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Riedl Gyula-emlékszobát avattunk
Augusztus elsején, halálának évfordulóján az Egyesület könyvtárában fölavattuk Gyula bácsi emlékszobáját,
amelyet volt dolgozószobájában rendeztünk be. Az eseményt megelõzõen
elnökségi ülésre került sor, melyen
részt vettek a régi és az új elnökségi tagok, valamint az ünnepségre meghívottak. Pethõ József elnök méltatta
Riedl Gyula munkásságát, majd Király
Pál, hajdani munkatárs és Gyula bácsi
jó ismerõje eddig még nyilvánosság
elõtt nem ismert, érdekes mozzanatokkal fûszerezett visszaemlékezését hallgattuk. Sárvári János, könyvtárvezetõ
ismertette az emlékszoba elkészülésének körülményeit:

„Nem sokkal Riedl Gyula bácsi halála után vetõdött fel a gondolat, hogy
egykori irodájából alakítsunk ki emlékszobát. A különbözõ dokumentumok és személyes tárgyak összegyûjtése érdekében megkerestük Gyula bácsi családját és segítséget kértünk a
soproni Erdészeti Múzeumtól is. Mónikától, Gyula bácsi unokájától személyes tárgyakat és dokumentumokat, bizonyítványokat kaptunk. A családi
fényképalbumok átadásával õ segített
abban is, hogy minél több egykori fotó
közül válogathassunk. Varga Tamástól, az Erdészeti Múzeum igazgatójától
megkaptuk Gyula bácsi édesapjának
eredeti diplomáját, amit 1912-ben Sel-

mecbányán még Bund Károly és Krippel Móric írtak alá. Az összegyûjtött
anyagokat a könyvtárban meglévõ
kordokumentumokkal egészítettük ki.
Az Erdészeti Tudományos Intézettõl
üveges tetejû tároló asztalt kaptunk,
köszönet érte Csiha Imrének és
Berényi Gyulának.
Az összegyûjtött anyagokat Ormos
Balázs, Pápai Gábor, Dankovics István
a Pilisi Parkerdõ Zrt. munkatársa és Sárvári János rendezték el jelenlegi állapotukban. A szoba kialakítása során arra
törekedtünk, hogy megmaradjon eredeti munkahely jellege is, ennek érdekében a könyvtár cédulakatalógusa ma
is itt van elhelyezve, itt használjuk.”

A harmadik oldal

H

atvan évvel ezelõtt jelent meg az Élet és Tudomány elsõ száma. E sorok írójának felrémlenek a mára már kissé megfakult lapok, melyeket a szülõi ház padlásán kutakodva talált, rácsodálkozva, hogy a homokozón és a bújócskán kívül is
számtalan érdekes dolog van a világon. Most utólag is
hálás vagyok édesapámnak, hogy akaratlanul is rajongójává tett a hetente megjelenõ népszerû tudományos
lapnak (25 éves évfordulóján 180 000 példányban
jelent meg). Azóta is izgalommal vegyes kíváncsisággal
várom a postát, az Élet és Tudományt. Pedig hatvan év
alatt bizony igencsak megváltozott a tudomány, s fõleg
az élet.
A bekötött évfolyamok sokaságát azóta a háromszéki Futásfalva általános iskolájának könyvtára õrzi. Reménykedem abban, hogy lapozgatása útjára indíthat a
térség tudósaihoz hasonló, kiváló embereket.
Az Erdészeti Lapok is közelebb került a hatvanéves
születésnapját ünneplõ kiadványhoz (lásd a sok átvett
erdészeti témájú hírt a nagyvilágból). De vajon emlékszik-e még valaki, hogy majd egy évtizede együttmûködési szerzõdést írtunk alá arról, hogy az ünnepelt
lap hazai szerzõktõl évi tizenkét erdészeti témájú írás
megjelentetését vállalta. Nem rajta múlott, hogy nem
merítettük ki a lehetõséget. Többnyire Andrési Pál cikkei tartják a kapcsolatot, és csak remélhetjük, hogy
ezentúl gyakrabban élünk a felajánlott bizalommal.
Különösen most, amikor oly sokszor rácsodálkozunk
társadalmi megítélésünk fonákságaira. Budapest Normafa környéki erdeinek erdõrészletén tábla jelzi, hogy
ezen erdõrészlet felújítását az Élet és Tudomány kollektívája is figyelemmel kíséri. A közel 200 éves bükkös
parkerdei körülmények közötti felújulásának folyamatáról az ünnepelt lap hasábjain is olvashatunk beszámolókat.
Bizony, bizony, ez is egy módja az erdészek népszerûsítésének, lényegi munkánk megismertetésének. Csak
hát élni kellene vele.
Az évforduló alkalmából a Magyar Tudományos
Akadémia Dísztermében adták át a Magyar Örökség
Díjakat, mely – Hámori József akadémikus szavait
idézve – „a magyar kultúra szellemi becsületrendje”.
Remélhetõleg bízhatunk abban, hogy a kialakult nehéz pénzügyi helyzetben is, kellõ anyagi támogatással,
folytathatja misszióját a lap.
Isten éltesse a 60 éves Élet és Tudományt.
Pápai Gábor
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