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Az Erdészeti Lapok – szem elõtt tartva a
tagság személyes találkozásainak jelen-
tõségét – mindig is kiemelt fontosságot
tulajdonított az erdész vándorgyûlések,
közgyûlések ügyének. Az 1862-ben
megalapított lap ugyan indulásakor
még nem az egyesület tulajdonában
volt, azonban az 1864. januári számban
már arról számoltak be, hogy: Az „Er-
döszeti Lapok” az Országos Ma-
gyar Erdõszegyesület közlönyévé
váltak. Ezt követõen, már az az évi au-
gusztusi számban részletesen foglal-
koztak a vándorgyûléssel. Az alábbi fel-
hívásban hirdették meg a Selmecen tar-
tandó, tizennegyedik közgyûlést.

Ebben az idõszakban bizony – idõ-
ben és tárgysorozatában – meglehetõ-
sen terjedelmes vándorgyûlésekrõl szá-
molt be a korabeli sajtó. Jó példa erre az
1866-ban Losoncon tartott hatnapos
vándorgyûlés, melynek tárgysorozata
hat témakört fogott át vagy a ’68-as öt-
napos debreceni rendezvény hét téma-
körével.

Az Lapokban a vándorgyûlés kifeje-
zést az 1872-es erdélyi rendezvényre al-
kalmazták elsõ alkalommal: Az orsz. er-
dészeti egyesület ez idei közgyûlése a
szó teljes értelmében vándorgyûlés volt:
Thordán nyittatott meg, Petrozsényban
záratott be.

A magyar erdõgazdálkodás szem-
pontjából meghatározó jelentõségû
1879. évi erdõtörvény megszületésérõl is
megemlékeztek a Székesfehérvári gyû-
lésen: Junius 9-én reggel 101/2 órakor
nyitotta meg a közgyülést Tisza Lajos õ
excellentiája, az egyesület elnöke a vá-
rosház tanácstermében; a megnyitó be-
széd kivált az erdõtörvény történetével és
az erdõk nemzetgazdasági és climaticus
fontosságával foglalkozott. Az egyesület
Eleõd Jósa indítványára az erdõtörvény
érdekében kifejtett tevékenységeért elnök
õ excellentiájának hálás köszönetet sza-
vazott, melyet õ exja., miután a sikert az
egyesület minden tagjának és kivált a
választmány ernyedetlen tevékenységé-
nek tulajdonította, a választmányra is

Visszatekintés hajdani 
vándorgyûléseinkre

A Magyar Erdészegylet igazg. választ-
mánya 1863-ik év November 5-kén tar-
tott ülésében, a XIII. közgyûléstõl nyert
meghatalmazás folytán, a XIV-ik köz-
gyûlés helyéül Selmecz cs.k. fõ-bánya-
várost választá, s ezen gyûlés ügy veze-
tésével alolírottat bízta meg.

Ennek következtében bátorkodik az,
az Egylet igen tisztelt tagjait valamint
az erdészet és vadászat minden bará-
tait e közgyülésre meghívni.

Kétséget sem szenved, hogy a bá-
nyászati és erdészeti academia nagy-
számú, az ország különféle részeiben
szétszórt növendékeinek nagyrésze fel-
használandja ezen alkalmat, hogy rö-
videbb vagy hosszabb idõ után kortár-
saival összejöhessen, s az erdészeti ok-
tatás terén azóta történt elöhaladásról
személyesen meggyõzõdhessék.

Az ország déli részeibõl jövõ látoga-
tók kik Esztergomig vagy Esztergom-
Nánáig a gõzhajón vagy gözkocsin
utaznak jól fogják tenni ha magukat
az Esztergom-Nánai indóház vendég-
lõjében jelenteni fogják minthogy in-
tézkedés fog történni, hogy az ottani
vendéglõs által a szükséges alkalma-
tosságok Selmeczig jutányos árak mel-
lett kiállitassanak.

Minthogy az Egylet központi igaz-
gatósága az illetõ vasutak igazgatósá-
gait a személyszállitási bér mérséklése
végeit megkereste; ne terhelessenek
azon urak kik a vasúton akarnának
utazni, a szükséges igazolási jegy vé-
gett idejekorán az Erdészegylet titkár-
ságához Pozsonyba fordulni.

Azon biztos reményben, hogy e köz-
gyûlés a leglátogatottabbak közé fog
tartozni, szívélyesen üdvözlöm az erdõ
minden pártfogóit és barátait, — sze-
rencse föl!

Selmecz, Július 10-én 1864.
A XIV . közgyûlés ügyvezetõje

Schwarz Frigyes,
cs. k. bányatanácsos és az erdé-

szeti-tan tanára

A magyar erdészeti egylet Losonczon tartandó XVI.
nagygyûlésének tárgysorozata.

Vasárnap, sept. 2-án. Délután összejövetel a losonczi kassino épületében.
Hétfõn, sept. 3-án. Reggel 9 órakor a gyûlés megnyitása, a kitûzött tételek tár-

gyalása, délután 2 órakor közös ebéd, este átmenet Rhónyára.
Kedden, sept. 4-én. Reggel 6 órakor kirándulás a rhónyai uradalomhoz tartozó

Csehbrezó nevü község határában lévõ erdõkbe, a faszállitás szárazon és vizeni —
valamint a közelben lévõ ertvények (kultúrák) megtekintése.

Szerdán, sept. 5-én. Zárülés. Jelentés az Egylet mûködésérõl a közelebbi nagy-
gyûléstõl kezdve. Elnök és választmányi tagok választása; 2 órakor közös ebéd; ezu-
tán a rhónyai határban lévõ vörösfenyõ-állab megtekintése.

Csötörtök, sept. 6-án. Kirándulás a rhónyai uradalomhoz tartozó szinobányai erdõk-
be, a vas- és üveggyárakon át a málnapataki hegyre és az újvilági pusztára, itt a fûrész-
malom, a bikk- és jegenyefenyõ állab megnézése, hol a társaság az éjszakát is töltendi.

Péntek, sept. 7-én. Reggel 6 órakor visszautazás Rhónyára, útközben a gyárak
megtekintése ; 12 órakor bucsuebéd.

Rhónya, május 18-án 1866. 

Hermann Imre,
a mlgs. Szentiványi örökösök

rhónyai uradalmának erdõmestere.

Tárgyalásra kitûzött tételek.
1. Minõ befolyással volt a kõszén növekedõ termelése az erdõgazdászatra és fake-
lendõségre különösen Magyarországban?
2 Minõ módok állanak az erdõgazda rendelkezésére, hogy a bikk szálerdõt jövedel-
mezõbbé tegye, és hogy a törzsek nagyobb száma mellett az értékesebb használati-
és szerszámfák megfelelõ kifejlõdését eszközölje? és mi az oka, hogy a becsesebb fa-
nemekkel elegyült bikkerdõk mind gyérebbekké lesznek?
3. Minõ rendeletek által akadályoztathatja valamely államerdészeti törvényhozás
az erdõpusztitásokat és melyek azon határok, melyeken belõl a törvény az erdõbir-
tokos szabad rendelkezési jogát a közjó érdekében korlátozhatja?
4. Vannak-e Losoncz közelében cserjeüzemben kezelt erdõk és minõ tapasztalások
tétettek a kéreghántásnál?
5. Közlemények és tapasztalatok: az erdõmüvelés és erdõgazdászat körébõl, az ert-
vényesités különbözõ nemeiben, különösen kopár erdei tisztásokon és más sovány
talajon tett kisérletek és eredmények tárgyalása; az erdei magvak gyûjtésérõl, keze-
lésérõl és csirképességük tartamáról, az erdõk kezelésérõl és jövedelmérõl oda ért-
ve a mellék használatokat is mint a gubacs, makkolás és takarmánylomb nyerést,
— továbbá az idõjárási viszonyok- és erdõkárokról.
6. Minõ tapasztalatok tétettek a közelmúlt tavaszon a talaj felfagyásáról ugy a sza-
badban mint iskolában kezelt erdei vetényeknél, és minõ módokon lehet az erdõk
ez utoni megkárosításának elejét venni ?
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kiterjeszteni kérte, a mi szintén helyeslõ-
leg fogadtatott.

Az 1882-es máramarosi gyûlésen Fe-
kete Lajos foglalkozott a vándorgyûlések
szerepével, hasznosságával is: De szem-
ben azon nagy erõfeszítéssel mely az
utunkban mindenütt elõkészített fényes
fogadtatás komoly hátterét képezi, azon
kérdés merül fel, hogy váljon arányban
van-e az azon elõnyökkel, melyek az
„Orsz. Erd.-Egyesület” vándorló közgyû-
lésébõl erednek? Jól megfontolva a dolgot,
erre határozott igennel kell felelnünk.
Mert azonkívül, hogy az ily gyûléseken,
mint ismeretes a felvetett szakkérdések fe-
letti vélemények kicserélése által, – ami a
szaklapokban soha sem lehet oly teljes,
részletes és sokoldalú, mint élõszóval, –
tisztulnak a nézetek, s bizonyos kérdé-
sekhez tüzetesen és biztosan csak a helyi
szemle után lehet szólani; azonkívül,
hogy a résztvevõknek alkalma nyílik
ilyenkor a legkellemesebb módon megis-

merkedni szakjára nézve érdekes s elõtte
többé-kevésbé új vidékekkel, intézmé-
nyekkel és viszonyokkal, azon erkölcsi
erõt sem szabad kicsinylenünk, melyet
egyletünk minden jelenlévõ tagja merít
ilyenkor az általa becsült és szeretett
szaktársak viszontlátásából, ujakkal va-
ló megismerkedésbõl, a velük való szelle-
mi érintkezésbõl s a kiválóbbak ügy iránt
való lelkesedésének nyilvánulásából,
mely vonz és elragad olyanokat is, kik
arra önmagukban nem képesek.

A századfordulóhoz közeledve, úgy
tûnik kissé visszafogottabbá vált a ván-
dorgyûlések kommunikációja, valamint
azok száma is. Húsz év leforgása alatt
nyolcszor rendeztek vándorgyûlést –
ezekrõl is ritkultak a beszámolók – és ti-
zenkét alkalommal csak Budapesten
tartottak egyesületi közgyûlést.

Az 1906. december 6-án tartott ünne-
pi közgyûlésen – amelyet Darányi Ig-
nácz földmûvelésügyi miniszter szemé-
lyes jelenlétével tisztelt meg – hangzott
el utalás az 1866-os megújulásra: S ha 40
év elõtt mintegy 40 lelkes hazafi az ak-
kor fennforgó minden akadály daczára
életre tudta kelteni a magyar erdészetet
és az Országos Erdészeti Egyesületet, ugy
annak a körülbelül 300 magyar erdõ-
gazdának lelkesedése, aki 40 év multán
összegyûlt, nagynevû vezéreinknek buz-
dító, bátorító vezérlete mellett annál jo-
gosultabbá teszi, hogy bizalommal te-
kintsünk a magyar erdészet és az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület jövõje elé.

Az 1914. július 15-i lapszámban még
megjelent a felhívás a Kassán augusz-

tusban megtartandó gyûlésre, azonban
a háború ezt már elsöpörte. Ezután éve-
ken keresztül egy-egy egyesületi köz-
gyûlést tartottak ugyan, de nemhogy
komolyabb programokra, néha még
egy közös ebédre sem került sor.

A Trianont követõ katasztrofá-
lis helyzetre utal az 1923. december 9-i
közgyûlés egy gondolata, mely az 1924.
januári számban olvasható: Az egyesü-
let tevékenysége a közelmúlt években
tulajdonképen nagyrészt az ország
megcsonkitásából és a forradalmakból
folyó rendkivüli viszonyokkal való küz-
ködés, ezek pusztulással fenyegetõ ha-
tása elleni védekezés volt. Idesorolhat-
juk a kényszertermelések és a faforga-
lom megkötöttsége elleni ismételt felszó-
lalásainkat, az elharapódzott erdõká-
rositások elleni küzdelmet, a jövede-
lem- és vagyonadó, a földadó, a vadá-
szati- és fegyveradó, a vagyonváltság
törvényeknek az erdõgazdaságot sok
tekintetben igazságtalanul érintõ ren-
delkezései elleni védekezést, a földre-
formnovella veszélyes rendelkezéseinek
kivédését célzó tevékenységünket.

Az 1929-ben Parádfürdõn rendezett
vándorgyûlésen szó volt az új erdõtör-
vény elõkészítésérõl, valamint a terepi
program során Róth Gyula mutatott be
felújítási kísérleteket. 18-án a még
mindig hetventagú társaság rándult ki
autókon a gyöngyös–parádi út 17. kilo-
méteréig s onnan gyalog a kísérleti ál-
lomás által a parádi bükkösökben vég-
zett felújítási kísérletekhez…

A kísérletek színhelyén Roth Gyula
fõiskolai tanár, a kísérleti állomás veze-
tõje tartott rövid, világos s a lényeget fel-
ölelõ magyarázatot az alkalmazott kü-
lönbözõ felújítási módokról. A kísérlete-
ket még alig három éve folytatják s így
végleges bírálatot az eredményrõl mon-
dani nem lehet, mindnyájunkat megle-
pett azonban a tavalyi bõséges bükk-
makktermésbõl keletkezett foltos, de he-
lyenként kendersûrû felújulás.

A koronalelövést is bemutatta néhány
törzsön Roth. Bár a zárt állományból a
robbantó erõ nem tudta teljesen kitépni
a lelõtt koronát, kétségtelenül beigazoló-
dott, hogy az így lehulló korona a kör-
nyezetben sokkal kisebb kárt okoz, mint
ledöntött törzs odaesõ koronája.

1939. és ’43. között egy új kitüntetés,
az 50 éves egyesületi tagság tiszteletére
kiadott díszoklevelek átnyújtása szere-
pelt a napirendeken. Az elsõ évben 39
fõ részesült az elismerésben, közöttük:
Kaán Károly, ny. államtitkár. A díszok-
leveleket az 1943-as közgyûlésen adták
át utoljára.

E korszak gyûlésein résztvevõk lét-
számára utalás olvasható az 1885-
ben Budapesten tartott közgyûlési
beszámolóban: Az idei közgyûlés a
leglátogatottabbak közé számitható.
A jelentkezõk száma 200-nál több
volt; a másodalelnökre és a két vá-
lasztmányi tagra pedig 134-en sza-
vaztak. Szép szám! Meg is telt a Köz-
telek kis terme s annak elõterme, s
még sem fértünk el valamennyien.
Szék épenséggel kevésnek jutott. Már
ezen körülmény is igazolja, hogy ide-
je volt házat szereznünk.

Egyesületünk közgyûlése Debreczen városában és
környékén tartatván meg…

1) Közlemények a Bihar és szomszéd megyei erdészeti viszonyokról u. m. az erdõk
állapota, mivelése, az erdei-gyomnövények terjedésének meggátlása, az erdõk hasz-
nálata, a faárak, munkabérek és az erdõk jövedelme felõl.

2) Közlemények a Bihar és szomszédmegyei erdõk mellékhasználatairól, különösen
a makkoltatás, gubics-szedés és hamuzsir-fõzés módjáról; terjedelmérõl és jövedelmérõl.

3) Mily állapotban vannak a községi erdõk és miképen intéztetik azok irányá-
ban az állam felügyeleti joga? 

Mennyire haladtak az erdei szolgálmányok megváltásával, s micsoda eljárást követ-
tek azok terjedelmének kipuhatolására, és a váltságul szolgáló erdõterület nagyságának
meghatározására? Minõ eredményeket mutatott fel az erdei rendõrség azon vidéken?

4) Mily inditó okok vezették a kincstárt s a magyarországi nagyobb erdõbirtoko-
sok egy részét arra, hogy erdeik kezelését intézési, számviteli és pénztári tekintet-
ben a gazdaság többi ágától függetlenné tegyék? miben rejlik oka annak, hogy ezen
az erdõgazdaság felvirágzására föltétlenül szükséges rendszert Magyarországon oly
kevéssé fogadták még el, s az erdészet csak a mezõgazdaság függelékéül tekintetik.

5) A közlekedési eszközöknek kilátásban levõ nagyobbszerü szaporodása követ-
keztében minõ épületi és szerszámfák számithatnak keletre és kivitelre?

6) A Bihar, Szabolcs és szomszéd megyék homokos kopár területeinek befásitá-
sára eddig tett kísérletek az alkalmazott egyes fanemekre nézve minõ eredményt
szolgáltattak; és mily fanemek volnának e czélra még ajánlhatók, a faiskolákban és
mûkertekben ez irányban netalán tett észleletek nyomán ?

7) Minõ tapasztalatok tétettek a tölgy sarj erdõk kezelése körül Debreczen vidékén s
kivihetõ-e ott és mi módon az ezen erdõ-üzemmel kapcsolatba hozható cserkéreg nyerés?
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Ezt követõen másfél évtizeden ke-
resztül csak néhány közgyûlést sikerült
megrendeznie az egyesületnek, azon-
ban az Erdészeti Lapok szünetelése
miatt ezekrõl sincs sajtóbeszámoló.

Az elsõ „újkori” vándorgyûlésrõl,
amelyet Parádfürdõn rendeztek, Az Er-
dõ címû folyóirat 1957-es decemberi
számában olvashatunk terjedelmes is-
mertetõt. Az itt elhangzott beszámoló-
ban is kinyilvánították a jogfolytonossá-
got a két orgánum között: „Az Erdõ” cí-
mû lap… elõdjével, az „Erdészeti La-
pok”-kal együtt immár 92 éve szolgálja
a magyar erdésztársadalom szakmai
fejlesztésének, a magyar erdõgazdaság
fellendítésének ügyét.

Ugyancsak ezen a vándorgyûlésen
alapították a Bedõ Albert Emlékérmet.
Az elnökség az emlékérmet és a vele já-
ró pénzjutalmat (mely ekkor 5000 forint
volt) Keresztesi Béla, Dévényi Antal és
Horváth László tagtársaknak adomá-

nyozta. (Az OEE jelenleg is érvényben
lévõ magasabb kitüntetési formái közül
1985-ben, az egri vándorgyûlésen adták
át a Tiszteletbeli Tagsági Díszoklevelet
dr. Madas Andrásnak, Tömpe István-
nak és Joachim Buffnak, valamint az
elsõ Kaán Károly Emlékérmeket dr.
Borsos Zoltánnak, Csaja Domonkosnak
és Molnár Lászlónak. A Decrett József
Emlékérmet 2007-ben Kecskeméten el-
sõ alkalommal Goldbach Károly, Szabó
Béla és Vaspöri Lajos kapta.)

1973-tól – átmenetileg – változott a
vándorgyûlések megnevezése. Szekszár-
don az Országos Erdészeti Egyesület
Közgyûlése és Fagazdasági Mûszaki Na-
pok titulussal hirdettek meg közös ren-
dezvényt. A fõtitkári beszámolóban a
külsõ kapcsolatok ismertetésénél hang-
zott el erre hivatkozás, mely egyben a
szaklap kiadás anyagi fedezetére is utalt.
Egyesületünk léte, élete, tevékenysége ré-
sze a magyar közéletnek és gazdaságpo-

litikai mechanizmusnak, attól elszakítva
nem vizsgálható, mert számos szál fûz
bennünket más állami és társadalmi
szervhez. Az állami szervek közül termé-
szetesen a legszorosabb kapcsolatunk az
erdõgazdálkodást legnagyobb területen
irányító Mezõgazdasági és Élelmezésü-
gyi Minisztériummal van. E kapcsolat ér-
demi voltára jellemzõ jelenlegi közgyûlé-
sünk is, melyet a MÉM által szervezett
Fagazdasági Mûszaki Napokhoz kapcso-
lódóan rendeztünk meg, az itt átadásra
kerülõ miniszteri kitüntetések és az a
megértõ anyagi támogatás, amelyet a
Minisztérium részérõl szaklapunk fenn-
tartása céljára élvezünk. A Fagazdasági
Mûszaki Napokkal történõ közös szerve-
zés hat éven keresztül tartott. 

1957-et követõen, az elmúlt ötvenöt
évben csaknem rendszeressé vált a ván-
dorgyûlések megrendezése, valamint
az ezekrõl való részletes tájékoztatás.
Mindössze 1965-ben, ’82-ben és ’90-ben
nem rendeztek vándorgyûlést. Ez idõ-
szakban rendszeres és részletes beszá-
molók jelentek meg, több alkalommal a
teljes lapszám a vándorgyûlésrõl szólt. 

A kommunikáció tekintetében jelen-
tõs változás következett be 1990-tõl. Az
Erdõ folyóirat helyett ismét a régi né-
ven, Erdészeti Lapokként adta ki az
egyesület folyóiratát. A küllemében,
szerkezetében átalakult, olvasmányos,
modern lap, szélesebb teret nyitott a
vándorgyûléssel kapcsolatos informá-
cióknak. Történelmi, kultúrtörténeti,
szakmatörténeti adalékokkal mutatja be
a rendezõ szervezetet, illetve az adott
térséget. A nyomdatechnikailag is látvá-
nyos újság – az egyesület által biztosí-
tott források hasznosításával – fokoza-
tosan áttért a színes megjelenésre. Az
elsõ színes címlappal megjelenõ ván-
dorgyûlési lapszám 1995-ben, a pécsi
rendezvény után jelent meg, majd a
2000-es évben, a székesfehérvári ván-
dorgyûlésrõl már teljes terjedelmében
színes képekkel számolt be.

Végére érve százötven év vándorgyû-
lésein és az azokról az Erdészeti Lapok-
ban megjelent tudósításokon, rá kellett
jönnöm, hogy az elérhetõ hatalmas in-
formációtömeg bizony nehéz helyzet elé
állított. Folyamatosan a bõség zavarával
küszködve, egy meglehetõsen szubjek-
tív válogatás született. E munka során az
Erdészeti Lapok egyedülálló elektroni-
kus adatbázisa volt a segítségemre, és
zárszóként azt javaslom az olvasóknak,
hogy éljenek az archívum nyújtotta lehe-
tõségekkel, és a régi lapokban tallózva
érdekes információkhoz juthatnak!

Detrich Miklós

A Miskolcon 1936-ban megrendezett összejövetel programja:
1936. évi július hó 31-én:

Ismerkedési vacsora 20 óra 20 perckor a „Korona-Szálló”-ban.
1936. évi augusztus hó 1-én:
10 órakor választmányi ülés a városháza tanácstermében.
11 óra 30 perckor az Egyesület közgyûlése a városháza tanácstermében.
13 óra 30 perckor közös ebéd a „Korona-Szálló”-ban.
16 órakor indulás autóbuszokkal Görömböly-Tapolcára, itt az üdülõtelep meg-
tekintése, fürdés stb.
20 órakor vacsorát ad Miskolc városa, utána autóbuszokon vissza Miskolcra, ahol
meghálás. Az autóbuszokat Miskolc városa bocsátja a résztvevõk rendelkezésére.

1936. évi augusztus hó 2-án:
Indulás a Szent Anna-térrõl 6 óra 45 perckor a lillafüredi állami erdei vasút kü-
lönvonatán a ládi rakodóra, ahol a rakodó, fûrész, stb. bemutatása; utána a
nagysomi m. kir. Erdõhivatal felújítása alatt álló 13/a. és 14/a. számú erdõrész-
leteinek a meg tekintése.
8 óra 30 perckor továbbutazás Diósgyõr-Majláthra a Láev.- telep és fûrész tanul-
mányozására.
9 óra 30 perckor indulás vonaton Új-Kisiblyére, itt a bányabükki m. kir. erdõhi-
vatal természetes úton felújult fiatalosainak bemutatása.
11—12 óra 30 percig villásreggeli az uj-kisiblyei tanulmányi kirándulások épü-
letében; utána vonaton a mélyvölgyi viadukthoz.
Innen gyalog (bejáró ösvényen) a fehérkõlápai és bagolyhegyi koncentrált legelõre.
Útközben természetes és mesterséges felújítások bemutatása és a lillafüredi m. kir.
erdõhivatal 8-10. számú erdõrészleteiben folyó szálaló vágásnak a megtekintése.
Leérkezés a Bethlen-sétányon Lillafüredre, ahol a „Palota-Szálló”-ban 17 óra
30 perckor estebéd.
Úgy az újkisiblyei villásreggelit, mint az estebédet, valamint a Láev.-szállítást a
kincstár adja.
Lillafüredrõl indulás vissza 20 óra 45 perckor, érkezés Miskolcra, 21 óra 39
perckor, ahol megszállás.

1936. évi augusztus hó 3-án:
Indulás 7 órakor a Horthy Miklós-térrõl autóbuszokon Lillafüreden át Egerbe.
Útközben Répáshuta határában a gyertyánvölgyi m. kir. erdõhivatal természe-
tes úton felújított erdõrészleteinek bemutatása.
11 órakor villásreggeli az egri érsekség felsõtárkányi erdõgondnokságában lévõ
Szikla-forrásnál. Utána az erdei falepárlóüzem, a felnémeti vasúti rakodó, mész-
égetõüzem és az útközben érintett állományok bemutatása.
Estebéd d. u. 4 óra 30 perckor Egerben. Utána a város megtekintése (tetszés sze-
rint) és hazautazás az esti vonatokkal. Az ellátást (villásreggeli és estebéd) ezen
a napon az érseki uradalom adja.


