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Riedl Gyula bácsi többnyire azon oldalá-
ról volt közismert, hogy nagy tudója az
Egyesület történetének, és elsõsorban az
egyesületi könyvtárnak. A közel 150 év-
folyam Erdészeti Lapokat valószínûleg
többször is áttanulmányozhatta, mert
egy-egy kérdésben rögtön tudta, hogy a
bekötött évfolyamok melyikében talál-
ható az az írás, mely eligazítást adhat.
Ezen arcán kívül volt egy másik, mellyel
találkozni legalább olyan felemelõ volt,
mint az elõzõvel. Sajátos, patinás, az em-

bert tisztelõ humora volt, és szerette a
vörösbort. Benne volt minden huncut-
ságban, melynek végeztével olykor
megittunk egy-egy pohárkával. Így tör-
tént ez akkor is, amikor a MEGOSZ csi-
nos titkárnõjét, Henter Mónikát tisztelet-
beli erdésszé fogadták, amirõl sajátos,
egyedi oklevél tanúskodik. Ekkor ké-
szült róla életében az utolsó fényképfel-
vétel, melyen rajta kívül az avatott, Sár-
vári János és egy üveg bor látható.

Pápai Gábor

Isten veled, Gyula bácsi

Ölben és ruháskosárban, 
fagyos télben és forró nyárban 
változó rendszerek arcok és hitek között
õ volt, aki bújtatta, cipelte, vitte, 
fogát szorítva, padlásról, pincébe
az írott szót, a szépséget, 
egy már elfelejtett régi-régi képet. 

Mi nem hagyta az Egyesületet darabokra
hullni,
az ígéret: csak kutatni, menteni, óvni, 
hogy amit eleink, az õsök:
Wagner, Divald, Bedõ összegyûjtött
azt a naponta változó szelek 
Meg ne tépjék, el ne fújják.

Csak menteni, költöztetni egyre, 
hogy a könyvtár végre nyugtot lelne,
Megtalálva egykori helyét 
s, hogy mindez megmaradt
Neked köszönhetõ drága Gyula bácsi
Ha megállsz Isten elõtt kezedben
könyvek,
Hit, tisztesség és szeretet az arcodon,
Egy szót sem kell majd szólnod …  tudom.

Sárvári János

Gyula bácsi másik arca

Szodfridt István
75 éves



A harmadik oldal

K arácsony és az újesztendõ elõtt illene
meghitt hangulatú sorokat írni, ame-
lyekbõl kicseng az elmúlt év jól végzett

munkájának öröme és a jövõbe vetett hit remény-
sége. Az erdészlélek amúgy is hajlamos az opti-
mizmusra s a természet példájából merített hig-
gadtságra, nyugodtságra. Ám, úgy gondolom, ön-
becsapás lenne, ha a szakmánkat érintõ, már-
már megalázó költségvetési tendenciák ismereté-
ben az avar alá söpörném a tényeket. Nem teszem. 

Az elmúlt évben az ágazatunk által a közcélú
feladatok végrehajtására igényelt, hozzávetõleg
kétmilliárd forint kimaradt (az idén is) a költ-
ségvetés tervezetébõl. A hír, a döbbenet, a miértek
ésszerû és elfogadható magyarázatnélkülisége
sokkolta a szakmát. Mert nem az erdõtelepítések
elmaradása, a meglévõ erdõk kezelése szenvedett
hiányt, hanem közvetlenül a társadalom érdekeit
szolgáló munkákban akadályoztak a törvényho-
zók. Hogy szakmánk elkerülje a közfelháborodást,
az erdõgazdálkodástól vonta el a forrásokat és vé-
gezte el a legszükségesebb tennivalókat. A közjóért
– milyen szép fogalom –, az erdõben megnyugvást
és fizikai felüdülést óhajtó emberekért. Úgy gondoltuk,
hogy kétszer ugyanazt hibát nem követi el a kor-
mány. Ám, úgy tûnik, hogy mégis megtette, mivel a
jövõ évre tervezett közjóléti összeg eltûnt a költségvetés
tervezetébõl. Magyarázkodjon az erdész, hogy miért
nem tartja karban az erdei pihenõket, utakat. Hogy
miért pusztulnak a már megépített esõbeállók, hogy
miért szemetes az erdõ, hogy miért nem tudja indíta-
ni az erdei kisvasutakat. Az erdei iskolákban termé-
szetismereteket szerzõ nebulók tízezreit egyelõre nem
érdekli a politika. Õk ott jól érzik magukat, oda
visszakívánkoznak a pedagógussal együtt, aki tudja,
hogy soha olyan nagy szükség nem volt a ter-
mészetszeretõ nevelésre, mint napjainkban.

Az erdész karácsonyi ajándékként ismét kaphat
egy arculcsapást, ami nem csak neki szól.

Pápai Gábor
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