Megújult a 120 éves Erdészterem

Ilyen volt...

Nevezetes évfordulóhoz érkeztünk,
mely alkalmat ad Székházunkkal kapcsolatos történéseinek áttekintéséhez.
Egyesületi tagságunk 120 éve, 1886. augusztus 1-én, költözött be az adakozásából felépített Székházába.
A Székház történetét Riedl Gyula a
könyvtár õre és dr. Sárvári János írták le
az Erdészeti Lapokban. Ezen írás keretében a Székházban lévõ egyik teremrõl, a
volt közgyûlési teremrõl szólnak a sorok.
A Székház Bizottság dr. Szikra Dezsõ,
Balogh László, dr. Czerny Károly közül,
dr. Czerny Károly állított össze egy tekintélyes vastagságú dokumentumgyûjteményt Székházunk múltjáról. Ebben a
kötetben található a Székház szintjeinek
alaprajza, így a közgyûlési teremé is.
A Székházban tartotta Egyesületünk
kibõvített ünnepi elnökségi ülését 1986.
október 14-én, amikor az Alkotmány
utca felõli bejárat mellett felavatásra került a márványtábla a Székház 100 éves
évfordulója alkalmából.
A következõ alkalom az volt, amikor
Riedl Gyula, könyvtárunk õre és Ormos
Balázs fõtitkár a Székházba látogatott. A
2001. augusztus 7-én tett látogatás elindított egy folyamatot. Talán nem véletlenül.
A Gazdasági Minisztérium épületében a
Protokoll Osztály egyik munkatársa,
Praznovszky Gyula fogadott bennünket.
Riedl Gyula, ahogy szokta, összehúzta
szemöldökét és huncut mosollyal az arcán
megkérdezte vendéglátónkat. Van-e neki
Márta (lehet, hogy a név nem pontos) nevû felmenõje? Igen. Volt a választ. Hát õ
volt e házban, az Országos Erdészeti Egyesület egykori Székházában, az akkori elnök Waldbott Kelemen titkárnõje, mondta
Riedl Gyula. A hatást nem kell leírni. Ettõl
kezdve a ház elõttünk nyitva volt.
Kiemelkedõ esemény volt a Székházban tartott ünnepi rendezvény, mely az
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... ilyen lett

Egyesület 150 éves múltjára emlékezett,
2001. december 6-án. Ekkor került elnevezésre hivatalosan a 331. sz. terem,
mely az ERDÉSZTEREM nevet kapta. A
Kisalföldi Erdõgazdaság Rt. Ravazdi Erdészeténél faragták tölgyfából a táblát.
Az ünnepségen részt vett Glattfelder Béla, a Gazdasági Minisztérium politikai államtitkára, aki segítette munkánkat.
2006. augusztus 1-én Ormos Balázs
fõtitkár és dr. Sárvári János látogatást
tettek volt Székházunkban, ahol fogadott a miniszter protokollfõnöke, Brunner Orsolya osztályvezetõ.
Újabb szomorú, emlékezésre okot
adó egybeesés, hogy egy éve ezen a napon távozott örökre közülünk szeretve
tisztelt Riedl Gyula tagtársunk. De
örömhír is fogadott bennünket, hiszen
Brunner Orsolya – akinek múlhatatlan
érdemei vannak a terem felújításában –
arról tájékoztatott, hogy a hosszú közös
elõkészítõ munkánk eredményeképpen elkezdõdik az ERDÉSZTEREM felújítása. Mégpedig nem egyszerû felújításról van szó, hanem az eredeti állapo-

tot alapul vevõ részbeni helyreállításról.
A terem falait, padlóját a gipszstukkókat teljes egészében felújították. A falakra
a kor hangulatát idézõ selyemtapéta, az
ablakokra az Országos Erdészeti Egyesület hosszabb tagsági jogviszonyt elismerõ
régi oklevelének motívumait õrzõ függönyök kerültek. Az idõközben több rétegben elhelyezett parkettát a legalsó szintig
visszabontották és az eredeti fotókon beazonosítható mintázatú parkettával helyettesítették (a régi parketta egy kazettáját emlékbe könyvtárunk megkapta). Eltüntették a terem végében található és korábban ruhafogasok elhelyezésére használt alkóvot is, és helyébe hatalmas üvegezett vitrin került. Az ajtók és a festmény
fölé a székház homlokzatán található mintát követõ szép kivitelezésû szupraportok
kerültek. A hatalmas csillárok és a falikarok tölgylevél és tölgymakk díszítése is az
egykori hangulatot idézik.
A tervek elkészítését segítettük az eredeti dokumentumok átadásával, személyes konzultációk keretében, melyek felhasználásával Kissné Varga Katalin és Jeszenszky Ibolya készítették el a belsõépítészeti terveket, Szabó Ágnes Studió
1900 Kft. vezetésével és Szakál Kriszta, a
GKM gazdasági osztálya munkatársa segítségével. A terv idézi az eredeti állapotokat és megjeleníti a mai kor követelményeit is. Lehetõség nyílott eredeti egyesületi emlékek és alkotások elhelyezésére is
a beépített fali vitrinekben. A berendezéshez Egyesületünk adta a Bedõ-képet,
amit valószínûleg Braunecker Stina festõmûvész, Benczur tanítványa készített.
Bedõ Albert így legalább kép formájában
visszatért a Székházba, ahol dolgozott, lakott, ahol meghalt és ahol fel is ravatalozták az Alkotmány utcai bejárat lépcsõjén.
A falra az Állami Erdészeti Szolgálattól kapott Bedõ-térkép került, míg a vitrinben
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lévõ tárgyak nagy részét is az Egyesület
adta. A berendezéshez hozzájárultak: Mecseki Erdészeti Zrt., Káldy József, volt OEE
elnök egy gím bika trófeával, az ÉSZAKERDÕ Zrt., Cserép János, volt OEE elnök
két gím bika trófeával. A NYME Erdészeti
Múzeum kiállítási tárgyakkal (szekerce,
vonókés, busszolás teodolit, gyalu), az
ERTI érmekkel és dokumentumokkal. Az
OEE saját anyagaival (Bedõ-, Kaán-érmek,
oklevelek, dokumentumok, korsók), a
MEGOSZ emlékéremmel, Ormos Balázs
és dr. Szikra Dezsõ korsókkal. A berendezési tárgyak elõkészítésében kiemelt
munkát végzett dr. Sárvári János könyvtárunk õre. A tárgyakat tartós megõrzésre,
szerzõdéssel adjuk át a GKM-nek.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium eddig név szerint nem említett munkatársainak: Molnár Lászlónak, Tóth Csabának, Molnár Károlynak, Kulcsár Évának és Gagyi Katalinnak odaadó segítségükért és támogatásukért, a Stúdió 1900
Kft.-nek a kiváló belsõépítészeti tervezésért, a Fõvárosi Építõ Rt.-nek a színvonalas felújítási munkákért, a Bonus Lignarius
Kft. vezetõjének Széphegyi Kálmánnak és
munkatársainak a minõségi famunkák elkészítéséért, valamint a Deko Lux Kft.-nek
a csillárokért és falikarokért.
Erre az alkalomra felújítottuk az épületen 20 éve elhelyezett emléktáblát és
az FVM falánál található Wagner Károly
mellszobor feliratát is, melyet a közgyûlés után megkoszorúztunk.
Ormos Balázs
Dr. Sárvári János
fõtitkár
a könyvtár õre
* * *

Közgyûlés õsi székházunkban
A 2006. év decemberi közgyûlését az
tette ünnepivé, hogy azt a 120 éves
székházunk elrabolt épületének dísztermében tarthattuk, mely felújítva „Erdészterem”-ként fogadja a belépõket.
De a közgyûlés nemcsak azért volt ünnepi, mert a terem gyönyörû új ruhájában pompázott, hanem mert az új egye-

Kertész József Decrett József munkásságát
méltatta

sületi kitüntetés (Decrett József-díj) alapításáról is dönteni kellett.
Pethõ József elnök sajnálattal állapította meg, hogy a közgyûlésre meghívottaknak csak alig több, mint egyharmada jelent meg. Méltatta a terem felújításában résztvevõk munkáját, majd Ormos Balázs fõtitkár és Sárvári János
könyvtárõr a munkában tevõlegesen
résztvevõ mûszakiak és mûvészek jelenlétében vetítettképes elõadással mutatták be a terem metamorfózisát.
Még nem tudni, hogy mi lesz az épület sorsa, ha azt piacra dobják, hogy kihez és milyen szándékú hasznosításra
kerül – mert ne adja a jóisten, hogy a
gyönyörûen felújított terem esetleges
elpusztítása fokozza másodszori elvesztésével járó fájdalmunkat.
* * *
Felülnyomással jelent meg a „Gyökerek és lombok, Erdészportrék” 5.
kötete. Az Országos Erdészeti Egyesület
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120 éves székházának megújult erdésztermében tartott közgyûlés emlékére”
szöveggel. A kötetet a szerkesztõ mutatta be, ismertetve a riportalanyokat,
akik: Tóth Béla, Szodfridt István, Vicze
Ernõ, Firbás Oszkár, Bencze Lajos,
Grátzer Miklós, Rózsa József és Rakonczay Zoltán.
Grátzer Miklós gondolatai a „Gyökerek és lombok” 5. kötetéhez:
„Tisztelt Szerkesztõ úr, kedves Erdész
Barátaim! A magyar erdészet gyökerei
két évszázadon és két városon keresztül
hatolnak a mélybe, és koronája lassan
mind az öt földrészt érinti. Ezen már
egyéni levélnek lenni is kitüntetés, mert
minden levél páratlan, egyedülálló a maga nemében, szolgálva a közös funkciót.
Az itt bemutatott emberi sorsok az
egyéni élet kiszámíthatatlanságát, de
ugyanakkor a társadalmi és biológiai
erõk törvényszerûségét bizonyítják. Tanúvallomást tesznek arról, hogy a szélfújta magok hogyan kapaszkodnak a földhöz és egy idõben nyúlnak a kiteljesedést
jelentõ fény felé. Legyenek ezek a rövid
életrajzok ablakok a múltra: pótoljanak
baráti beszélgetést nemzedékek között,
ahol egy idõsebb generáció felnyitja emlékeit, hogy apró darabokból alakuljon egy
teljesebb korkép, ahol kis mozzanatok sejtetik a nagy változásokat, és ahol a nap
utolsó sugara még rácsillan véglegesen
pihenni térõ gondolatokra.
Köszönöm mindazoknak, akik
munkájukkal és emlékezéseikkel visszanyúlnak a múlthoz, mert aki a múltba
tekint, hogy jobban megértse a jelent,
az a jövõt építi. A Csendes-óceán partján Bellinghamból.”
Bensõséges színfolt volt, amikor a sorozat elsõ kötete megjelenésének mecénása, Palaczki József, az idén 20 éve megalakult Dunaker Kft. igazgatója az alkalomra készített Zsolnay emlékkorsót adott
át az Országos Erdészeti Egyesületnek.
Fotók: Detrich M., Ormos B.,
Pápai G.
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