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Selmecbánya mint egyleti vándorgyûlés
színhelye elõször 1861-ben merült fel. Ez
összefüggésben volt az uralkodó 1860-
ban kiadott „Októberi diplomá”-jával, a
kortársak által a „magyar világ” visszatér-
tének eredményeivel. A következõ év-
ben, 1861-ben ugyanis Divald Adolf és
Wagner Károly Selmecen megkapta a
magyar nyelvû „Erdészeti Lapok” kiadá-
sára az engedélyt, miközben az Ungaris-
cher Forstverein berkeiben szintén erõsö-
dött a „magyar párt”. Az egylet vezetõsé-
ge ekkor, az 1861. évi XI. közgyûlés alkal-
mával úgy látta, hogy célszerû mind a Di-
vald–Wagner által képviselt, csak magyar
nyelvû szaklap felé, mind az elsõsorban
Selmecre összpontosuló „magyar párt” fe-
lé nyitni. Ennek jele volt Wagner Károly-
nak (távollétében!) választmányi taggá
választása, s egy esetleges selmeci köz-
gyûlés felvetése. (A közgyûlések elõké-
szítéséért általában egy-egy választmányi
tag volt a felelõs.) Wagner mindenesetre
az 1861. októberi levelében leszögezte:
egy selmeci közgyûlést nagyon jól elõ
kell készíteni. Ráadásul azt ne a szokásos
idõben, azaz augusztusban vagy szep-
temberben, tehát az Akadémia oktatási
szünetében, „hanem akkor tartassék, mi-
kor az erdõszeti tanuló ifjúság is itt van,
hogy érdeket költsön az ember az egyleti
mûködés iránt a fiatalságban is, s azonkí-
vül a város sem lenne oly élénktelen,
mint a szünidõk alatt lenni szokott.”

Az Erdészeti Lapok 1862. évi megindu-
lása azonban – elsõsorban Divald és az
egyleti vezetõség közötti levélváltások-
nak, sajtó útjáni „üzengetéseknek” kö-
szönhetõen – a selmeci „magyar párt” és
az egyleti vezetõség között csaknem sza-
kításhoz vezetett. Így az 1862. évi vándor-

gyûlés színhelyéül nem Selmecet, hanem
Gödöllõt nevezték meg. 1861. december
27-én azonban a „magyar párt” hívei Sel-
mecen megfogalmaztak egy memorandu-
mot, amelynek legfontosabb követelései:
1. válasszanak új elnököt; 2. az egylet
székhelyét tegyék át Pestre; 3. az egyleti
közleményeket német mellett magyarul is
jelentessék meg; 4. alakítsanak egy bizott-
ságot, amely eljár a magyar erdészeti iro-
dalom ügyében; 5. az egyleti jegyzõköny-
veket mind német, mind magyar nyelven
tegyék közzé. Erre a késõbbiekben „sel-
meci jegyzõkönyv”-nek nevezett követe-
lésekre alapozódott az egylet magyarosí-
tási törekvése, s amely törekvés elõl a gróf
Königsegg-Aulendorf Gusztáv által veze-
tett elnökség egyáltalán nem zárkózott el.

Sõt, mivel a „selmeci jegyzõkönyv”
2. és 4. pontja az alapszabály megvál-
toztatását igényelte, rendkívüli közgyû-
lés kitûzését határozták el. Ennek meg-
felelõen 1862. július 4-5-én (tehát figye-
lembe vették Wagner kívánságát is a ta-
nulóifjúságot illetõen) kértek engedélyt
a rendezvény megtartására. A Helytar-
tótanács azonban az 1862. június 17-én
kelt levelében a közgyûlés összehívását
megtiltotta, mondván, ott lesz az októ-
beri gödöllõi vándorgyûlés, a kérdése-
ket akkor tárgyalják meg. Az elnök, a
birodalmi gróf, nem hagyta annyiban;
ismételt levélben fejtette ki: a közgyûlé-
seken eddig semmilyen atrocitás nem
volt. Az igaz, hogy Selmecen nincsenek
biztosítva arról, hogy valamelyik „fel-
bujtogatott ifjú” rendzavarást kövessen
el (mert bár a helytartótanácsi levél erre
nem utalt, de az adott politikai helyzet-
ben nem volt nehéz kitalálni a tiltás mö-
götti valódi okot), de mégis Selmec az

alkalmas hely az egyesület új alapsza-
bálya, illetve a „selmeci követelések”
nyugodt megbeszélésére. Ugyanakkor
az Ungarischer Forstverein párt- és
nemzetiségi szempontból semleges
szervezet, tehát az Októberi diploma
szerint a nyelvi kérdésnek (ez mintegy
válasz volt a „magyar pártnak” is), a
nyelvhasználatnak nem lehet akadálya.

A Helytartótanács által javasolt gödöl-
lõi vándorgyûlés napirendjébe nem fért
bele, így fel sem vették a „selmeci követe-
lések” általános megtárgyalását. Annál is
inkább nem, mert Divald és az egyleti ve-
zetõség – ismét – polémiát folytatott; újra
a szervezeti és nyelvi kérdések kerültek
napirendre. Mai szemmel nézve sajnál-
hatjuk, hogy 1862-ben Selmecen nem
tarthatták meg a rendkívüli közgyûlést,
mivel az erdészegylet magyarosítása akár
akkor is végbemehetett volna. Látjuk, az
egyleti vezetõség nem zárkózott el elõle.

Sõt, a „selmeci párt” 1862. október 2-
án kelt levele alapján gróf Königsegg-
Aulendorf Gusztáv lemondott, s helyet-
te elnöknek – ismét csak a selmeciek
ajánlásával – ifjú herceg Eszterházy Pált
választották meg, míg az egyik alelnök
a szentantali Helm Ervin lett. (Helyette
került aztán a következõ évben Pálffy
István gróf az egyik alelnöki székbe.)

Az 1863. évi veszprémi közgyûlésen a
következõ évi helyszínérõl nem döntöttek,
azt rábízták a választmányra. Az 1863. no-
vember 5-ei választmányi ülésen aztán
jegyzõkönyvben rögzítették: „a követke-
zõ, XIV. közgyûlés helyszínéül a már régó-
ta javasolt szabad királyi bányaváros, Sel-
mec választatott, és a titkárság felkérendõ,
hogy a város tekintetes magisztrátusával
ebben a kérdésben lépjen érintkezésbe.”

Így került sor 1864-ben az elsõ sel-
meci közgyûlésre.

Dr. Oroszi Sándor
* * *

Vándorgyûlésre hangolva

Kerületvezetõ erdészek figyelem!

Az Erdészeti Lapok szerkesztõsége kéri a
kerületvezetõ kollégákat, hogy  aki meg-
õrizte szolgálati naplóját, juttassa el a
szerkesztõségbe. Szeretnénk ezekbõl a
feljegyzésekbõl kivonatolni, és a tanulsá-
gos, érdekesebb eseményeket, megfigye-
léseket közreadni. A naplókat természete-
sen visszajuttatjuk a feladónak. Ha fény-
másolatot kapunk az is alkalmas a szer-
kesztésre. Megkülönböztetett figyelem-
mel várjuk  idõs erdészek feljegyzéseit. 

A szerkesztõség

A hazai erdészeti felsõoktatás története kétszáz éves múltra tekint vissza.
1809. február 12-én kezdte meg elõadásait Selmecen, az általa vezetett Erdé-
szeti Tanintézetben Prof. Dr. Heinrich D. Wilckens akadémiai tanár, császá-
ri és királyi bányatanácsos a fõkamaragrófi hivatal tagjainak jelenlétében.
Az évfordulóhoz kapcsolódva, a 2007-ben elkezdõdött jubileumi esemé-
nyek részeként, az Országos Erdészeti Egyesület 2009. évi Vándorgyûlésé-
nek fõ helyszíne – a történelemben immár harmadszor – Selmecbánya lesz.
Az ünnepi alkalom témájának felvezetését most kezdjük el az Erdészeti
Lapok hasábjain. A fellelhetõ dokumentumok alapján megidézzük a két
egykori közgyûlés körülményeit, hangulatát, a téma kutatóinak (dr.
Bartha Dénes, és dr. Oroszi Sándor) segítségével. 
A szervezõk célja, hogy a felidézett események, Selmec üzenete megra-
gadja a Tisztelt Olvasót.

Az Ungarischer Forstverein (Magyar Erdészegylet)
selmeci közgyûlése(i)
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A bejelentési hely, hol a szállások kijelölése
végett minden t. egyleti tag és vendég szemé-
lyesen megjelenni kéretik, a Fritz-féle ház I-sõ
emeletében az academiai rajzteremben van, és
September 4-én 8 órakor reggel nyittatik meg.

V a s á r n a p September 4-én délután 5 óra-
kor üdvözlõ összejövetel a „zöld fához”
czimzett kert helyiségeiben.

H é t f õ n September 5-én reggel 8 órától 11-
ig gyülés; 11-tõl 1 óráig az erdészeti füvészker-
tek, valamint az erdészeti tanintézet helyiségei-
nek és gyüjteményeinek megtekintése. Délután
1 órakor kirándulás a Szklenói fürdõbe és út-
közben az úthoz közel esõ állabok megszemlé-
lése. 3 órától 5-ig közös ebéd. 5 órától 8-ig ki-
rándulás a Geletneki kõbányáig és vissza Szkle-
nóra. Estve visszamenés Selmeczre.

K e d d e n September 6-án reggel 6 órakor
összejövetel a fölsõ piaczon a hajdani bányabí-
róság épülete elõtt. Az Academiai könyvtár
megtekintése után kirándulás a jegenyefenyve-
sei végett érdekes Hodrusbányai völgybe, és
megszemlélése a Bostrichus curvidens által ott
megrongált állaboknak; ezután a garam völ-
gyön át a Vichnyei fürdõbe ebédre; végre
visszautazás Selmeczre s egyszersmind megte-
kintése az útbaesõ állaboknak.

S z e r d á n September 7én reggel 7 órakor
összejövetel a Kamaraházban, kirándulás Steful-
tón Ilián és a herczeg Kóburgi erdõségeken át
Szt. Antalba; ott 3–4 óra hosszan tartó ülés. A
közös ebéd után kirándulás az erdész-academia
pagonyába, és búcsúösszejövetel Kíszhüblén.

A tanácskozás alá jövõ tárgyak következõk:
1. T é t e m é n y. Közlések és tapasztalatok

az erdõmívelés és erdõgazdasági üzem terérõl,
nevezetesen értekezés a kopár erdei tisztások és
más sovány földek ertése körül tett kísérletek
és nyert eredmények fölött; az erdei magvak
gyüjtése épelése és csirképességének tartóssága
fölött; az erdõk bánlása termése és jövedelme fö
lött, különös tekintettel a cserkéregre suskára
makkolás és lombtakarmányra; idõjárási viszo-
nyok és erdõrongálások fölött általában.

3. T é t e m é n y. Miként rendeltessék el a
községi erdõgazdászat feletti szükséges állam-
felügyelet, és meddig terjedjen az illetõ állami
közegek befolyása.

4. T é t e m é n y. A szúrombolás leirása kü-
lönös tekintettel a Selmeczi vidékre, és annak
ellenszerei.

5. T é t e m é n y. A jegenyefenyõ mívelé-
sének legczélszerûbb módja különös tekintet-
tel Selmecz vidékére.

6. T é t e m é n y. A különféle szenitési mó-
dok összehasonlitása, eljárásra költségre és kiho-

zott szénmennyiségre nézve, különös figyelem-
mel a Selmecz vidékén dívó szenítési módokra.

7. T é t e m é n y. A különféle faeladási mó-
dok körül tett tapasztalatok elõadása.

8. T é t e m é n y. Tapasztalatok a különfé-
le fanemek tartósságáról a bányamívelésnél.

MMEEGGHHÍÍVVÁÁSS
AA MMaaggyyaarr EErrddéésszzeeggyylleett ff.. éé.. SSeepptteemmbbeerr 55..,, 66..

ééss 77-éénn SSeellmmeecczzbbáánnyyáánn ttaarrttaannddóó
XXIIVV.. kköözzggyyüülléésséérree..

A Magyar Erdészegylet igazg. választmánya 1863-
ik év November 5-kén tartott ülésében, a XIII.
közgyüléstõl nyert meghatalmazás folytán, a X I V –
i k k ö z g y ü l é s  h e l y é ü l  S e l m e c z  cs.k.
fõ b á n y a v á r o s t  v á l a s z t á, s ezen gyülés
ügy vezetésével alolírottat bízta meg.

Ennek következtében bátorkodik az, az Egy-
let igen tisztelt tagjait valamint az erdészet és va-
dászat minden barátait e közgyülésre meghívni.

Kétséget sem szenved, hogy a bányászati és
erdészeti academia nagyszámú, az ország külön-
féle részeiben szétszort növendékeinek nagyré-
sze felhasználandja ezen alkalmat, hogy rövidebb
vagy hosszabb idõ után kortársaival összejöhes-
sen, s az erdészeti oktatás terén azóta történt elõ-
haladásról személyesen meggyõzödhessék

Minthogy elõreláthatólag e közgyülés szá-
mos látogatásának fog örvendeni: felkéretnek
mind azon tisztelt vendégek kik e közgyülést
becses megjelenésökkel megtisztelni szándé-
koznak, hogy magukat ez iránt alulirottnál l e k é-
s õ b b f. é. A u g u s t u s 20-ig jelentsék, hogy
elszállásolásukról illõleg intézkedni lehessen.

Az ország déli részeibõl jövõ látogatók kik
Esztergomig vagy Esztergom-Nánáig a gõzha-
jón vagy gõzkocsin utaznak jól fogják tenni ha
magukat az Esztergom-Nánai indóház vendég-
lõjében jelenteni fogják minthogy intézkedés
fog történni, hogy az ottani vendéglõs által a
szükséges alkalmatosságok Selmeczig jutá-
nyos árak mellett kiállitassanak.

Minthogy az Egylet központi igazgatósága
az illetõ vasutak igazgatóságait a személyszállitá-
sibér mérséklése végett megkereste; ne terheltes-
senek azon urak kik a vasuton akarnának utazni, a
szükséges igazolási jegy végett idejekorán az Er-
dészegylet titkárságához Pozsonyba fordulni.

Azon bíztos reményben, hogy e közgyülés
a leglátogatottabbak közé fog tartozni, szivé-
lyesen üdvözlöm az erdõ minden pártfogóit és
barátait, – szerencse föl !

S e l m e c z , Julius 10-én 1864.
A XIV. közgyülés ûgyvezetõje

SScchhwwaarrzz FFrriiggyyeess,,
cs. k. bányatanácsos és az erdészeti-tan tanára.

AA mmaaggyyaarr EErrddéésszz EEggyylleett SSeellmmeecczzeenn..
E lapok t. olvasói rég tudják, hogy a ma-

gyar erdészegylet folyó évi nagy gyülését Sel-
meczen tartá, így tehát semmi újat nem mon-
dunk midõn tudatjuk, hogy e gyülés maga is
kitûzve volt napokon már lefolyt; nó de mint-
hogy közönségünk jó nagy része nem volt je-
len, idõszerinti közleménynek véltük ama há-
rom, vagy ha úgy tetszik négy nap lefolyását
pár sorba ide írni, természetesen mellõzve itt
mind azt minek közleménye az egyleti jegyzõ-
könyv kõrébe tartozik.

Vasárnap vagy is Sept. 4 ének délutánján
volt a programm szerénti elsõ és ismerkedési
összejövetel; a zöldfához” czimzett és a váro-
son kívül levõ kerti mulató helyiségben, hol a
házra, fák és fõbejáratra kitûzött háromszinû
lobogok már távolról tudaták a jövõmenõk-
kel, hogy itt ma nem valami közönséges vasár-
nap van, ezt bizonyitá a Selmeczi közönség jó
nagy része is mely már ebéd után kigyült hogy
lássa azon férfiakat kiket az akademikusi élet
napjaiból már elõbb is ismerhetett.

A fõbejárathoz kitûzött zászlók között csi-
nos díszités állott az erdõszök ismeretes üdvöz-
letével; benn a kertben sétáló csoportozatok
vártak a vendégek érkeztére; a látás és láttatás
kedveért kijötteknek egy részét a helybeli bá-
nyászati zenekar mulattatá míg másoknál közbe
közbe egy régi ismerõs fejezte ki udvariás örö-
mét a felett, hogy ismét találkozhatott.

Este 6 óra tájban több urak kiséretében meg-
jelent az egylet 1-sõ Alelnöke Wessely úr is, s
szokott nyájás és megnyerõ modórá val üdözlé
régibb és újabb ismerõseit, mire aztán a külön-
ben is kissé borus idõ miatt besötétedvén a már
eljött tagokkal és résztvevõkkel együtt az ezen
estére berendezett s a körülményekhez képest
elég izléssel is diszitett terembe ment, hol aztán
kezdetét vette a tulajdonképeni ismerkedési
összejövetel s a kölcsönös barátságos üdvözle-
tek sora, késõbb csaknem mindnyájan az aszta-
lok körül foglaltunk helyet Ceres és Bachus ál-
dásait a viszontlátás némi hivatalos örömei után
társaságosan élvezendõk. Vacsora alatt és után a
helybeli jó Czigány zene õszhangzó játéka nem
kevéssé emelte a jó kedvet.

Alelnõk úr s véle még nehányan korán tá-
voztak, jó nagy rész egész 10 óráig mulatott,
míg a bór és zenétõl leginkább felvillanyozot-
tak késõ éjfél utánig maradtak vissza, szóval
úgy látszott hogy egy jó kedvvel párosult idõ-
töltés volt s a helyi akadémia egykori növen-
dékei még ez alkalommal se mulaszták el,
amaz elõbbi tetszetes idõkhez hiven, egymást
megénekelni, mint tevék egykor a feledhetet-
len Neuschachton.

Másnap az az Hetfön délelõtt a városi ta-
nácsház termében körülbelõl 100 tag és vendég
részvéte mellett ülés tartatott, hol a kitûzött
themák felett szokás szerint többnyire német
nyelven nem annyira értekezletek mint sokkal
inkább rövid beszélgetések folytak. Az erdõ-

AAzz 11886644.. éévvii kköözzggyyûûllééss
AA MMaaggyyaarr EErrddéésszzeeggyylleett  ff..  éé..  55..,,  66..  ééss 77-éénn

SSeellmmeecczzeenn ttaarrttaannddóó XXIIVV.. kköözzggyyüülléésséénneekk
EELLÕÕRRAAJJZZAA..
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mivelés körül tett kisérletek közlésekor, az is-
meretes Byrmánféle eljárás felett e mûvelés
lényegének helytelen felfogásából eredt heves
szóvita keletkezett mely a Mack tanár által
adott rövid de alapos megfejtésen végzõdött.

A második tétemény felett „Miként ren-
deltessék el a községi erdõgazdászat feletti
szükséges állam felügyelet s meddig terjedjen
az illetõ állami közegek befolyása” Pozsonyi
jogtudor és tanár Barta Béla úr szólott m a g y a r
nyelven s rövid de szabatosan elõadott vélemé-
nyét csengõ éljen kisérte.

E vélemény röviden a következõkben
ment ki: állittassanak a kerületi kereskedelmi
és iparkamarák mintájára erdõszeti törvény-
székek melyek tagjai az erdõ birtokos közsé-
gek hivatalos képviselõibõl, nagyobb erdõ-
birtokosokból és szakértõ egyénekbõl állaná-
nak, kik aztán a kerületükben lévõ erdõségek-
nek úgy szaktani mint administrationális fe-
lügyeletét vinnék. E véleményt miként fen-
nebb is irók éljen kisérte, s nagy fontossága
meg sem is tagadható, de mindnyájan elkelle
ismernünk, hogy hazánk mostani viszonya
ilyes ujabb intézvények átvitelére kevésbé al-
kalmasok. Ezután Wessely úr szólott nagy
szakavatottsággal e tárgyban, s e lapok VIII-
ik fûzetében is közölt s a nagyméltóságú
Helytartótanácstól a magyar Erdészegylet
tett hivatalos kibocsátvány nyomán tudatá,
azon pontokat melyeket a választmány az em-
litett hivatalos helyre feltejesztendõknek vél,
s kiemeli, hogy ha a választmány e javaslata az
egylet közgyülése által elfogadtatnék akkor
az mint annak véleménye külön emlékiratban
lenne felterjesztendõ.

A közgyülés a választmány nézetét osztja s
rövidre vonva a következõ felterjesztésre sza-
vaz: A községi erdõk fentartása és kezelése fö-
lötti felügyelet a megyéket illeti, melyek ezt
szakértõ kerületi vagy megyei erdõmesterek
által eszközlik. Az erdõbirtokos községek kö-
teleztessenek erdeik tovább kezelésérõl egy le-
hetõ egyszerû s a falu minden értelmes lakos-
sától könnyen megérthetõ üzemtervet készíte-
ni, mely a megyék által megvizsgáltatván erdõ-
gazdaságuk alapjául szolgáljon. Az üzemterv-
tõl eltérõ kezelésre a kívánt engedély megadá-
sa, a kerületi erdõmesterek véleménye nyomán
a megyei hatóságok körébe tartozik.

Déltájban az ülésnek vége volt, s ezután az
erdész akademia helyiségeiben annak tangyûj-
teményeit tekintõk meg, s megvaljuk, hogy
azon alkalommal több oly tárgyat látánk, me-
lyek látása kivánatos lett volna elõttünk akkor
is, midõn nem rég az elõadási orákat hallgatók.

Nehányan, kik régen nem látták, megtekin-
ték a fûvészkertet; ez alatt a Szklenói fürdõbe
teendõ kiránduláshoz a szükséges kocsik elõál-
lottak melyeken mindnyájan helyet foglalva
azok robogó hosszú sorával utnak indultunk;
közben esõ erdõ egyrészét megtekintés végett
gyalog mentünk át s így fájdalom személyesen

gyõzõdhetének meg szaktársaink az átkozott
görbefogu szú (bostrichus curvidens) dulásai-
ról. Itt azon hiszemben, hogy netaláni mûked-
velõ olvasóink elõtt nem éppen érdektelen dol-
got teszek, nem tartom feleslegesnek ide írni,
hogy e másfél vonalnál alig nagyobb rovar ve-
szélyessége miben áll: õ ugyanis a kéreg (cor-
tex) és kem (lignum, tulajdonképeni-fa) közt
lévõ hántsot és szijácsot (liber et alburnum)
megrongálva, a tápnedv keringését akadályozza
meg, mi által aztán elébb vagy utóbb a geszt ki-
pusztulását okozza. Tetemes elszaporodása a
mult évi száraz

nyár és meleg õsz kedvezõ befolyással vol-
tak. Útközben még megtekintõk a Selmeczi
erdõsz–akademia elsõ tanárának Wilkensnek
egy egyszerû kõbõl álló emlékét, melyet tanit-
ványai a véle azon helyen tett fa ültetés emlé-
kére állitottak. E kõ alig olvasható irásával, az
azon ültetésbõl felnõtt fák kis ligetében a
Szklenói erdõõr lakának közelében áll és e nap
ünnepélyéhez méltóan koszorúkkal volt dí-
szítve. Sokan valánk kik elõször látók a kegye-
let ez egyszerû emlékét s midõn megtekintõk
Wessely urral föveget emeltünk ki rövid de ér-
zelemtelyes szavakban mondott áldást az egy-
kor szeretett tanár emlékére.

Erdékes látványt nyujtottak még az út mel-
lett lévõ s akkor tûzben volt mészégetõ ke-
menczék; szánalomra inditott azomban az azok
körül forgolódó népség, mely a tûz nagy mele-
gétõl gyuladásban lévõ szemekkel bámulva né-
zett ránk, hogy mint tekintjük meg csak
amúgy futólag az õ verejtékes és csekély juta-
lommal járó foglalkozását.

Délután négy óra felé Szklenóra érkeztünk
hol aztán a szó teljes értelmében diszes ebéd
várt ránk, melyet a fürdõi vendéglõ kissé nem
eléggé tágas termében közel százan költöttünk
el. Úgy a mái mint a következõ két nap ebédjei
alatt Balog Berta jó Czigány zenéje játszott.

Az elsõ toastot Wessely alelnõk úr mond-
ta Császár õ felségére, a másodikat Mack po-
zsonyi tanár a Pénzügy minister õ exclja. egés-
ségére, ki elég kegyes volt a mostani financ-
ziális visonyok közt, a Selmeczi Bánya erdõ
és jószág-Igazgatóságnak Császár õ felségétõl
800 frtnyi összeget a végre ki eszközölni,
hogy ez az egyletet vendég szeretõleg fogad-
hassa. Curter selmeczi akad. tanár szintén ér-
dekes köszöntésben emelte ki a magyarok
azon érdemét, hogy õk voltak a német tudo-
mányosság védpaizsai kelet felõl s ez csak is e
harczias nemzet vitézségének köszönheti fel-
virágzását, arra utalván, hogy így az erdõszeti
– mint német eredetû tudomány létele és ki-
fejlõdése is közvetve a magyar nemzet érde-
me. Érdekes köszöntéseket mondottak még
Barta és Pettkó tanár urak; többeket köszön-
töttek fel a jelenlevök közül köztük Wessely
urat, Schwarcz tanár urat ki e diszebéd tulaj-
donképeni rendezõje volt és e lapok megalapi-
tóit; voltak olyanok is 

kik kissé az illõnél többször vették igény-
be a türelmes közönség figyelmét. Ebéd alatt
általános jó kedv volt mit nem kevéssé emelt a
pezsgõs poharak többször ismételt habzó tar-
talma; este felé végét érvén az ebéd a tudomá-
nyos vizsgálódók vissza tértek Selmeczre.

Másnap, az az kedden reggel az akad.
könyvtár megszemlélése után szintén kirándu-
lásra indultunk, s midõn a Hodricsi szép feny-
ves közelébe értünk a kocsikat elhagyva gya-
log folytattuk utunkat az erdõn keresztül, itt
azonban mielõtt az erdõbe léptünk volna sel-
meczi erdõmester Szajbély úr szivélyesen üd-
vözlé az egylet Alelnõkét Wessely urat, s az
egybegyült tagokat.

Az erdõben bellebb haladva az ott lévõ ve-
tényágyakhoz jöttünk, hol szünetet tartva egy
erdei rövid reggelizést is tartottunk, honnan
kedélyesen folytatók utunkat Hodrics felé,
élvezve a természet szépségét melyet a derült
ég, magas fenyvesek s azok aljában nyugvó ta-
vak nyujtottak. Ezután ismét szekérre ültünk s
a helységbe behajtatva kevés idõ mulva kiszál-
lánk, hogy megnézzük a sok közül még egy
oly erdõ részt mely a bostrichus curvidens el-
szaporodott árja által ezerekre menõ kárig van
sujtva, ez alkalommal e rovar életérõl még ed-
dig meg nem állapitott nevezetes adathoz ju-
tottunk, melyet alább fogunk megemliteni. In-
nen a Garam kies fekvésû völgyén fel a Vich-
nyei fürdõbe érkeztünk délután 3 órára, hól
szintén jó ebéd várt, melyet a fürdõi tánczte-
remben költénk el; természetes, hogy a jó fel-
köszöntések ma se maradtak el melyek zajos
„éljen”ét úgy itt, mint szintén a Sz.-Antali
ebéd alatt is mozsarak dörgõ lövései viszhan-
gozták. Szürkületkor vissza tértünk Sel-
meczre, s miután kiálottunk volna a Vichnye és
Selmecz közötti különben is rosz, s most még
hozzá vastagon megkavicsolt út okozta rázko-
dásokat, teljes épségben haza jutottunk.

Szerdán reggel a kamarai épület elõtt
gyültünk össze honnan kocsikra ûlve Steful-
ton és Ilián át a Herczeg Coburg-féle erdõk
megnézésére mentünk, herczegi erdõmester
Helm úr vezetése alatt, itt az erdõszélen
lombból készitett diadalkapu állott mely
alatt át menve az erdõbe tovább haladtunk,
azonban a mai nap kedvezõtlen esõs ideje a
körülményesebb vizsgálodást nem engedé
meg, s így miután a bostrichusoktól itt is
meg rontott pár gesztet szemügyre vettünk
volna ismét a kocsikhoz tértünk, utunkat An-
talba folytatandók hova aztán elég jokor is
megérkeztünk. A kastély kapujánál két oldal-
ról disz Pyramisok állottak, nem különbe az
egész zöldszinû egyenruhát viselõ erdõõrök
kétfelõl fegyveresen állva diszsort képeztek,
a mi közöttük a tisztelet jelét viszonozva ju-
tottunk fel a kastélyba. Vizes köpenyeinket
csakhammar letéve a tanácskozási terembe
mentünk, hol miután az egylet ujabban meg-
erõsitett alapszabályai kiosztattak volna kez-
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detét vette a tárgyalások sora. Különösen ki-
emeljük ez alkalommal a bostrichus curvi-
dens életmódjáról azon constatirozott álli-
tást, melyet többször tett s a hodricsi erdõ-
ségben tegnap is bebizonyitott vizsgálodásai
után Vágner úr közöl, hogy t.i. e rovar nem-
csak a gesztek kérgében fejlõdik bogárrá mi-
ként eddig állitva volt, hanem szintén a tulaj-
donképeni fában is. Azon eszmébõl kifolyó-
lag, hogy miként lehetne e kártékony rovarok
elszaporodását minél inkább meggátolni, szin-
tén elhatároztatott, hogy kéressék meg, a m.
Helytartótanács a végre, hogy az illetõ tiszt-
ségek utján kegyesen intézkednék miszerint a
már meg lévõ régebbi rendeletek értelmében
tiltassék meg, a nép közt nagy gyakorlatban
lévõ éneklõ erdei madarak összefogdosása,
hogy így részben ez uton is akadályozva le-
gyen a káros rovarok nagyobb terjedése. Érde-
kes szováltások folytak még a fák tartosságá-
nak impregnálás által való emelésérõl.

Késõbb kebli ügyek tárgyaltattak s nehány
új részvényes jelentetetett bé. Végre Császár õ
felségére háromszoros éljent kiáltván a gyülés,
bézáratott.

A tanácsterembõl az ebédlõ terembe men-
tünk hol a vendég szeretõ herczegi házi gazda
szívességébõl szintén izletes ebéd várt; fénnyel
és disszel teritett asztalok, jó borok s még
jobb pezsgõk kedveskedtek. Az ily alkalmak-
kor szokásos pohár köszöntések itt se hiányoz-
tak, éltették a házigazdát Herczeg Coburgot; a
mái gyülésen és ebéden is résztvevõ udvari ta-
nácsos Burg úrat s még másokat is, de nem fe-
ledték ám e lapok fõmunkatársát Divald urat
sem kinek egésségére bár ha jelen nem volt is
szintén pohár emeltetett.

Ebéd után a kastély melletti szép park meg-
tekintésére mentünk, melynek nem kevés érde-
ket kölcsönöz egy csaknem közepén levõ elég
magas vízesés; a boros poharak és kancsok a
kerti asztalokra is kivándoroltak s a köszönté-
sek sora itt is folyt; míg végre az idõ szo kott
modja szerint itt is határt szabva, többektõl
szíves búcsut kelle vennünk s ki haza ki pedig
Selmeczre tért kocsiján.

Az erdészakademia pagonyának e napra ki-
tûzött megtekintése elmaradt, melyet azonban
Csütörtökön pótolánk ki; a diszítések és zász-
lok itt se hiányzottak; az idõ kedvezett, czéllõ-
vés tartatott s hozzá még hogy a végleges
összejövetel annál változatosb legyen a
tánczkedvelõ fiatalság és a Selmeczrõl kike-
rült Szépek részérõl víg czigány zene mellett
egy pár táncz is megjárta.

Végül elismeréssel kell kiemelnünk,
hogy Selmecz városa miveltebb közönsége a
gyülésen résztvevõ idegenek számára vendég-
szeretõ elõzékeny készséggel ajánla szálláso-
kat s hogy maga a város is a kirándulásokhoz
szükséges számos kocsit mindig dijtalanul ál-
litá ki.

KK.. BBeeddõõ AAllbbeerrtt..

120 éve, az Erdészeti Lapok 1888. évi II. fü-
zete a címoldalon számolt be két kiemelke-
dõ személy Alkotmány utcai látogatásáról.

„A folyó év február hava örökké em-
lékezetes marad egyesületünk történeté-
ben, mert egymásután két napja hozott
számára olyan elismerést, melynek nagy
erkölcsi értékét bármely kitüntetésnél
magasabbra kell becsülnie. Elõbb Rudolf
trónörökös Õ Fensége tüntette ki egye-
sületünket, február hó 14-én, megtiszte-
lõ magas látogatásával, egy héttel ké-
sõbb pedig, február 21-én, Õ Felségét,
Magyarország koronás királyát lehettünk
szerencsések alattvalói hódolattal és
õszinte hálás érzelemmel fogadni Alkot-
mány-utczai székházunkban.

E legmagasabb látogatásoknak, meg-
vagyunk gyõzõdve, egyszerü hire is a
belsõ megelégedés örömérzetével tölti
el egyesületünk tagjait, mert hisz e leg-
magasabb helyrõl, maga a figyelem s az
egyszerü érdeklõdés is az elismerés és
kitüntetés jelentõségével bir, különösen
egy olyan egyesületre nézve, mely –
mint a miénk – 21 évi fennállása alatt in-
kább a jövõ mint a jelen érdekében fára-
dozott, s kitartó tevékenysége közben
soha sem kereste a feltünést, hanem in-
kább zajtalanul, néha – elmondhatjuk –
egészen észrevétlenül igyekezett hivatá-
sát betölteni.” – írja a korabeli szerzõ. 

Az Alkotmány utcai székházat alig né-
hány hónappal korábban, 1886. augusz-
tus 1-én vette használatba az egyesület.
1888. február 14-én Rudolf trónörököst az
egyesületi székház bejáratánál gróf Tisza
Lajos elnök köszöntötte. Fogadásánál az
alábbi személyek voltak még jelen: Bedõ
Albert elsõ alelnök, Luczenbacher Pál épí-
tési bizottsági tag, Czigler Gyõzõ építész, a
székház tervezõje és Horváth Sándor
egyesületi titkár. A trónörökös és kísérete
az elnöki kalauzolás mellett megtekintette
az új székházat, és annak gyûjteményeit.
Elõször a folyosókon elhelyezett
erdészeti szerszám- és esz-
közgyûjtemények ke-
rültek sorra, majd a köz-
gyûlési teremben kiállított
fa-, mag-, rügy-, rovar- és széngyûj-
teményeket, illetve a gróf Forgách-féle
agancsgyûjteményt szemlélték meg. Ez
utóbbi teremben tekintették meg a  Fe-
renc Józsefet vadászöltözetben bemutató,
életnagyságú képet, amely királyi enge-
déllyel készülhetett az egyesület számára. 

Egy hét múlva, február 21-én délután 1
órakor érkezett kíséretével a székházhoz
Ferenc József, akit az egyesület vezetõsége
mellett az igazgató választmány budapesti
tagjai is vártak. A beszámolóból kiderül,
hogy a király már az építkezés során meg-
ígérte az elnöknek, hogy megtekinti az új
székházat, ha az teljesen be lesz rendezve.
Az épülõ székházról már korábban elisme-
rõen szólt a király. „befejezetlen állapotá-
ban is tetszését nyervén meg Õ felségének
szép arányaival s eredeti conceptiójával,
melyek elõnyösen különböztetik meg a fõ-
városi bérházak legtöbbjétõl” – írja a szer-
zõ. A fogadó bizottság nevében gróf Tisza
Lajos elnök a következõ szavakkal köszön-
tötte a királyt: „Van szerencsém Felségedet
az Országos Erdészeti Egyesület nevében
hódolatteljesen üdvözölni és legmélyebb
hálánkat kifejezni azért a kitüntetõ kegyért,
hogy egyesületünket legmagasabb látoga-
tásával szerencséltetni méltóztatott. Isten
hozta Felséges urunkat!” A jelen lévõk lel-
kes éljenzését követõen a királyt és kísére-
tét az elnöki fogadó terembe kísérték fel. Itt
a vendég elõbb a magyar erdészeti iroda-
lom gyûjteményét tekintette meg, miköz-
ben elismerõen nyilatkozott az egyesület
szakirodalmat fejlesztõ tevékenységérõl.
Majd Bedõ Albert a Magyarország erdészeti
térképének keletkezésérõl és céljáról szá-
molt be. A közgyûlési terembe lépve a ki-
rálynak saját, vadászruhás képe tûnt elõ-
ször a szemébe, amirõl megállapította: „Ez
jól sikerült kép”. Majd megcsodálta a te-
remben elhelyezett különbözõ gyûjtemé-
nyeket, amelyeket az egyesületi titkár mu-
tatott be. Különösen a rovargyûjtemény
nyerte el tetszését, amelyben az egyes fane-
mek károsítóit és az elõidézett kárt együtt
mutatták be. A vendég megjegyzéseibõl,
kérdéseibõl kitûnt, hogy „mennyire ismeri
és szereti koronás királyunk az erdõt” – írja
a szerzõ. Végül a gróf Forgách-féle agancs-
gyûjteményt szemlélte meg, melyek közül

az õzbakgyûjteményt di-
csérte meg. A látogatás
végén a trónörökös-

höz hasonlóan szintén
beírt a „látogató könyvbe”.

Ezt követõen az elnök engedélyt kért a
közgyûlési teremben található festmény
egyesületi tagok számára történõ sokszoro-
sítására, amelyhez a magas rangú vendég
hozzájárult. A program végén a királyt a je-
len lévõk lelkes éljenzése búcsúztatta.

Andrési Pál

Királylátogatás az OEE
székházában




