‐egy tanulmány megírásához, én sok száz cédulát meg is 
őriztem.  Abból  kerekedett  ki  a  Savaria  Múzeum  története.  Egyszer  Horváth  Lóránt  Ödön 
premontrei apát nagyon nagy szeretettel és örömmel gratulált is érte, köszönve, hogy megírtam, 
hiszen  onnan  [a  premontrei  gimnáziumtól]  indult  a múzeum  története.  Lipp  Vilmos,  Kárpáti 
Kelemen alapították, nevüket a jelenlévők mind ismerik. Attól kezdve máig otthon érzem magam 
ebben  a  múzeumban!  A  mostani  kedves  igazgatónő  is,  mindenki,  nekem  olyan,  mintha 
hazajönnék a múzeumba. Ezért köszönöm, hogy  itt tartják ezt a nagyon parádés születésnapot, 
pedig nekem semmi érdemem ebbe nincsen…  

Azt hiszem,  érdemről mégis beszélhetünk, hiszen  Jutka néni dolgozata a  Savaria Múzeumról akkor 
született, amikor még nem nagyon volt szabad beszélni a korábbi, 1945 előtti egyesületekről.  Jutka 
néni volt az első, aki erre az  időszakra munkájában visszatekintett,  tehát olyan munkát végzett el, 
amiben  valóban úttörő  volt. Azt  is  tudjuk, hogy  Jutka néni az utóbbi  időszakban  is aktív  részese a 
különböző  múzeumi  programoknak  és  ezért  arra  gondoltunk,  hogy  felvillantunk  néhány  nagyon 
kedves  felvételt a 2011.  esztendő  eseményeiből. Ki  fog derülni, mit  látunk, majd arra  kérem  Jutka 
nénit, mondja el róla gondolatait! 

(Filmvetítés: „»Üzen az ősz a tavasznak, a tél a nyárnak, az Aranyos partja a Rába partjának«– erdélyi 
utazás Pável Ágoston nyomdokain” – készítették: Nagy Zoltán és Tóth Kálmán) 

– Édesapám 1911‐ben végzett a Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar‐latin tanári szakon 
és  őt  első  munkahelyére  Vashidegkútról  Tordára  helyezték.  Két  napig  utazott,  mire  odaért 
Tordára. Ott egy albérleti  szobában  lakott egy  „csizmás” néninél, aki mindig  csizmában, és  jó 
gazdaasszony módra  szoknyában  járt.  Ebben  az  időben  egy  szobán  osztozott  Viski  Károllyal, 
akinek nevét  jól  ismerhetik a muzeológusok. Őt  is a Tordai Gimnáziumba küldték tanítani, mint 
ahogy az édesapámat, aki 1911‐től 1913‐ig ott tanított.  
Tóth  Kálmán  [a  VME  titkára]  tudta  ezt,  és  azért  szervezte  meg  ezt  az  emléktúrát,  hogy 
felkeressük azokat a helyeket, ahol apám az 1. világháború előtt már megismerte az erdélyi népi 
életet. Viski  Károly már  akkor  elkezdte  első munkáját,  a  Torda  környéki  népélet  kutatását  és 
bevonta  ebbe  a  barátját,  apámat.  Szépen  bejárták  a  falvakat.  Apám  akkor  már  ismerte  az 
édesanyámat, ez  volt az egyetlen bánatos pont ebben a dologban, hogy hosszan  távol  voltak 
egymástól. Két évig élt ott apám, ez alatt az  idő alatt nemcsak  leveleztek, hanem rajzolt és  írt 
apám egy könyvet anyámnak, ami a film címe is volt: „Üzen az ősz a tavasznak, a tél a nyárnak, 
az Aranyos partja  a Rába partjának”.  Ezzel  kezdődik  az  egész.  Ilyen mese  formában  írja  le  az 
egész könyvet, és festegeti, és rajzolja meg. Mind a mai napig megvan ez a könyv, megőrizte a 
család és volt már egypár kiállítás, amikor ki is lett ez a tulajdonképpen szép kis album rakva. S 
amikor onnan megjött… Azért jött vissza Erdélyből Magyarországra, mert anyámat nem akarták 
a szülei olyan messze elengedni. S akkor kérte magát [apám] közelebb Tordától Vas megyéhez, 
hát aztán lassan ideért. Ennek a filmnek ez a története. 2011 nyarán felkerestünk olyan helyeket, 
ahol  apám  megfordult  abban  az  időben.  Azt  hiszem  ebből,  erről  talán  elég  is,  amennyit 
meséltem. 
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Kevés  nyugdíjas mondhatja  el magáról,  hogy  ilyen  jó  egészségben  ilyen  szép  kort megélhet, mint 
Jutka  néni,  és  azt  hiszem, még  kevesebben  vallhatnak  arról,  hogy  ilyen  tartalmas  évek,  évtizedek 
vannak mögöttük. Azt  lehet, hogy  kevesen  tudják, hogy  Jutka néni  élete nem  csak hosszú, hanem 
meglehetősen  fordulatos  is,  ha  arra  gondolunk,  hogy  Ő  a  háború  vége  előtt  nem  sokkal  a 
Zeneakadémiára  járt,  tehát  lehetett  volna belőle akár  zongorista  is, aztán a későbbi esztendőkben 
úgy hozta a sors, hogy csaknem szerzetesnővér lett, végül aztán tanári pályára került. Hogy alakultak 
ezek a kanyarok az életében? 

Tulajdonképpen, az embernek néha nagyot  kell ugrani és nagy  lépéseket  is meg  kell  tenni az 
életében  ahhoz,  hogy megtalálja  önmagát.  Édesapám, mindig  is  azt  akarta,  hogy  pedagógus 
pályára menjek, de  először nem  ez  volt  az  elképzelésem.  Szerettem  volna  csak  a muzsikának 
élni. Azért a végén mégis a muzsika maradt az életemnek az egyik fő tartalma. 20 éves voltam, 
amikor édesapám meghalt. Ekkor még az  ő munkásságát nem  is nagyon  ismertem. Engem 20 
éves koromig nem nagyon érdekelt a tudományos munka. A zene érdekelt, rengeteget olvastam. 
Szerintem  többet  olvastam,  mint  aludtam,  mert  annyira  a  könyvek  rabja  voltam,  már 
diákkoromban  is.  Azért  nem  nagyon  vonzott,  egyenlőre  a  pedagógus  pálya.  Aztán  a 
Zeneakadémián  kezdtem,  majd  apám  kívánságára  beiratkoztam  a  Budapesti  Közgazdasági 
Egyetemre. Egy évet becsülettel el is végeztem, de szerencsére a háború megakadályozta, hogy 
közgazdász  legyek.  Nem  is  voltam  annak  való.  A  háború  után  viszont  nem  volt  semmi  a 
kezemben. S akkor összeesküdtek ellenem a fölnőttek, és rábeszéltek, hogy – akkor még 5 éves 
volt  a  Tanítóképző  –,  ott  az  érettségi  és mindenféle  bizonyítvány  a  kezemben,  csak  éppen 
semmiféle  végzettségem  nincs,  próbáljak  meg  5.  évre  egy  különbözeti  vizsgával  belépni  a 
Tanítóképzőbe és akkor mégis lesz egy tanítónői diplomám, és így is lett. Különbözeti vizsgámat 
letettem, és 5. évre a  képzőre beléptem és  szépen el  is  végeztem. Ott pedig megismertem a 
domonkos nővéreket. Nem ismertem addig őket, mert messze laktunk a domonkos templomtól 
meg zárdától. Megszereztem a tanítónői diplomát, és azzal kezdtem a pályámat. És örülök, hogy 
apám  erre  rábeszélt, mert  nagyon  szerettem  tanítani! Nagyon  szerettem  az  iskolát:  pláne  az 
ének, de a történelemtanítással  is megszerettem. Főleg, amikor már sok év után a 405‐ös  ipari 
iskolába kerültem, a férjem bíztatására, hogy menjek oda át történelmet tanítani. Ott szerettem 
történelmet  tanítani, mert  ott  rengeteg  falusi  gyermek  volt,  zömében  fiúk  voltak,  ők  pedig 
nagyon fogékonyak voltak a történelem  iránt. Mindent értettek, mindent megértettek, amit az 
ember mondott  nekik, még  akkor  is,  ha  nem  egészen  nyíltan mondta…  Azokat  az  éveket  is 
nagyon  szépnek  éreztem,  elvittem  őket,  megszerveztem  a  múzeumlátogatásukat.  A  mai 
múzeumi  dolgozók  erre már  biztosan  nem  emlékeznek, mert  ez már  nagyon  régen  volt,  de 
minden  osztályommal  eljöttem  múzeumlátogatásra.  Nem  gondolná  az  ember,  hogy 
inasgyerekeknek,  ipari  tanuló  gyerekeknek  mekkora  élmény  volt  eljönni  a  romkertbe  vagy 
eljönni  a múzeumba. Ahány  osztályban  én  tanítottam,  azt mind  elhoztam  vagy  a  romkertbe, 
vagy a múzeumba egy  időben. S akkor utána még versenyeket  is szerveztem nekik arról, hogy 
mit  láttak, hogyan emlékeznek, azt  is nagyon élvezték. Én pedig boldog voltam, hogy egy kicsit 
művelhetem őket ebben az irányban is. De… én nagyon bele tudok lendülni, jobb, ha átadom a 
szót. 

Akkor csak röviden utalok arra, amit Jutka néni tegnap elmesélt nekem, hogy a férje kollégiumvezető 
volt. Vele kapcsolatos emlékeiről beszéltünk tegnap, amikor elmesélte továbbá azt, hogy a falvakban 
lakó  ipari  tanulókmennyi értékes  régiséget hoztak be az  iskolába. Ezek között van olyan különleges 
tárgy is, ami bekerült aztán a Smidt Múzeumba.  

Igen, ezt el is mondanám, már csak azért is, mert látom, itt van a Smidt Erzsike is! Egyszer hoztak 
be  valamelyik  faluról,  (már  nem  tudom megmondani  az  évet, meg  az  adatot),  egy  1914‐es 
katonai kürtöt. Nem tudnám megmondani, hogy melyik katonai szervezetnek volt ez a kürtje, és 
valahogyan az egy Vas megyei faluba került, nyilván a kürtös öröksége volt. S amikor behozta a 
férjemnek: „Bandi bácsi mit tetszik szólni, ez a kürt ér valamit?” A férjem meglátta a kürtöt azt 
mondta: De mennyire, hogy ér valamit! De neked azt hiszem már nem sokat ér, mert nem szól 
úgy, ahogy egy igazi mai kürt szól.  
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Hát…‐ azt mondja‐ az igaz.  
No,  akkor  én majd  szerzek  neked  egy  igazi  kürtöt  is,  ezt meg  add  nekem.  –  Aztán  a  férjem 
bevitte a dr. Smidt Lajosnak a múzeumába. Kérdezte tőle: – Lajos bácsi, mit szólsz hozzá? Lajos 
bácsi azt mondta: – Hű, barátom ez aztán valami! Adok én neki egy rendes kürtöt, csak hagyja 
itt. Hát,  így  is  lett! S azóta  is a Smidt Múzeum őrzi, gondolom, azt a kürtöt. Nem egy  ilyen eset 
volt.  
Férjem  is  történelem  szakos volt, abból  is doktorált, a Vas megyei  iparoktatás  történetéből. A 
gyerekeket  is nagyon mozgatta és  igyekezett rászedni, hogy ők  is gyűjtsenek, amit csak  lehet, s 
amit össze  tudnak  szedni. Ez egy nagyon  szép  feladat volt neki  is és nekem  is, mert én  is  így 
kezdtem a szakmát, inkább helytörténettel foglalkozva.  

Egy  icipicit gyorsan átsiklottunk azon a négy esztendőn, amit a domonkos nővérekkel együtt töltött 
Jutka néni. Egy korábbi beszélgetés alkalmával azt mondta, hogy azt a négy évet életének későbbi 
éveire is kiható, értékes esztendőknek tekinti. 

Igen! Én egész más környezetben éltem, attól eltekintve, hogy hívő  családban nőttem  föl. De 
amikor a nővérekhez  jártam, (mert oda  jártam egy évig és utána ott  is maradtam pár évig). Ők 
tanítottak meg igazán élni. Hogy így mondjam: igazán jó keresztényként élni, hogy milyen  is az, 
amikor  az  ember  a hite  szerint próbál  élni.  Kisebb nagyobb  sikerekkel, mert hiszen mindenki 
tudja, hogy az ember egész élete küzdelem a  jó és a rossz között. Az  igaz, a való és az álságos 
dolgok  között. De  erre  viszont megtanított  a nővérek  közti  élet,  és  a mai napig  szeretem,  és 
hálás vagyok és örülök, hogy most is eljöttek néhányan és itt vannak velem. 

Most is azt kérem, hogy Jutka néni kicsit jöjjön ide, kissé távolabb, mert egy ismerős video üzenetben 
szeretné köszönteni Jutka nénit. 

(Filmbejátszás: Szalai András video üzenete:  

Kedves  Jutka néni! Kedves Mindenki! Most épp egy előadást  tartok, azért nem  tudok  részt  venni a 
köszöntésen,  de  szeretnék  én  is  minden  jót  kívánni  és  nagyon  jó  egészséget  Jutka  néninek 
születésnapja alkalmából!  S természetesen egy verssel folytatnám a köszöntést. Mentovits Éva: Tiszta 
szívvel… 

Hófehér csend volna  jó,/ szép,  lélekbe olvadó. /Hótiszta szó, hótiszta  lét,/ értékelni, ami  tiéd,/ hálát 
adni  az  új  napért,/  családodért  és magadért,/  békességet,  jót  akarni,/  szeretetet,  hitet  adni,/  nem 
kérkedve, visszavárva,/  firtatva, hogy mi az ára?/Adni, hisz az  fogyhatatlan,/ bármennyit adsz, egyre 
több  van./ Tiszta  szívvel,  jól  szeretni,/  ki elesett,  felemelni,/ hűnek  lenni és  igaznak,/ nem ejteni  ki 
szidalmat,/ megértésre törekedni,/ vitáknál nem ölre menni,/ jónak lenni és szerénynek,/ becsesebb a 
nemes lélek… / Hótiszta szó, hótiszta lét,/ értékelni, ami tiéd,/ s hálát adni az új napért… 

Lassan  a  beszélgetés  végéhez  érkezünk.  Kiderült  már,  hogy  Jutka  néni  mennyi  közösségnek  volt 
meghatározó  tagja. Nem csupán a múzeumnak, hanem a város más közösségeinek  is, a mai napig 
tartja  a  kapcsolatot más  közösségekkel.  Templomi  közösségbe  is  rendszeresen  jár.  Sok‐sok  ember 
veszi körül, nincs egyedül. Megkérdezgetem, mi jelenti mostanában az örömforrást? 

Alapvetően  a  családom  jelenti  nekem  az  örömöt.  Kapok  olyan  feladatot  is,  amiben  sok 
örömömet  lelem. De még ha szeretnék, találnék olyan  feladatot, ami rám vár. Édesapámnak a 
levelezése egy rendkívüli kincsesbánya. Sok minden fel  lett már belőle dolgozva. Alapvetően az 
egész maga egyben – a Koós Károlytól a Weöres Sándorig, és nem  is említettem még Gazdag 
Erzsit – egy nagy költő, művész és tudós kör, akikkel kapcsolatban volt apám. Közös munkájukról 
ezek a  levelek tanúskodnak a  legjobban. De vannak, hála  Istennek unokáim, akire még szintén 
várhat ez a feladat, úgy hogy azért nem aggódom, hogy nem fog egyszer csak elkészülni ez is. 
Én  egész  életemben  tulajdonképpen  nem  is  csináltam mást, mint  őriztem  az  értékes  és  szép 
dolgokat, és amennyire csak tudtam, közreadtam, amennyire csak tudtam, átadtam másoknak. 
Minden kutatónak, minden érdeklődőnek mindig készségesen kézre adtam azt, amit keresett, és 
kért, és amivel  segítségére  tudtam  lenni. Énnekem  semmi más érdemem nincs, mint az, hogy 
megőriztem  a  szépet  és  a  jót,  és  azokat  próbáltam  egész  életemben  továbbadni,  átadni. 
Megőrizni  Apám  gondolkodását  és  a  tőle  tanult  életbölcsességet.  Itt  olyan  szép  versek 
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hangoztak  el,  de most,  had  válaszoljak  apámnak  egy  versével.  Tudom majdnem  kívülről,  de 
félek, hogy belesülök, ezért inkább megnézem, hogy is van pontosan apámnak ez a verse. Ebben 
benne van az ő életfilozófiája, gondolkodás módja, mindazt, amit átadott. 
 
Pável Ágoston: A mindenség csodája 

Csak  el‐elnézem  néha‐néha:  / mint  úszik  a  hold  ezüstös  karéja/  a  sápadt,  langyos  égi  vizeken./  És 
elmélázom:  /  ott  fenn  roppant  világok  kergetőznek/  titkos,  engedelmes  pórázon./ Vak  végtelenből 
vakabb  végtelenbe  futnak/  töméntelen  napok.  /  S  nincs  kezdete  és  nincsen  vége/  a  végzetpatkós, 
csillagporos örök útnak./ Ott  fenn  világok  vajudnak,  születnek,/  s  zúgva nyargalnak  rejtélyes  sorsuk 
elé./  És  nekünk  idelenn/  ‐vakoknak,  süketeknek,‐/  a  szívünk  vérzik/  egy  érdes  szón,  egy  közönyös 
tekinteten./ Ott  fenn: kavarog‐omlik száz világ./ S mi nem  látunk a könnyeinktől, / s összelapítanak/ 
törpécske  emberi  tragédiák!  /  Fentről  gigantikus  világok/ parányiságot, némaságot parancsolnak  az 
araszos  ösvényű  földivándoroknak.  /  Én mégis  rendületlenül  hiszem,  /  hogy  idelent  a  síkos,  sáros 
embergazos életparton/ egy könnycseppben, egy mosolyunkban / végtelenebb, rejtelmesebb világok 
élnek,  omladoznak.  /  És  vallom,  hogy  az  emberszív/  a mindenségnek  legtündöklőbb,  legfoltosabb, 
legéjszakásabb,  /és  legigésebb  testvértelen,  /  de  mindennapoknál  gigantikusabb  bolygója./  
Ott  fenn  csak  vak  törvények  keringenek,/  a  csodák  idelent  születnek/  a  parányi  emberszíveknek  / 
didergő száztitkú redői közt. 

Ez  a  vers  Benke  Évát  egy  időben  nagyon  felkavarta  és  sokszor  elszavalta.  Talán  nem  is  volt 
ismeretlen  néhányuk  előtt,  de  ez  vezette  apámat  is  a munkájában,  hogy mindent  beleadjon, 
mindent beletegyen  a  tanári pálya mellett.  Ez nekem örök példa  volt,  a  tanári pálya mellett, 
mindannak  a  tudományos  és  kulturális munkának  az  alapja,  amit  végzett.  Ami  engem még 
gyermekkoromban,  fiatal  koromban még  nem  érdekelt, mert  akkor más  érdekelt, még  fiatal 
voltam.  Ezért  nagyon megértem,  hogy  ha  valaki  20  év  alatt még  nem  ilyenekkel  foglalkozik, 
hanem  más  dolgokkal  szórakozik,  viszont  az  életemet  mégis  ez  tette  széppé  és  az  a  sok 
megbecsülés  és  szeretet,  amit  így  az  én  értékőrző  munkám  révén  kaptam  tőletek  és 
mindenkitől, aki most  itt van. Mert aki  itt van, nem mindenki értem  jött el, hanem mert tudja, 
hogy én a Pável Ágoston  lánya vagyok és Őt  is  ismeri, az ő munkáját  is  ismeri. Köszönöm azt a 
sok szeretet és barátságot, amit apám után, meg az én magam életében is kaptam tőletek! 
Csak hosszabb életet már  sokat ne  kívánjatok, mert úgyis  igen öreg vagyok, a  századikat már 
nem szeretném, ha megint megünnepelnétek. Inkább mindenkinek kívánok minden jót és szépet 
és köszönöm még egyszer ezt a köszöntést mindnyájatok részéről és ez a szeretetet, amit érzek 
belőle! 

Köszönjük szépen! 


