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Július 31-én, halálának 10. évforduló-
ja elõtt egy nappal a Wagner Károly
Erdészeti Szakkönyvtárban gyûltek
össze Riedl Gyula családtagjai, bará-
tai és tisztelõi, egyesületi tagok, hogy
ünnepélyes keretek között emlékezze-
nek meg Egyesületünk és szakmánk
legendás alakjáról, az OEE könyvtárá-
nak egykori megmentõjérõl, jelenlegi
állományának megalapozójáról és
odaadó gondosságú õrérõl.

Riedl Gyula vasdiplomás, Bedõ-díjas er-
dõmérnök, vezérigazgató-helyettes, fõ-
osztályvezetõ-helyettes, igazgatóhelyet-
tes fõmérnök, az Országos Erdészeti
Egyesület titkára, az OEE Könyvtárának
õre, az Egyesület tiszteletbeli tagja volt. 

1939 májusában a család tizenhato-
dik(!) erdész tagjaként vette át erdõmér-
nöki oklevelét.  Munkáját a Latorica
részvénytársaságnál kezdte.  A II. világ-
háború után Gyõrbe, az ottani állami er-
dõigazgatósághoz került igazgatási osz-
tályvezetõnek, majd 1948-tól vezérigaz-
gató-helyettesként dolgozott. 1951-tõl
az Erdõközpontban volt termelési osz-
tályvezetõ. Az átszervezések során
elõbb az Állami Mezõ- és Erdõgazdasá-
gok Minisztériumában, illetõleg az Álla-
mi Gazdaságok és Erdõk Minisztériu-
mában osztályvezetõ, az Országos Er-
dészeti Fõigazgatóság szervezetében.
Majd az Állami Erdõgazdaságok Du-
nántúli Igazgatóságának helyettes veze-
tõje, végül az Országos Erdészeti Fõ-
igazgatóság belsõ átszervezésével az
Erdõgazdasági Fõosztály vezetõ helyet-
tese lett, és tagja az Erdõgazdasági Ta-
nácsnak. 1957-ben – büntetésül a forra-
dalmi munkástanácsi részvétele miatt –

az Erdészeti és Faipari Tervezõ Irodá-
hoz került, ahol igazgatóhelyettes fõ-
mérnökként dolgozott 1976 decembe-
réig, nyugállományba vonulásáig.

Már fiatal korától erõsen kötõdött az
Országos Erdészeti Egyesülethez és ez
végigkísérte egész életét. 1940-ben lett
az egyesület tagja, oklevelét Waldbott
Kelemen bárótól, az OEE akkori elnö-
kétõl vette át. Azonnal megalapította
110 fõvel a Gyõri Helyi Csoportot,
amelynek 1951-ig titkára volt. Fáradha-
tatlanul dolgozott a tagság bõvítésén, az
egyesületi élet fellendítésén, a hagyo-
mányok õrzésének ügyén. 1954-ben el-
nökségi taggá választották. 

1974-ben lett az Egyesület titkára,
ahol tevékenységének köszönhetõen
restaurálták Bedõ Albert, Divald Adolf és
Wagner Károly életnagyságú portréját.
1961 óta az Egyesület tiszteletbeli tagja.

Elévülhetetlen érdemeket szerzett az
Egyesület könyvtárának megõrzésében,
állományának megmentésében, feltárá-
sában és gyarapításában. 91 éves korá-
ban bekövetkezett haláláig az Egyesület
Könyvtárának õreként dolgozott.

Felejthetetlen emberségû személyi-
ségérõl, színes egyéniségérõl, magas
fokú szakmai tudásáról és példamutató
egyesületi munkásságáról dr. Sárvári
János, könyvtárunk õre és dr. Oroszi
Sándor, az Erdészeti Lapok szerkesztõ-
bizottságának elnöke, elnökségi tag
egy-egy elõadásban emlékezett meg.

Riedl Gyula alakját a kortársak –
Ádámffy Tamás, Holdampf Gyula, Király
Pál, Köveskúti György, Ormos Balázs,
Pápai Gábor, Pethõ József, Rakonczay
Zoltán, Schmotzer András, Ráczné
Schneider Ildikó, Tollner György, Tóth
Aladár és Apatóczky István – rövid hoz-
zászólásaikkal, visszaemlékezéseikkel,
egy-egy vidám történet, anekdota elme-
sélésével hozták vissza a Könyvtár köny-
vespolcai közé, ahol szelleme ma is ta-
pintható, érzékelhetõ. 

A megemlékezés során felkerestük
nyughelyét az óbudai temetõben, ahol
a családtagokkal közösen helyeztük el
a kegyelet virágait és Egyesületünk ko-
szorúját, majd az erdészhimnusz ének-
hangjaival tisztelegtünk a szakma és az
egyesület legendás alakja elõtt.

S, hogy a megemlékezésen Gyula
bácsi maga is velünk volt, azt nemcsak
a Könyvtárban éreztük, de a két sze-
münkkel láthattuk is, hiszen a Riedl-
emlékszobában tartott hibiszkusz, ép-
pen erre a napra, két pompázatos, égõ
piros virágot hozott. 

Nagy László,  dr. Sárvári János
Fotók: Nagy László
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Riedl Gyulára emlékeztünk
10 éve hunyt el Könyvtárunk legendás õre

Tóth Aladár személyes emlékeket idézMegemlékezés a Könyvtárban, családtagokkal

Gyula bácsi is velünk volt…


