
 

 

Gyászolom Papp Évát! 

Nagyon megütött a halálhír. Éva erős oszlopa, motorja volt az Országos Széchenyi Körnek, 

de az egész Széchenyista mozgalomnak. Tanulmányozta a Széchenyi-írásokat, leleményesen 

választott témákat az életműből és az előadásaival magával ragadta a hallgatóságot. Nem csak 

Szegeden, hanem az egész országban hírnevet szerzett, népszerűsítette Széchenyit, figyeltek a 

szavára. Kedves, közvetlen személyét nagyon megszerettem, és úgy gondolom, hogy ezzel 

mindenki így lehetett. Sokat veszítettünk távozásával, az emlékét megőrzöm! 

Buday Miklós elnök 

Széchenyi Alapítvány 
 

 

Kedves Mária, 

megrendülve olvasom a hírt, őszinte részvétem a családnak. 

Nagyon fog hiányozni a mindig mosolygós és állandóan pozitív, mindenben a jót meglátó 

kedves jelenléte. 

 

Szomorúan üdvözlet mindenkinek: Huiber Edit 

 

 

Kedves Mária!  

 

Szíven ütött, hogy Papp Éva elment, pedig élőben én csak egyszer találkoztam vele, amikor 

Veled együtt jött ki  Csömörre, és bűvölt el minket előadásával. 

 

Okos, szenvedélyes kutatómunkát  tanúsító írásait Te és a Kör jóvoltából ismertem, de 

magával ragadó, kedves személyisége azon egyszeri találkozással is maradandó 



élményt jelentett. Napokban a levelek közt tallózva el is terveztem, hogy idén ismét 

meghívom körünkbe. Fájdalom, az Úr mostanában túl sok jót és érdemeset elszólít. A 

drága Éva sokaknak fog hiányozni.  

 

Üdvözlettel: 

Gubekné Ludas Mari 
 
_________________________________________________________________________ 
 

Kedves Mindannyian! 

 

Én sem tudok napirendre térni a szörnyű hír felett, a józan ítélőképességemmel, meg az élő 

létemmel. 

Mégis azt kell, hogy írjam, úgy látszik Éva sorskönyvébe ennyi volt előírva! 

 

Nekem Szent Ágoston imája szolgál vigasztalásul, szolgáljon nektek is: 

 

SZENT ÁGOSTON IMÁJA: 

A halál nem jelent semmit. 

Csupán átmentem a másik oldalra. 

Az maradtam, aki vagyok 

És te is önmagad vagy. 

Akik egymásnak voltunk, 

Azok vagyunk mindörökre. 

Úgy szólíts, azon a néven, 

Ahogy mindig hívtál. 

Beszélj velem, ahogy mindig szoktál, 

Ne keress új szavakat. 

Ne fordulj felém ünnepélyes, szomorú arccal, 

Folytasd kacagásod, nevessünk együtt 

Mint mindig tettük. Gondolj rám, kérj, 

mosolyogj rám, szólíts. 

Hangozzék a nevem házunkban, ahogy mindig is 

Hallható volt, ne árnyékolja be távolságtartó pátosz. 

Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más. 

A fonalat nem vágta el semmi, 

Miért lennék a gondolataidon kívül… 

Csak mert a szemed nem lát… 

Nem vagyok messze, ne gondold. 

Az út másik oldalán vagyok, lásd, jól van minden. 

Meg fogod találni a lelkemet és benne 

Egész letisztult szép gyöngéd szeretetemet. 

Kérlek, légy szíves… ha lehet, töröld le könnyeidet, 

És ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem. 

 

Megrendülten és tisztelettel Éva iránt: 

Almássy Lászlóné 

__________________________________________________________________________ 



Tisztelt Péchy Mária! 

 

Köszönöm megható emlékezését Éváról. Nagyon sok előadásán  voltam jelen. Értékes, 

kedves, vidám személyisége, magas szintű előadásai nagy tiszteletet, szeretetet váltott ki 

belőlem és sok-sok hallgatójából, ismerőséből. Döbbenetes, hogy ilyen korán és így ért véget 

élete. Emlékeimben őrizni fogom.  

 

Tisztelettel:  Honti Gyuláné 
 
_______________________________________________________________________ 

 

Tisztelt Péchy Mária Elnök Asszony, 

 

Papp Éva teljesen váratlan halálhíre nagy szomorúsággal tölt el bennünket. 

Hiszen annyi terve volt még!  

 

Nyáron Hódmezővásárhelyen, a Történettudományi Találkozón szándékozta megismételni a 

Széchényi-család és a zene megtartó ereje című előadását. Foglalkozott az előadás következő 

részének megírásával is. 

 

Egy zseniálisnak vélt ötlete is volt. Irta: ”Szeretném, ha Szegeden is meg tudnánk tartani azt a 

csodálatos koncertet, amit a Zeneakadémián.“ (Itt a  Széchényi Ferenc emlékkoncertre 

gondolt) 

 

Julius elején pedig levelében felkért, hogy vállaljam el a tiszteletbeli tagságot a Széchenyi 

Körben. Nem tudom, hogy a július 17-i elnökségi ülésen tudta-e még az elnökséget 

tájékoztatni igenlő válaszomról. 

 

Papp Éva szívvel, lélekkel ápolta a legjobb magyar hagyományokat és kincseket. Sajnos csak 

kevés ilyen magyar ember van, és most már megint eggyel kevesebb. Hiányozni fog nemcsak 

a Nemzetnek, a Széchenyi Körnek és Családjának, hanem a Széchényi Családnak is. 

 

Szívélyes üdvözlettel, 

Széchényi Kálmán 

_________________________________________________________________________ 

 

Kedves Mária! 

 

Köszönettel vettem a szomorú eseményről tájékoztató soraidat. 

Sajnos egészségi állapotom nem annyira jó, hogy részt tudnék venni az emlékező 

gyászmisén, de lélekben ott leszek veletek. 

 

Szeretettel, 

Egervölgyi Dezső 

 

 

Isten nyugosztalja. Őszinte részvétem! 

Németh Tamás 

 

 



Évát nagyon szerettük. Sajnos nem tudok elmenni a temetésre, de gondolni fogok rá holnap 

10 órakor.  

Ligeti Miklós 

 

 

Kedves Mária! 

Meghatottan olvastam Éváról szóló megemlékezésedet, méltatásodat. 

 

Igen, kivételes egyéniség, és pedagógus volt magas fokon, Őtőle mindig és mindenhol 

tanultunk.  

 

Mélyen meggyászolom a magam módján. 

Nyugodjék békében! 

 

Reinhoffer Zsuzsa 

 

 

Megrendített a szomorú hír. Nyugodjon békében. 

Fazekas Sándor 

 

 

Őszinte részvétem, nyugodjon békében! 

 

 
 

Sziveri Istvánné 

     


