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1867 elsô felében a Pozsonyból Pestre
helyezett Egyesület bútoraival, felszere-
lésével, Könyvtárával különbözô bérle-
ményekben került elhelyezésre. A mind-
inkább emelkedô lakbérdíjak és a folya-
matos költöztetés költségeinek terhétôl
csak úgy menekülhetett meg az Egyesü-
let, ha egy állandó helyiséget biztosít.

Ezek a gondolatok foglalkoztatták
1869-ben Egyesületünk vezetését, ami-
kor is Keglevich Béla elnök – egy ház-
vétel lehetôségével számolva – megfe-
lelô forrás biztosítása érdekében levél-
ben kérte fel az alapító tagokat áldozat-
vállalásra, alapító tagságuk felajánlott
emelése útján. Az alapító tagok felaján-
lásából mintegy 17 000.- korona jött
össze. Bedô Albert titkár felkérte
Krause Lajos építészt szakértôi közre-
mûködésre. Elôbb egy Magyar utcai
ház kínálatát tekintették meg, azonban
ez kicsinek bizonyult. További lehetô-
ség adódott a Bécsi kapu térségében,
amely ház megvételétôl azért állt el az
Egyesület, mert annak felújítási és belsô
szerkezeti átépítése nagyon sokba ke-
rült volna. Idôközben a politikai és gaz-
dasági helyzet miatt az Egyesület a ház-
vétel tervét elnapolta.

Az 1883. december 29-i Budapesten
tartott közgyûlésen, Ghiczy Emil föld-
birtokos, alapító tag megismerve az
Egyesület anyagi helyzetét, indokoltnak
tartotta a házvétel ügyét újraéleszteni
azzal, hogy a megveendô ház erdészeti
múzeum kialakítására is legyen alkal-
mas. A közgyûlés az indítványt elfogad-
ta és megbízta az igazgató választmányt
a házvétellel kapcsolatos teendôk el-
végzésére. Az 1884. március 10-i igaz-
gató választmányi ülés Tisza Lajos elnö-
köt és Bedô Albert alelnököt kéri fel a
múzeum felállításával is kapcsolatos
házszerzéshez szükséges intézkedések
megtételére. Az 1884. május 23-án tar-
tott választmányi ülésen Tisza Lajos és
Bedô Albert bejelentik, hogy az eddigi
vizsgálódásuk eredményeképpen az
Egyesület számára az lenne a legcélsze-
rûbb, ha alkalmas helyen egy nagyobb
és díszesebb új épületet emeltetne,
amely nemcsak az egyesületi helyisége-
ket foglalhatná magában, hanem rész-
ben, mint bérház, jövedelmet is hozna.
Errevaló figyelemmel néztek méltó he-
lyen telek után és mivel sikerült az új,
akkor épülô Országház közelében, az

Alkotmány és
Honvéd utca sar-
kán találni egy al-
kalmas telket, an-
nak mérsékelt bé-
ren lehetô fizetési
feltételek mellett
átengedéséért fo-
lyamodtak a tulaj-
donos Fôvárosi
Tanácshoz. A Ta-
nács a kérelmet el-
vileg elfogadta az-
zal, hogy a javasla-
tot a Fôvárosi Köz-
gyûlés elé terjeszti.
A végleges átenge-
désig azonban vár-
ni kellett, mert az
Alkotmány utcára
is kiterjedt az új
Országház építé-
sével kapcsolatos
szabályozás, az ut-
ca vonalának meg-
állapítása.

Az 1884. szep-
tember 15-én, Pé-
csett tartott közgyûlés az elôterjesztôk
javaslatát a telekvásárlásra és az azon
létesítendô épület tervezetére jóvá-
hagyta. 1884. október 23-án, a Fôvárosi
Tanács a telek eladási árának megálla-
pításával kapcsolatban arról értesíti az
Egyesületet, hogy a környék és az Al-
kotmány utca a szabályozása megtör-
tént, így megszûnt annak akadálya,
hogy az Egyesület az 1030 helyrajzi szá-
mú, 274 négyszögölnyi telket megve-
hesse.

1884. december 3-án megérkezik
Budapest Fôváros Tanácsa közgyûlési
határozata a telekvételi kérvényre,
amely szerint a telket átengedi oly felté-
tellel, hogy a teleknek utcai homlokza-
tát a birtokbavétel napjától számított
három év alatt, az egyesület céljainak
megfelelô és a környék díszére váló há-
romemeletes házzal beépíteni köteles,
nem zárva ki lakások bérleményét sem,
ha az épület egyesületi célokat szolgál.

Az 1884. december 20-i választmányi
ülésen Tisza Lajos tudatja a Fôvárosi Ta-
nács döntését és bejelenti, hogy elérke-
zett az idô az építés megkezdéséhez
szükséges elôintézkedések megtételére. 

A választmány határozatot hozott :

1. Bedô Albert egyesületi titkár ke-
ressen megfelelô mûépítészt,

2. az Alapszabályok módosítására, az
alapítványok kamatainak építési céllal
való felhasználását illetôen,

3. az alapító tagok tagdíjemelési
ajánlására,

4.  erdôtulajdonosok, fakereskedôk,
levélbeni felkérésére: építési célra fa- és
más anyagok felajánlására, vagy pénz-
beli adományozásra,

5. e kérdéskörrel kapcsolatban az Ál-
lami Erdôfelügyelôségek segítségét kér-
je az elnök azzal, hogy a kerületükhöz
tartozó, az Egyesület közhasznú célját
elismerô és támogató, valamint erdész-
barát tulajdonosokat, kereskedôket név
szerint javasolva, az így elkészített ada-
tokat közöljék az Egyesülettel, 

6. a bútorok rendelésére, megfelelô
könyvtárszekrények készítésére, szak-
ipari szerzôdések elkészítésére.

A titkár Czigler Gyôzô személyében
megtalálja azt a mûépítészt, akit javasol
felkérni a tervezési és az építési munká-
latok elvégzésére. 1885. március 20-án
az elnök levélben kéri fel Czigler Gyô-
zô neves mûépítészt a székház tervezé-
sére és kivitelezésére, aki a megbízást

Az Országos Erdészeti Egyesület
Székháza



Erdészeti Lapok CXXXVII. évf. 6. szám (2002. június) 159

1885. április 10-én elfogadja. 1885. má-
jus 3-án megalakul az Építési Bizottság
Tisza Lajos elnökletével, tagjai Bedô Al-
bert és Lutzenbacher Pál, a bizottság
jegyzôje Horváth Sándor egyesületi tit-
kár. Az Építési Bizottság kiírja a pályá-
zatokat szakipari munkákra. Az Egyesü-
let elnöke az erdôfelügyelôségek segít-
ségét kérve, levélben felkéri azokat az
erdôtulajdonosokat, fakereskedôket,
akik közhasznú tevékenységét elismer-
ve, megértik az Egyesület munkáját,
hogy adományaik felajánlásával járulja-
nak hozzá az építés költségeihez. E tá-
mogatáshoz társult az az áldozatkész-
ség is, amelyet az erdészek barátai nyúj-
tottak. Meg kell említeni a mára-
marosszigeti Groedl testvérek nagylel-
kûségét, akik a ház teljes fedélszerkeze-
tét - a toronnyal együtt - méretre szabot-
tan, ingyen elkészítik és leszállítják;
vagy például a Thonet testvéreket, akik
a közgyûlési terem részére megrendelt
100 db. széket fél áron számlázták;
Lutzenbacher Pál 1.000.- forinttal, Vuk
Mihály fakereskedô 500.- forinttal tá-
mogatta az építkezést. 

1885. július 2-án a Fôváros Közmun-
kák Tanácsa határozatban közli: miután
az Alkotmány utca rendezése és a járda
magassága megállapítást nyert, az épí-
tési engedélyt megadja. 1885. július kö-
zepén a föld- és kômûves munkák
megkezdôdtek, az Építési Bizottság jel-
zi, hogy a falazási munkák októberre el-
érik a második emeletet. 1885. augusz-
tus 1-én a telek vételárát, 13 846 forint
13 krajcárt az Egyesület a Fôvárosi
Házipénztári Hivatalnál befizeti. Októ-
ber 20-án a Groedl testvérek útnak in-
dítják a méretre szabott fedélszék és to-
rony anyagát. Október 23-án a választ-
mányi ülésen az Építésvezetôség beje-
lenti, hogy a székház építése annyira
elôrehaladott, hogy a koszorúzási ün-
nepély megtörténhet, kéri az ilyenkor
szokásos jutalmak javasolt kiutalását. 

1886. augusztus 1-re, az elkészült
házba megkezdôdött a korábban meg-
rendelt nemesen egyszerû bútorok, va-
lamint a gyûjtemények beköltöztetése.
Nevezetesen: a fák- és cserjék, a szén, a
fa, a mag, a rügy, a rovar és a falemez
gyûjtemények; a gróf Forgách Károly
által adományozott Európa hírû, párat-
lan 1756 db-os agancsgyûjtemény,
amelynek felrakása a székház folyosó-
ján és helyiségeiben Czigler Gyôzô ter-
vei alapján történt; továbbá a könyvtár-
szekrények és a könyvtár elhelyezése,
valamint az erdészeti szerszám- és esz-
köz 6 táblás gyûjteménye. Nagylelkû-
ségrôl tett tanúságot az épülettel szem-

ben lévô Kereskedelmi Fôiskola igazga-
tósága is azzal, hogy az idôközben el-
készült berendezési tárgyak és gyûjte-
mények tárolásához bérmentesen adta
át szuterén helyiségeit a ház építésének
befejezéséig.

1886. augusztus 12-én az Egyesület
birtokba vette a házat, budapesti háziúr
lett. Megkezdte 19 lakás bérleményé-
nek kiadását, elkészítette a házirendet,
készült a december 12-i ünnepi köz-
gyûlésre, házavatásra; és elôkészítette
az 1887-es körmöcbányai Közgyûlést.

1886. december 12-én megtörtént –
ünnepélyes közgyûlés keretében – a
házavatás. Az Egyesület 20 éves jubileu-
mát ünnepelte. Közgyûlési indítvány
volt Ferenc József és Tisza Lajos testmé-
retû portréjának megfestése, a közgyûlé-
si terem számára. Tisza Lajos és Bedô Al-
bert küldöttségileg kereste fel I. Ferenc
József császárt és királyt annak engedé-
lyezésére, hogy portréját a gödöllôi va-
dászatokon viselt ruhájában örökíthes-
sék meg, egyben meghívták Székház-lá-
togatásra. Bedô Albert felkereste
Benczur Gyula neves festômûvészt a két
festmény elkészítése ügyében. Benczur
Gyula nagy elfoglaltságára hivatkozással
a kért határidôre nem tudta vállalni a
festmények elkészítését. Javasolta önma-
ga helyett tanítványát, egyben adjunktu-
sát Stetka Gyula festômûvészt a portrék
elkészítésére. Stetka Gyula Ferenc József
portréját 1000.- forint festôi tiszteletdíjért
1887. október 6-án, Tisza Lajos portréját
800.- forint tiszteletdíj fejében 1888. júni-
us 22-én átadta.

Felavatásra került tehát székházunk,
az a háromemeletes, sajátszerû stílus-
ban épült palota, amely egyúttal a fôvá-
ros dísze is lett.

Az épületben a földszinten és az elsô
emeleten lakásokat alakítottak ki, a má-
sodik emeleten voltak az irodahelyisé-
gek, a közgyûlési terem, a tanácsterem, a
titkár, az alelnökök, az adminisztráció, a
könyvtár és olvasó, valamint az Erdésze-
ti Lapok szerkesztôségének helyiségei. A
harmadik emeleten vendégszobákat ala-
kítottak ki. A lakásokból három szolgála-
ti lakás volt; a földszinten a gondnoki, az
elsô emeleten a titkári, a második emele-
ten az altiszti lakás. A 19 lakásban 1942-
ben 61 lakó volt. Az épületben összesen
151 helyiséget alakítottak ki.

E ház volt a magyar erdôgazdaság
szellemi irányítója, fellegvára. Az itt
megfogalmazott emlékiratok, memo-
randumok, kormányzati elôterjesztések
soha nem voltak öncélúak: az Egyesület
bölcs vezetése folytán szorosan beéke-
lôdtek a magyar gazdaság vérkeringé-
sébe. Tanúja volt kudarcoknak, nehéz-
ségeknek, eredményeknek. Az erdészet
tekintélyt szerzett és tényezôvé vált. Ezt
igazolja két nagy vezéralakjának Bedô
Albertnek és Kaán Károlynak államtit-
kári kinevezése, a döntéshozó kor-
mányzati munkába való bevonása is. 

Ez a ház volt kohója az erdôk és a
természet védelmérôl szóló 1935. évi
IV. törvény elôkészítésének, a végrehaj-
tás munkájában való részvételnek. Itt
tett váratlanul látogatást 1888. február
12-én Rudolf trónörökös és február 28-
án váltotta be meglátogatási ígéretét I.
Ferenc József, aki szobáról-szobára jár-
va gyönyörködött az agancsokban, a
gyûjteményekben és hallgatta meg a
vendéglátók tájékoztatását az egyesüle-
ti munkáról. E házban élt és halt meg az
erdészek legnagyobbika, Bedô Albert,
akit 1918. október 23-án lépcsôházi ra-
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vataláról szállítottak, a háromszéki
Kálnokra; gyászolta az I. és II. világhá-
borúban hôsi halált halt tagjait, - sok-
szor lengett a fekete zászló az épület
homlokzatán. 1944-ben Budapest bom-
bázásakor találat érte székházunk pad-
lásterét, de 1948 márciusában már
örömmel gyûlt össze a tagság a Zászló-
bontó Ülésre – a tisztújító közgyûlésre –
a az egyesületi élet újjászervezésére, el-
indítására. Az 1948. december 9-i köz-
gyûlésen Sébor János professzor, Egye-
sületünk akkori elnöke bevezetôjében
mondja: „Fájdalmasan érintene ben-
nünket, ha ôsi székházunkból ki kelle-
ne költözni, hogy egy fontos állami in-
tézménynek adjunk helyet benne. Meg-
gyôzôdésem, hogy van a megoldásnak
olyan módja is, amely nem kívánja ál-
dozatul a magyar erdôgazdaság 60 éves
fellegvárát; eltávolításunk belôle nem-
csak egy köztiszteletben álló, szeretettel
ápolt szimbólumtól fosztaná meg tag-
társainkat, hanem anyagi romlásunk-
hoz is vezetne a házbér-jövedelem el-
vesztése folytán.” Az elnöki látnokság
hihetetlennek tûnt akkor. És lám 1949
januárjában az Országos Tervhivatal le-
foglalta az épület III. emeletét. Február-
ban Madas András, Magyar János és
Gárdos Emil, METESZ fôtitkár küldött-
ségileg keresték fel Vas Zoltánt, a Terv-
hivatal elnökét, kérve a mûködéshez
szükséges helyiségek meghagyását.
Nem volt teljesíthetô. Jablánczy Sándor
az FM Erdészeti Fôosztályának akkori
vezetôje, egyesületünk titkára erélyes
tiltakozás mellett Emlékirat átadásával
kérte Szabó István miniszter támogatá-
sát. Eredménytelenül. Levélben keres-
tük meg Rónai kereskedelmi minisztert,
hogy a Honvéd utcai front földszintjén
4 helyiséget adjon át az Egyesület mû-
ködése érdekében, miután a Kereske-
delmi Minisztérium teljes egészében
igénybe vette az épületet. Nem járult
hozzá.  Az Egyesület természetesen
megfellebbezte az épület kiutalását az
V. ker. Tanácsnál. 1949. március 11-én
mégis el kellett hagyni a székházat.
1949. október 3-án már a Bajcsy
Zsilinszky út 72. szám alatti helyiségben
megtartott igazgató választmányi ülé-
sen jelentette be Bezzegh László elnök-
ségi tag hivatalosan, a szolgálati útja mi-
att távollévô titkár helyett, székházunk
teljes elvételét. Tiltakozásainkra és a
fellebezésre 1953. február 5-én kaptuk
meg az V. ker. Tanács Végrehajtó Bi-
zottságnak értesítését: „A Budapest V.
kerület Alkotmány utca 6. szám alatt
fekvô házingatlant állami tulajdonba
vettük.” Ez volt a válasz. 

Az állami tulajdonba vétel szerintünk
jogtalan volt, ugyanis a Népköztársaság
Elnöki Tanácsának 1952. évi 4. számú
törvényerejû rendelete 4. §-a szerint: Az
állami tulajdonba vétel alól mentesül-
nek azok a házingatlanok, amelyek a
dolgozók társadalmi szervezeteinek és
szövetkezeteinek tulajdonában vannak.

Ma nem vagyunk gazdái a háznak,
mégis hálával kell megemlékeznünk
azokról, akik létrehozásán fáradoztak;
akik adakoztak; gyûjtöttek és az építke-
zést vezették. És hálával a magyar tisz-
tes ipar szakipari képviselôire; a meste-
rekre; a segédekre, az inasokra, a mun-
kásokra, azokra akiknek keze nyomán
felépült a gyönyörû palota.

Egy ház külleme belsô tartalmat,
életminôséget takar. Az itt hagyott ha-
zafisággal telített akarat erôsítse most
az e házban dolgozókat, azokat, akik
ma a magyar gazdaság elômozdításán
fáradoznak. Nekünk pedig ez a ház
nem hideg kô és tégla tömege. Ezt a
házat 1884. szeptember 15-én a Pécsi
Közgyûlés létesítette, több száz ma-
gyar erdész és erdészbarát szíve mele-
ge hordta össze. Kötelességünk meg-
ôrizni ezt a meleget, reménykedve az
igazság gyôzelmében, a majdani
visszatérésben.

Riedl Gyula
könyvtárvezetô

(lejegyezte: dr. Sárvári János)

Érthetetlen számomra a kialakult vita a
természetszerû erdôk létjogosultsága,
az ôshonos fafajok, növénytársulások
elsôbbségének kérdésében.

A tudomány mára teljesen világossá
tette, a „természetes” mint olyan fel-
sôbbrendûségét, bebizonyította, hogy
bármilyen emberi beavatkozás, a ter-
mészetestôl való valamilyen cél érdeké-
ben való eltérés, hosszú távon több kárt
okoz, mint hasznot. Mára már tudjuk,
hogy csak a természetes folyamatokba
való be nem avatkozás, mindennapi
életünkben, a természetes anyagok;
energia, táplálkozás, gyógyszerek stb.
alkalmazása szolgálhatja bolygónk és
rajta az ember hosszú távú meglétét!

Természetes, hogy az ember mindig
újítani, jobbítani akart, és akar ma is.
Tette azt úgy, hogy nem lehetett tudatá-
ban a következményeknek, kora tudo-
mányos szintjén fel sem mérhette, mi-
lyen hatásai lesznek feltalálásának.
(Lásd radioaktivitás, vegyszerek, mû-
anyagok, az olaj felhasználása.)

Bizonyára ilyen jobbító szándék vezet-
te szakmai elôdeinket is, akik valamilyen
ökológiai probléma, futóhomok, kopá-
rok erdôsítése céljából, vagy csak más
földrészen megtapasztalt szép alakú,
vagy más szempontból jónak ítélt fafajt te-
lepítetek haza, nemes célok érdekében.

A trianoni határok után is fellendült a
fenyvesek telepítése, az elveszett Kár-
pátok utáni nosztalgiából. Késôbb a
szovjet fenyô fûrészáru kiesése is fenyô
telepítésre ösztönzött.

Sok fafaj meg is állta a helyét, ma is
lehet dicsérgetni, lám-lám, milyen jó
ötlet volt. A kopárok beerdôsültek, a ho-
mok nem fut tovább?!, gyorsan növô,

gazdaságilag jól hasznosuló fafajok ke-
rültek be.

Csak akkor még nem tudtuk, amit ma
már tudunk. Hogy a radioaktivitást talán
jobb lett volna, ha fel sem fedezik, a kôolaj
ilyen mérvû felhasználása mennyi hábo-
rúhoz vezet majd, és mennyire elszennye-
zi levegônket, vizeinket. A vegyszerek,
mûanyagok hatásáról nem is beszélve.

Így nem tudtuk azt sem, hogy a flóra
elszegényedése a fauna elszegényedésé-
vel jár együtt, a behurcolt fafajok hazai fa-
fajokat szorítanak ki a velük szoros kap-
csolatban élô más élôlényekkel együtt.

Nem tudtuk, milyen kárt okozunk az-
zal, hogy csak gazdálkodói érdekek fi-
gyelembe vételével kezelt erdôkbôl ki-
szorultak az idôs korhadó fák, eltûntek az
elegyfajok, elszegényedtek vagy eltûntek
a kísérô cserjék, lágyszárúak. A vegyes
összetételû és korú erdôkbôl egy jól ke-
zelhetô, ám minden tekintetben szegé-
nyes erdôt–ültetvényt hoztunk létre.

Ezért lehet örülni a Pro Silva mozga-
lomnak, a természetes erdôket, ezek
kezelését, visszaalakítását, a lapunkban
is bemutató írásoknak.

És nehéz megérteni a nosztalgiából
vagy rövid távú gazdasági érdekekbôl a
természetesség megkérdôjelezését, a
természetszerû erdôkezelést csak érde-
kes kísérletként való kezelését.

El kell fogadni, hogy a kör lassan be-
zárul, ha meg akarunk maradni (értem
ezt úgy is, ha a szakmánkban meg aka-
runk maradni), csak egyetlen út van: a
természetes.

És ez a mostani erdôk kezelôire és az
új erdôk telepítôire is vonatkozik!

Inczédy György
erdész

Természetszerû erdôk?


