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Anyagi termelést megfelelô színvona-
lon folytatni szellemi háttér nélkül nem
lehet. Ehhez szükség van többek között
korszerûen kiképzett szakemberekre,
továbbképzésre, információáramlásra,
szakkönyvekre, szaksajtóra. Az erdé-
szeti szakemberek egyesületbe tömörü-
lésének legfôbb célja – alapszabályok-
ban rögzítetten – az volt, hogy Magyar-
ország erdôgazdaságának érdekeit
megóvja és elômozdítsa. E célok meg-
valósítására eszközként szolgált – töb-
bek között – a Pozsonyban székelô Ma-
gyar Erdész Egylettôl átvett, zömében
német nyelvû szakirodalom, majd az er-
dészeti magyar szakirodalom elindítása
és fejlesztése, elôször saját szakköny-
vek kiadása, alkalmas erdészeti mun-
kák megírásának és kiadásának elô-
mozdítása, erdészeti szakismeretek ter-
jesztése, szakmai könyvtár alapítása,
annak fenntartása és gyarapítása.

Könyvtárunk jelenlegi, mintegy 22 000
kötetes állományából 8000 kötet mû –
ebbôl 6000 kötet archív anyag – és 14 000
részben kötött, jobbára fûzött publiká-
ció és periodika.

A Könyvtár kialakítása a 150 éve az
1851-es esztendôben alapított, Po-
zsonyban székelô Magyar Erdész Egy-
let, illetôleg a 135 éve 1866-ban, Pesten
létrejött, a magyar nemzeti szellemisé-
get képviselô, Országos Erdészeti Egye-
sület kézikönyvtárai összevonásával,
részben egyes tagok önzetlen ajándé-
kaiból, hagyatékból, az Egyesület által
fedezett könyvvásárlásokból, másrészt
az Egyesület szaklapja és az egyesületi
kiadványok cseréjével történt.

Könyvtárunk kialakítását illetôen ta-
lán nem érdektelen, hogy Egyesületünk

megalakítása idejében hazánk államterü-
lete 324 702 km2 volt, amelyen 15 957 587
kat. hold erdô terült el, amely magában
foglalta az állami (2 031 270 kat.h.), a tör-
vényhatósági és községi (3 114 904
kat.h.), az egyházi (846 575 kh.), a köz-
alapítványi (3406 kh.), a hitbizományi
(899 722 kh.), a közbirtokossági

(1 576 574 kat. hold), a részvénytár-
sasági (294 228 kat. hold.) gazdasági
(üzemterv) terv készítésére kötelezett
és 4 384 320 kat. hold gazdasági terv ké-
szítésére nem kötelezett erdôterületet.
Az e területeken munkálkodó erdészeti
szakemberek (mintegy 1000 fô) egye-
sületbe tömörülésének célját fentebb is-
mertettük.

Tudnunk kell még, hogy amíg az er-

dôgazdaság érdekeit jogilag az 1879.
évi XXXI. tc., az elsô erdôtörvény meg-
alkotásáig, az 1770-ben Pozsonyban ki-
adott „A fáknak és erdôknek nevelésé-
rôl és megtartásáról való” Mária Terézia
rendelete, majd 1871-ben II. József csá-
szár rendelete az erdôk kezelésérôl, il-
letôleg 1876-ban I. Ferenc császári er-
dôrendészeti pátense szabályozta, ad-
dig magának az erdôgazdálkodásnak a
szakmai követelményeit, gyakorlatát, a
szakismereteket az abban az idôben re-
gionálisan és országosan kiadott szak-
irodalom, késôbb az erdészeti taninté-
zetek, majd kutatási eredmények publi-
kálása irányította.

Ebben a hosszú évtizedeket átívelô
munkában, amíg a Könyvtár így kiala-
kulhatott, voltak idôszakok, amikor a
könyvtár céltudatos fejlesztése rövi-
debb-hosszabb ideig szünetelt. Így az I.
és II. világháború alatti és az azt követô
években az általános gazdasági helyzet
nem tette lehetôvé a könyvállomány je-
lentôs növelését.

Jelenleg a Könyvtár gyarapítása terv-
szerûen folyik – az Egyesület anyagi le-
hetôségeihez mérten. Az egyik célunk
az, hogy Könyvtárunkat kiegészítsük a
II. Világháború után megjelent és meg-
jelenendô hazai és külföldi erdészeti és
ahhoz kapcsolódó szakkönyvekkel. A
másik célunk az új elhelyezésben a
Könyvtár minél nagyobb mérvû olva-
sottságát biztosítani, elôsegítendô szak-
embereink szakmai önképzését.

Könyvtárunkhoz tartozik az Archív
Levéltár (archív iratok) kezelése és –
bár nem múzeumi szervezettségben –
Egyesületünkhöz fûzôdô emléktárgyak
megôrzése, folyamatos gyûjtése is.

Az Országos Erdészeti Egyesület Könyvtára

Riedl Gyula könyvtárvezetô
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A könyvtár története
Az 1851. június 30-án, Esztergomban
megalakult Magyar Erdôsz Egylet szék-
helye Pozsonyban volt és irodái bérle-
ményekben helyezkedtek el. Az 1867.
december 10-i Rendes Közgyûlés elvi
döntése volt, Divald Adolf elôadásá-
ban, az alapszabályok módosítása. Elô-
terjesztésének legfôbb kitétele, hogy az
egyesület székhelyét Pozsonyból Pestre
helyezi. Ugyanaz nap – a közgyûlés
után – az Igazgató Választmány döntött
a titkár Pozsonyból azonnali Pestre köl-
tözésérôl is. A titkár abban az idôben
Bedô Albert volt.

A Választmányi Ülés határozata volt
az is, hogy a titkár mondja föl a pozso-
nyi bérleményeket és készítse elô az át-
költözést. Bedô Albert Pesten 2 szobás
bérelt lakásban helyezkedett el, amely-
nek egyik szobája lakásként, a másik az
Egyesület irodájaként szolgált.

Az Egyesület Pozsonyból Pestre köl-
tözése során bútorait, könyvtárát és
irattárát  bérleményekben helyezték el.
A Könyvtár állománya ekkor mintegy
1000 kötet volt. A Könyvtár történeté-
nek második szakasza egybeesik az
1886. augusztus 1-én történt Alkotmány
utcai székházunk használatbavételével.
Az 1886. augusztus 11-i beköltözés al-
kalmával a könyvtárat már a székház-
építéssel egyidejûleg megrendelt 17 db
egyszerûen nemes vonalú szekrényben
helyezték el. A könyvállomány ekkor
már mintegy 2600 kötetre rúgott. 

A Könyvtár rendszerezése, illetôleg
elhelyezése könnyen áttekinthetô volt,
mivel szakterületek szerinti csoportosí-
tásban kerültek a könyvek egy-egy
szekrénybe. Az Egyesület a Könyvtár
kezelésére – erdômérnök személyében
– könyvtárost alkalmazott.

Székházunk fokozatos elvételével –
1949-tôl – a szekrények nagy részét el-
vesztve, tulajdonképpen ömlesztve he-
lyezték el a könyveket különbözô hely-
ségekben. Ilyen állapotban került a
Nyári Pál utcába, ahol az V. emelet szer-
kezete nem bírta el a nehéz szekrénye-
ket, ezért a megmaradt 7 db. szekrény a
pincében került elhelyezésre. A könyv-
állomány megmaradása a hadifogság-
ból 1947-ben hazaérkezett dr. Mihályi
Zoltán egyesületi titkárnak köszönhetô.

1962-ben, az Egyesület Tôzsdepalo-
tába való átköltözésekor, a könyvállo-
mányt ruháskosarakban szállították,
pontosabban Nyírády Lajos és Riedl
Gyula cipelték át a Tôzsdepalotába,
ahol a megmaradt 7 szekrényen kívül
egy zárt folyosóba beépített polcokon
nyertek elhelyezést a könyvek.

A Tôzsdepalotából való kiköltözése
után, az Egyesület az Anker köz 1. sz.
alá került. Itt a szobák mérete nem tette
lehetôvé könyvszekrények felállítását,
így a Könyvtár szekrényeivel és az OEE
egyéb bútoraival – Tollner Györgynek,
az akkori Állami Erdô- és Vadgazdaság
igazgatójának megértô támogatása ré-
vén – elôbb egy üres erdészlakásban,
majd éves ottlét után – mivel a lakást
rendeltetésének vissza kellett adni –
egy átalakított, betonozott alapú, volt
istálló helyiségben került elhelyezésre.

Minden könyvtár fejlôdése szem-
pontjából elsôrendû és meghatározó
szerepet játszik annak elhelyezése. En-
nek a nagy múltú könyvtárnak Alkot-
mány utcai székházunk elvételéig elhe-
lyezési gondjai nem voltak. Történeté-
nek legnegatívabb része az 1949-tôl,
1989-ig terjedô idôszakra esik, amikor
is többszörös költöztetéssel egyre mél-
tatlanabb körülmények közé került. A
volt Mezôgazdasági és Élelmezésügyi
Minisztérium Erdészeti és Faipari Hiva-
tala erdészeti célcsoportos beruházáso-
kat akkoriban irányító munkatársa, aki
ma az FVM Erdészeti Hivatala elnöke –
Barátossy Gábor – és a Pilisi Állami
Parkerdôgazdaság vezetése messzeme-
nô és megértô támogatásának köszön-
hetôen költöztünk be Telkibôl
(Budavidéki Állami Erdô – és Vadgaz-
daság) az újjáalakított Csillagvölgyi út 5-
7. sz. alatti épületbe, amit 1989. október
11-én ünnepélyes keretek között, mint
Erdészeti Információs Központ, illetve
az OEE Könyvtára avattak fel.

Könyvtárunk itt végül oly sok há-
nyattatás után méltó elhelyezést kapott
és ki tudta alakítani rendszeres haszná-
latát és igénybevételét.

Gazdasági megfontolások miatt, a
Csillagvölgyi épület eladásra került és a
2000. évben elkészült új Erdészeti Infor-
mációs Központban (Budapest XII. ker.
Budakeszi út. 91.) nyert újabb átköltöz-
tetéssel elhelyezést a Könyvtár, amely-
nek elnevezése napjainkban az OEE el-
nökségének 24/2001. (dec. 12.) sz. ha-
tározata alapján „Wagner Károly Erdé-
szeti Könyvtár”.

Költözés a Csillagvölgybôl
1999 nyarán elôbb Barátossy Gábor mi-
nisztériumi hivatalában, majd ôszén
Csillagvölgyben Bakon Gábor erdészet-
vezetô tájékoztatta Riedl Gyula könyv-
tárvezetôt arról, hogy épül majd egy új
Erdészeti Információs Központ, amiben
helyet kap az Országos Erdészeti Egye-
sület könyvtára is. Bakon Gábor meg-
ígérte, hogy messzemenô segítséget

nyújt majd a csomagoláshoz, a belsô
mozgatáshoz, szállításhoz és átpakolás-
hoz. A könyvtárvezetô bejelentette az
OEE fôtitkárának a kapott tájékoztatást.
2000 februárjában a könyvtárvezetôt
Huszár György területrendezô – aki a
költöztetés lebonyolítására megbízást
kapott – értesítette, hogy a csillagvölgyi
épület összes helyiségét ki kell üríteni,
mert az épületet április 19-ig át kell ad-
ni. Mint a kiürítés és költöztetés felelô-
se felkérte ôt arra, hogy a könyvtár el-
költözését segítse elô, jelezve, hogy ab-
ban a Pilisi Parkerdô Rt. Budapesti Er-
dészete, fizikai munkaerô biztosításával
támogatást nyújt.

Ennek alapján a Könyvtár használa-
tát még abban a hónapban beszüntet-
ték és megkezdôdött, elôbb az emlék-
tárgyak, majd az archív iratok csomago-
lása. A könyvállomány nagyméretû do-
bozokba rakásához a könyvtárvezetô
már segítséget kapott és az folyamatos
csomagolással összesen 677 dobozban
került át új helyére.

Személyes kötôdés a
Könyvtárhoz

Riedl Gyula elôdje 1959-ben Nyírády
Lajos volt, az akkori ERDÔTERV igaz-
gatója. Ebben az évben kérte fel Riedl
Gyulát a Könyvtár ügyeinek vezetésére,
mivel nagy elfoglaltsága miatt nem tu-
dott azzal foglalkozni. A Könyvtár ek-
kor a Tôzsdepalotában volt elhelyezve.
Kérte a könyvállomány egyidejû rende-
zése mellett annak átvételét azzal, hogy
javasolja az Egyesület akkori vezetésé-
nek a személycserét. 1960-ban merült
föl a Könyvtárnak a tulajdonképpeni
leltárba vétele, amit Riedl Gyula, az ER-
DÔTERV akkori igazgatóhelyettes-fô-
mérnöke úgy oldott meg, hogy önkén-
tes felajánlással a mûszaki rajzolók kö-
zül brigádot szervezett és háromheti
munkaidôn túli tevékenységgel köny-
venként leltárba vették és kartonnal lát-
ták el a teljes állományt. Ennek alapján,
1961. októberi dátum lezárásával elké-
szítette a Könyvtár saját kezûleg legé-
pelt teljes körû katalógusát.

A katalógust az Egyesület szakosztály-
vezetôi és helyi csoportjai is megkapták.
Riedl Gyula1962-ben elnökségi határo-
zattal kapott megbízást a Könyvtár veze-
tésére. Meghirdetésre került az ERDÔ c.
lapban a Könyvtár használata és nyit-
vatartási ideje is. Ô ebben az idôben az
Egyesület elnökségének tagja és a Szerve-
zôbizottság elnöke volt. 1964-ben a
METESZ elnökségébe is beválasztották.
Itt felvetôdött egy elnökségi ülés alkalmá-
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val, hogy a tagegyesületek könyvtáraiból
egy METESZ központi könyvtárat kell lé-
tesíteni. E tervet Riedl Gyula jelentette az
Egyesület elnökének, aki természetesen
ez ellen tiltakozását fejezte ki. A METESZ
következô elnökségi ülésén, az akkori fô-
titkár, Valkó Endre – a korábbi elnökségi
ülés határozatát ellenôrizve – kitért a
könyvtárak helyzetére, amikor is Riedl
Gyula bejelentette, hogy az OEE Könyv-
tárát nem bocsátják a tervezendô köz-
ponti könyvtár rendelkezésére. Ebbôl vi-
haros vita keletkezett, ami azzal zárult,
hogy amennyiben a Könyvtárat az OEE-
tôl elveszik, úgy az Egyesület kilép a
METESZ-bôl. Ezen bejelentést természe-
tesen nem vette jó néven a METESZ el-
nöksége, de végül is a Könyvtár megme-
nekült a beolvasztástól.

Veszélybe került a Könyvtár sorsa
házon belül is, 1958-ban, amikor –  a
Titkárság akkori dolgozói, mind
METESZ alkalmazottak – ki akarták cse-
rélni modern bútorokkal az irodák he-
lyiségeit, az eredeti szekrényeket, búto-
rokat  elavult, ócska bútordaraboknak
minôsítve. Feltették az éppen jelenlévô
Riedl Gyulának a kérdést, hogy ebben
az esetben a könyvek hol lesznek elhe-
lyezve, aki erre kijelentette, hogy ezek-
bôl a szobákból egyetlen régi bútor és
szekrény sem tûnik el, és ha ez nem tet-
szik forduljanak elgondolásukkal az
OEE elnökéhez, illetve fôtitkárához.
Természetes volt, hogy a vezetôk sem
egyeztek bele a régi bútorok cseréjébe
s az  így megmenthetôk voltak. 

1959-ben, mikor Riedl Gyula a Könyv-
tárat átvette, az egyik szekrény mélyén
összecsavarva, csomagolópapírba kötve
talált egy térképnek jelzett göngyöleget.
A Könyvtár rendezése során felbontotta
és akkor vette észre, hogy ez nem térké-
peket tartalmaz, hanem gróf Tisza Lajos,

illetve báró Tallián Béla, volt egyesületi
elnökök, életnagyságú festményeit. Te-
kintettel arra, hogy ezen festmények –
különösen Tallián Béláé – díszmagyarban
ábrázolta az alakot és abban az idôben gr.
Tisza Lajos az akkori politikának nem volt
kegyeltje, a két képet a Könyvtár költöz-
tetésével együtt Budakeszire is kivitte.
Féltve a festményeket a további törede-
zettségtôl és sérüléstôl vakrámát készített
és arra felfeszítve a két képet a szekré-
nyek mögé helyezte el. Ezek a festmé-
nyek 1989-tôl már láthatóak voltak a Csil-
lagvölgyben. A festmények a mai napig
vakrámákon feszülve restaurálásra vár-
nak. Gróf Tisza Lajos portréját Stettka
Gyula, Benczur Gyula tanítványa és isko-
lájának adjunktusa, 1888-ban egyesületi
rendelésre 800 koronáért készítette el az
1886. december 12-i ünnepélyes házava-
tó közgyûlés határozata alapján.

Báró Tallián Béla festménye érdekes
módon készült el 1932-ben. Az OEE
1932. május 3-án tartott rendes közgyû-
lésén ügyvezetô Bíró Zoltán bejelenti,
hogy a néhai Persián által bérelt lakás
bérlôi, Persián gyermekei, már 800 pen-
gô házbérrel tartoznak, fizetni nem tud-
nak, – ezért a lakást felmondta és a bú-
torokat lefoglaltatta. A lakbértartozás
törlesztésére Persián festômûvésznô le-
ánya, Persián Erzsi felajánlotta, hogy az
Egyesület két volt elnökének, báró
Tallián Bélának és báró Ghillány Imré-
nek a képét olajfestményben 300 – 300
pengôért elkészíti. Az igazgatóválaszt-
mány a javaslatot elfogadta. Így került
birtokunkba báró Tallián Béla portréja.
Hogy megfestették-e a másik ígért port-
rét, arról nincs tudomásunk.

Egyesületünk Könyvtárának gyûjte-
ményéhez tartozik az Erdészek Zászlaja.
Ennek kalandos története van:  1926-ban
az egyik igazgató-választmányi ülésen

Czillinger János erdôfelügyelô, választ-
mányi tag, felvetette, hogy a meglehetô-
sen széttagolt magyar erdészetben az er-
dészeknek nincs érdekvédelmi testülete.
Javasolta az erdészek (erdész altisztek, se-
gédszemélyzet) szervezett összefogását,
egyesületbe tömörülését. Az Erdészeti
Egyesület addig ugyanis az erdômérnö-
kök egyesülete volt, oda az erdészek csak
1948-tól kapcsolódtak be. A felvetés
eredményeként 1926. június 30-án Eszter-
gomban, az  Erdészeti Szakiskolában
megalakult a MEVME, azaz a Magyar Er-
dészeti és Vadászati Mûszaki Segédsze-
mélyzet Országos Egyesülete. Ez az egye-
sület készíttetett 1938-ban, az Euchariszti-
kus Világkongresszus évében egy apácák
által hímzett gyönyörû zászlót, amelyet
1938. május 7-én Budapesten a Szent Ist-
ván bazilikában szentelt fel Bayler István
plébános és a Kálvin téri templomban ál-
dotta meg Muraközy Gyula református
esperes. A zászlószentelésen az Országos
Erdészeti Egyesület is képviseltette ma-
gát. Az 1972. évi OEE közgyûlés alkalmá-
val, Tatán, a rendezô Tatai Erdôgazdaság
igazgatója, Végvári Jenô szobájába hívta
Riedl Gyulát és elmondta, hogy az Erdé-
szek Zászlaját eddig ôrizte, s most átadná
az OEE-nek további megôrzésre, tekintet-
tel arra hogy a MEVME a háború során
automatikusan megszûnt. Riedl Gyula a
zászlót átvette, az OEE elnökének bemu-
tatta, aki köszönôlevélben méltatta a
zászló megóvását, ajándékozását Végvári
igazgató felé. Tekintettel arra, hogy a
zászlón a koronás magyar címer – még az
1915. évi – és a jelmondata „Istenfélelem,
szeretet, munka erre tanít bennünket az
erdô örök bölcselete!” volt kihímezve,
nem volt célszerû abban az idôben sem
mutogatni, sem tárolóban elhelyezni, el

A csillagvölgyi épület
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kellett zárni. Ez a zászló 1989 ôszén a csil-
lagvölgyi Könyvtár üvegszekrényébe he-
lyezetten vált közkinccsé.

A Thonet székek története
Az Egyesület bútorai a Nyári Pál utcából
való kiköltözés után a Tôzsdepalotába ke-
rültek. A bútorok közül a 66 db szék nagy
része használhatatlan volt, mert egyrészt
hiányzott a nádazott hátlap és  ülôke,
másrészt nagyon sok széknél eltörött a
tartóléc. Abban a reményben, hogy lehe-
tôség lesz a felújításukra a könyvtárvezetô
a használhatatlan székeket a kiskönyvtár-
ban lévô szekrények tetejére helyeztette
el. A Tôzsdepalotából való kiköltözés al-
kalmával a székek, az összes régi bútorral
együtt, Buda-keszire történô szállítással,
az erdôgazdaság központi épületének
egyik emeleti helyiségébe kerültek – meg-
ôrzésre. Az erdôgazdaság akkori igazgató-
ja, Tollner György vendégeinek szívesen
mutatta meg Könyvtárunkban azokat a
statisztikai évkönyveket, amelyek az ér-
deklôdô születési helyére vonatkozó ada-
tokat tartalmaztak (ilyen adatok voltak
többek között a helység állatállománya,
felszereltsége, kertészeti, mezôgazdasági
jellemzôi stb.). Tollner György nagyra be-
csült kollégánk egy ilyen látogatás során
vette észre székeink elhanyagolt állapotát.
Miután az Egyesületnek nem volt fedeze-
te a székek felújítására, újólag élvezve
Tollner igazgató megértô támogatását,
1987-ben a székeket a debreceni Hajlított
Bútorgyárba szállítva (mert a tervezett ná-
dazás nem volt lehetséges, óarany plüss
bevonattal) a felújítás költségeit vállalta.
Ezek a székek 1989-ben –  a Csillagvölgy-
be való átköltözéskor – még csomagoltan,
kibontatlanul kerültek átszállításra. A töb-
bi széket és a bútorokat (könyvszekré-
nyek, íróasztal) 1988-ban a visegrádi Fa-
ipari Kft. újította fel, úgyhogy az 1989. ok-

tóber 11-i épületátadáskor  bútoraink már
felújítottan, gondos kiállításban kerültek a
helyükre.

Történelmi székeink jelenleg elhe-
lyezése:

– 30 db óarany behuzattal az OEE Fô
utcai irodáiban,

– 19 db. óarany kárpittal az új Infor-
mációs Központ Könyvtárában, az olva-
sószobában

– 16 db zöld bevonatú szék a Könyv-
tár archív szobájában található.

A Könyvtár egykori és
mai gyûjteményeirôl

Az Egyesület székházának elvételével
eltûnt, gyûjteménybe sorolható tárgyak:

– Ferenc József életnagyságú képe,
– Bedô Albert: A Magyar Birodalom

Erdészeti Átnézeti Térképe (eredeti), 
– a széngyûjtemény,
– a fagyûjtemény,
– a maggyûjtemény,
– a rügygyûjtemény,
– a rovargyûjtemény,
– erdészeti szerszám- és eszközgyûj-

temény,
– falemez-gyûjtemény
– és a gróf Forgách Károly által ado-

mányozott 1756 db-ból álló páratlan
agancsgyûjtemény, továbbá

– 1 db vadkankoponya,
– 1 db kitömött vadmacska.
A gyûjteményekbôl egyedül egy ki-

tömött medvefej maradt meg. 
A Könyvtár jelenlegi gyûjteménybe

sorolható tárgyainak tételes felsorolása
a mellékletben található.

A Könyvtár látogatottsága
Visszatekintve Könyvtárunk történetére,
szólni kell annak látogatottságáról, hasz-
nálatáról is. Egyesületünkben 1954-tôl a

60-as évek végéig rendkívül élénk élet
folyt. Munkaidô után 2-3 tarokkasztal, a
kibicekkel minden hétfôn megtelt. Ebbôl
következett az is, hogy az idejáró kollé-
gák rendszeres látogatói voltak a Könyv-
tárnak. Sok esetben nem csak helyben
olvastak, hanem a könyvtárrend szerint
ki is kölcsönöztek  könyveket. Az ilyetén
módon való használatbavétel éves vi-
szonylatban mintegy 150 – 200 kölcsön-
zést jelentett. A helyben olvasásra azon-
ban megfelelô helyiség hiányában alig
volt lehetôség. Az idôben a Könyvtár
még nem rendelkezett másológéppel. A
budakeszi elhelyezés nem kedvezett a
Könyvtár látogatottságának, úgyhogy 30-
40 fônél több látogató éves viszonylat-
ban nem volt. Ugyanakkor a Könyvtár
fejlesztése, a költségvetésben biztosított
keretek között, idônként azt is túllépve,
zavartalanul folyt. 

Könyvtárunk méltó elhelyezése révén
a látogatottság a Csillagvölgyben már
megsokszorozódott. Sokan keresték föl
helyben olvasásra, számos másolati
anyag került ki a Könyvtárból, úgyannyi-
ra, hogy a látogatottságot – a hazai és kül-
földi csoportlátogatókkal együtt – éves vi-
szonylatban, mintegy 3-400 fôre tehetjük.
Jellemzôen keresték fel Könyvtárunkat
vidéki és budapesti kutató kollégák, akik
témakörükben irodalmazást, adatgyûjtést
végeztek. Ebben a munkában élenjárt az
Erdészettörténeti Szakosztály tagsága. 

A mai Erdészeti Információs Köz-
pontban felállított Könyvtár látogatott-
sága – az elsô évben nagy volt. Az
Egyesület külföldi vendégei és a hazai
látogatók Könyvtárunkat a vendég-
könyv beírásaiban méltatták. Szakosz-
tályaink, bizottságaink ülésein megje-
lent kollégák minden alkalommal –
nemcsak tájékozódtak Könyvtárunkról
– hanem igénybe is vették azt.

Tervezzük a Könyvtár állományának
újra rendezését, átszervezését, számító-
gépre való felvételét, hogy minél hatha-
tósabban álljon tagságunk és az érdek-
lôdôk rendelkezésére.

Riedl Gyula könyvtárvezetô adat-
szolgáltatása alapján lejegyezte: 

Dr. Sárvári János

A Könyvtár jelenleg a Budapest 1021
Budakeszi út 91. sz. alatt az Erdésze-
ti Információs Központtal és a Pilisi
Parkerdô Rt. Budapesti Erdészetével
közös épületben található. A Könyv-
tár hivatalos nyitvatartási ideje: hét-
fôn és szerdán 10-14 óra között, de
ettôl eltérô idôpontban is használha-
tó, csupán egy elôzetes idôpont egyez-
tetést kérünk. Telefon: 391-0552 vagy
391-0553.Fotó: Ormos B.


