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Emlékezve és
imádkozva állunk
ravatalodnál. Pis-
ta Bátyám!

Szomorú a szí-
vünk, komoly az
arcunk. Pedig Te
biztosan azt mon-
danád nekünk:
„mosolyogjatok...

gyönyörködjetek a festményeimben...
ôrizzétek meg a szobraimat... amikor
pedig hegedû muzsikát hallotok gon-
doljatok rám!”

Emlékezve és imádkozva állunk ra-
vatalodnál, ahol ilyenkor a hívô és a hi-
tetlen ember is az Istent faggatja, hogy
vajon mi van odaát. Te tudod már. Meg-
éled Szent Ágoston igazságát, aki azt
mondta: „Nekünk két élet adatott. Az
egyik idelent, a küzdelemre, a másik
odafent, a küzdelem jutalmára.” 

Küzdelmes életed volt idelent. 
Mint a matuzsálemi kort megélt fák-

nak. A többszáz éves kocsányos töl-
gyeknek a Gödöllô környéki
erdôkben és máshol Magyar-
országon. A többezer éves
szálkásfenyôknek É-Ameriká-
ban, a Fehér Hegyekben...és a
többi idôs fának...amelyek
elôtt a természetet ismerô és
szeretô ember mindig megáll.
Csendben marad. Elgondol-
kozik. Azután talán a fa és az
ember néhány szót váltanak
egymással. 

Most mi is csendben va-
gyunk itt. Rád gondolunk. Sze-
retnénk szót váltani Veled. He-
lyette azonban emlékezetünk-

ben utat tör magának küzdelmes életed
egy-egy eseménye, egy-egy emlék, ame-
lyeket a beszélgetésekbôl, színes elô-
adásaidból és a díjazott, „Egy hosszú élet
rövid pillanatai” címû önéletrajzi, erdé-
szettörténeti munkádból ismerünk. 

Ám az eseményeket, az emlékeket és
gondolataidat felidézve mégsem a küz-
delmes évek ragadnak meg bennünket,
hanem barátságos lényed és örök jóked-
ved jut eszünkbe, amellyel derûre és
szeretetre hangoltál másokat...és a szelíd
bölcsességed, amellyel oly szépen fogal-
maztad meg 100 éves korodban:
„...köszönöm az isteni gondviselésnek,
hogy erôt és egészséget adott és még ad
a földi élet betöltéséhez.” 

Hiszem, hogy mindezért gazdag ju-
talmat kaptál odafent. 

Nekünk már életedben legenda let-
tél. Ámultuk szellemi és testi frissessé-
gedet. Csodáltuk mûvészi tehetségedet.
Szerettük az Embert, akinek megada-
tott, hogy három évszázadban és két
évezredben is élhetett. 105 évet.

Most a fiatalabb kolléga szeretetével és
tiszteletével köszönök el Tôled a gödöllôi
erdészek, az Országos Erdészeti Egyesület
Gödöllôi Csoportjának tagjai nevében is. 

Búcsúzáskor, szelíd bölcsességedre
emlékezve, hozzáteszem még:
Pista Bátyám! Azt hiszem, ha-
zamehetünk. 

Aztán arra gondolok, hogy
ismét találkozni fogunk. A fest-
ményeid és a szobraid kisugár-
zásában... a hegedûmuzsika
hangjaiban... amikor idézzük le-
gendás alakodat. Csendben
vagy beszélgetve... meleg
szívvel... mosolyogva... derûre
és szeretetre hangolva...

Drága Pista Bátyám! Nyu-
godj békében!

Dr. Krassay László
egy. docens  

Szôdi István (1898. december 23 –
2003. december 30.) temetésére

Szôdi Pista bácsi festményei


