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Jövôre lesz ötven éve, hogy az Egye-
sületet megfosztották a közadakozás-
ból épített székházától. A Nagy Népi
Egyenlôsdi egy tollvonással elvette
mindazt, ami az Országos Erdészeti
Egyesület múltja, vagyona, megbíz-
ható bázisa volt. Azután a hallgatás
évtizedei következtek, mígnem elér-
kezett az 1990-es évek fordulata. De
addig úgy jártunk a székházunk meg-
ítélésével, mint az ifjúság a Trianon-
ban elcsatolt ôsi magyar területekkel.
Nem hallott róla, tehát nem is léte-
zett, sem a gondolatban, sem a retori-
kában. Aztán úgy alakult a sok jogi
csûr és csavar, hogy nem kaptuk vis-
sza jogos tulajdonunkat. Az utóbbi
években perre vittük a dolgot, de
nem sok a remény.

Ezért volt történelmi tett, hogy a
„150 éves erdészeti múlt” jubileumi em-
lékülését volt székházunk egykori ta-
nácstermében tarthattuk. A szerencsés
másfélszáz erdész közül kevésnek ma-
radt száraz a szeme az erdészhimnusz
éneklésekor, mely az ünnepség meg-
nyitóját jelentette. Kertész József szava-
lata után Glattfelder Béla politikai ál-
lamtitkár köszöntötte a jelenlévôket.
Az államtitkár úr egyben mint házigaz-
da – a Gazdasági Minisztérium jelenleg
az épület használója – felajánlotta,
hogy az épületbe elhelyezhetjük relik-
viáinkat, melyek az egykori funkciót
idézik. Káldy József elnök az alkalomra
megjelent erdészeti emlékhelyeket be-
mutató „Velünk élô múlt” c. kötetet
mutatta be, mely az Egyesület legújabb
kiadványa.

Oroszi Sándor, az Erdészettörténeti
Szakosztály elnöke tartott elôadást a

Székházunkban ünnepeltük egyesü-
letünk alakulásának 150. évét
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150 éve alakult Egyesület történetérôl, a
névváltoztatásról, melyet megelôzött az
alapszabály módosítása. Az Alföldi Er-
dôkért Egyesület nevében Bondor An-
tal elnök adta át az arra érdemeseknek
az emlékérmeket. Kapták: Andrési Pál,
Cseke István, Medvecz Gábor, Marton
Imre, Nádi János, Osváth-Bujtás
Zoltán, Puskás Pál, Rumpf János és
Vadasdy Kálmán. A Mecseki Kürtösök
hangjával zárult az ünnepség épületen
belüli része, majd Riedl Gyula bácsi
emlékezett – az utca felôli emléktáblá-
nál – a székház születésérôl, funkciójá-
ról és a kommunizmus aljas és erkölcs-
telen rablásáról. Ne adjuk fel – szólítot-
ta meg a jelenlévôket Káldy József el-
nök –, ne adjuk fel a jogos tulajdonunk-
hoz való ragaszkodást.

Pápai Gábor


