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MMeegghhiivvóó aazz oorrsszz.. eerrddéésszzeettii eeggyyeessüülleett 11990000.. éévvii
kköözzggyyüülléésséérree..

Az országos erdészeti egyesület idei rendes
közgyülését folyó évi julius hó 1. és 2. napján
Selmeczbányán és környékén fogja megtarta-
ni, a közgyülést megelõzõleg pedig junius hó
30.-án részt vesz a bányászati és erdészeti aka-
démia uj palotájának felavatási ünnepélyén.

A közgyülés és az ezt megelõzõ felavatási ün-
nepély napirendje és tárgysorozata a következõ:

Junius hó 29.-én d. u. 21/2 órakor megérke-
zés, a vendégek ünnepélyes fogadása, elszállá-
solása, ismerkedõ estély (I. társas vacsora este
9 órakor).

Junius hó 30.-án d. e. 91/2 órakor a bányásza-
ti és erdészeti akadémia uj épületének felavató
ünnepélye, délben 11/2 órakor társas ebéd; d. u. 5
és 7 óra között az akadémia erdészeti gyüjtemé-
nyeinek megtekintése, este 8 órakor tánczviga-
lommal egybekötött konczert (rendezi az aka-
démiai ifjuság).

Julius hó 1.-én reggel 9 órakor a közgyülés
megnyitása és a tanácskozások megkezdése az
erdészeti akadémia XIX. számu termében a kö-
vetkezõ tárgysorozat szerint:

1. Jelentés az egyesület müködésérõl a mult
évi közgyülés óta.

2. Az igazgatóválasztmány jelentése az
1899. évi számadás sok megvizsgálása és az
1901. évi költségvetés megállapitása tárgyában.

3. A titkár szolgálati, fegyelmi és nyugdij-
szabályzatának megállapitása és ebbõl kifolyó-
lag az alapszabályok módositása.

4. Jelentés a Deák Ferencz alapitvány kama-
taiból kiirt pályázatok eredményérõl és javas-
lat az alapitvány 1901. évi kamatainak felhasz-
nálására nézve.

5. Selmecz és Bélabánya városok erdeinek
ismertetése.

6. Inditványok a jövõ évi közgyülés helyé-
re és tanácskozási tárgyaira nézve.

7. Inditványok az egyesület czéljainak elõ-
mozditására általában. (Az ilyen inditványok a
közgyülést megelõzõ napig az egyesület titká-
ri hivatalához irásban bejelentendõk.)

Délben 1 órakor társasebéd.
Délután 4 órakor kirándulás a Kisiblye

melletti ”Wagner csucs”-ra, ott a Wagner-em-
lék leleplezése; azután a kisérleti telep, az er-
dõsitések, haltenyésztõ tavak, vadaskert stb.
bemutatása, továbbá a Pesisa Willkommii és a
Botrytis douglasii nevü gombák kárositásának
ismertetése; 8 órakor visszaindulás Selmeczbá-
nyára (II. társasvacsora este 9 órakor).

Julius hó 2.-án reggel 7 órakor kirándulás a
városi erdõkbe; utközben a vöröskuti és paradi-
csomhegyi erdõsitések, valamint a hodrusi tavak
körül fekvõ városi erdõk megtekintése. Itt a köz
gyülés és tanácskozás folytatása és befejezése.

Ugyanaznap elutazás Garamberzenczén
vagy Zsarnóczán át.

Van szerencsém az egyesület tagjait, vala-
mint az erdészeti ügyek iránt érdeklõdõket
tisztelettel felkérni, hogy ezen közgyülésün-
kön megjelenni és tanácskozásainkban részt
venni sziveskedjenek.

Budapest, 1900. április hó 28. 
Báró Bánffy Dezsõ s. k.,

elnök

Ezzel a meghivóval kapcsolatban felkérjük
t. tagtársainkat, hogy a közgyülésen való rész-
vétel iránt Selmeczbánya sz. kir. vá rost az Er-
dészeti Lapok f. évi februári füzetéhez csatolt
jelentke zési iv felhasználásával és lakczimük
pontos megjelölése mellett május hó 15.-éig tá-
jékoztatni sziveskedjenek.

A közgyüléssel kapcsolatos négy társasét-
kezésre Selmecz bánya sz. kir. város szives ér-
tesitése szerint a résztvenni szándé kozók sze-
mélyenkint 28 korona elõzetes beküldése mel-
lett elõjegyeztetnek. Ebben az összegben (italt
és zenét beleértve) a két ebéd 10 — 10 koroná-
val, a két vacsora 4 — 4 koronával számitta tott
s azokra külön-külön is lehet jelentkezni. A
részvételi dijakra nézve kérjük t. tagtársainkat,
hogy azokat Csiby Lõrincz m. kir. erdõtaná-
csos és akadémiai tanár urhoz (Selmeczbánya)
legkésõbb junius hó 10.-éig beküldeni szives-
kedjenek.

Végül azokat a t. tagtársainkat, kiknek fél-
áru vasúti menet jegy váltására jogositó
arczképes igazolványuk nincsen, felkérjük,
hogy egyesületünk titkári hivatalával legké-
sõbb f. évi junius hó 15.-éig tudatni szivesked-
jenek, hogy mely állomásról óhajtanak a köz
gyülés helyére utazni, minthogy az egyesület
kedvezményes vasuti menetjegy váltására jogo-
sító igazolványokat szándékozik illetékes he-
lyen kieszközölni.

Budapesten, 1900. április hó 28.-án.
Az országos erdészeti egyesület

titkári hivatala.

VViisssszzaappiillllaannttááss iiddeeii kköözzggyyüüllééssüünnkkrree..
Tisztelt tagtársaink közül azokat, a kik idei

közgyülésünkön nem vehettek részt, talán nem
elégiti ki mindenben az a kép, a melyet magá-
nak a közgyülésnek lefolyásáról az elõzõ lapo-
kon foglalt jegyzõkönyv adhat. S ezt épen
ezuttal egészen természetesnek is kell talál-
nunk, hiszen a dolog természeténél fogva köz-
gyülésünk programját sem meritheti ki ez az
ügyirat. Ebben a programmban pedig még sok
olyan dolog foglaltatott, amirõl hallani, ami-
rõl tudomást szerezni t. tagtársaink méltán ki-
vánhatnak. A bányászati és erdészeti akadémia
uj palotájának felavatása, a Wagner-emlék lelep-
lezése, a kisiblyei kisérleti telep megtekintése,
a városi erdõkben szerzett benyomások mind-
megannyi tárgy, a melyrõl azok a tisztelt tag-
társak is értesülni kivánnak, akik fel nem ke-

reshették Selmeczbányát, s a melyrõl a napila-
pok csak igen röviden emlé keztek meg. De
mindettõl eltekintve magában az a körülmény,
hogy közgyülésünk az idén Selmeczbányán
folyt le, a mely város hoz majdnem vala-
mennyiünknek számos ifjukori emléke füzõ-
dik, már magában ez is kötelességünkké teszi,
hogy közgyülé sünkkel e helyen nem hivatalos
alakban is foglalkozzunk.

Junius hó 29-én mindenfelõl szállitották a
vonatok a város vendégeit Garam-Berzenczére
és ugyancsak volt dolga a kis selmeczbányai
szárnyvonalnak, hogy az összegyült sokadal-
mat utazásának végczéljához juttassa. Szaktár-
sak, kiket tanulmányaik befejeztével szerteso-
dort a hivatás, hosszu évek után itt kerültek is-
mét együvé. De velük utaztak a Bányászati és
Kohászati Egylet tagjai is, s ekként módunk-
ban volt az õ sorjaikban is sok régi ismerõst és
jó barátot örömmel üdvözölni, akit utoljára az
akadémián láttunk.

Sokan pedig ugy jártak, hogy nagy öröm-
mel üdvözölték egymást, de nem tudták egy-
másról, hogy kik. Az évek során megváltozott
arczvonások daczára felismerték a régi tanuló-
társát, csak neve mosódott már el az emléke-
zetben.

Délben két vonat indult rövid idõközben
Selmeczbánya felé. Derült, verõfényes idõben
haladtunk a kecskési völgy bükkösei között az
erõsen emelkedõ pályán. Az erdészeknek a
bükkök sárgás lombozata tünt fel: következ-
ményei a májusi nagy fagyoknak, a melyek az
épen kifakadt friss lombot érték. Ugylátszik
ez országszerte igy volt, ezt lehetett legalább a
különbözõ vidékekrõl össze gyült szaktársak
szavaiból következtetni.

A bélabányai állomás után csakhamar Kis-
Iblyéhez közeledtünk. Feltünt a halicsi tó, az
Erzsébet királyné emlékére a lombfa erdõ-
ben kivágott és fenyõfélékkel beültetett E
betû, a kisiblyei telep a halastavakkal és szá-
mos felnõtt szép fiatalossal, ott a hol mi haj-
dan magunk próbálkoztunk az ültetés vagy
vetés mester ségével. A régi mulatóhely fe-
letti dombon magas állványzatról a kisérleti
állomás szélvitorlája köszönt felénk zászlók-
kal díszitve.

A másik oldalon a Kálvária bazaltkupja te-
kint régi ismerõs ként reánk.

Még nehány kanyarodó és megérkezünk az
izlésesen diszitett pályaudvarra, a hol nagyszá-

Az 1900. évi selmeci közgyûlés

VÁNDORGYÛLÉS – 2009.
Amint az a márciusi lapszám témafelvezetõjében is szerepel, a
2009. évi Vándorgyûlésünk fõ helyszíne – a történelemben harmad-
szor – Selmecbánya lesz, szervezõje az Ipoly Erdõ Zrt.
A Vándorgyûlés idõpontja: 2009. július 3-4. (péntek-szombat).
Kérjük, hogy az idõpontot az érdeklõdõk szíveskedjenek elõjegyez-
ni! A részletes meghívót és a programokat a májusi lapszámban, va-
lamint internetes felületeinken fogjuk közzétenni.

A Szervezõk
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mu közönség éljenzése és a bányász zenekar
meg Laczi czigány muzsikája fogad.

Az elsõ vonat utasai csakhamar a szives ven-
déglátók sorai közé vegyülnek és együttesen
várják a második vonatot. Ezen jönnek ugyanis
egyesületünk elnöke báró Bánffy Dezsõ és a Bá
nyászati és Kohászati Eegylet elnöke, gróf Te-
leki Géza, a ki egy szersmint a kormány képvi-
selõje. Kisvártatva ez a vonat is meg érkezik és
az éljenzés csillapultával Selmeczbánya polgár-
mestere, Szitnyai József, lendületes, õszinte
vendégszeretettel áthatott be szédében üdvözli
az ünnepélyekre megérkezett vendégsereget.

A megérkezettek egynémelyikének már
magában a vasút is uj volt Selmeczbányán,
mert beszéltem olyanokkal, a kik 30¯40 éve
nem voltak ott, a mikor bizony még more pat-
rio történt a hözlekedés, legtöbbünk azonban
arra volt kiváncsi, hogy maga a város mennyi-
ben változott az alatt, hogy tanulmányaink
elvégeztével onnan eltávoztunk. Errõl is meg-
gyõzõdést szerezhettünk, miközben szives
vendéglátóink oldalán a városba hajtattunk.

A vasutról a városba vezetõ utat keresztezõ
bányavasut hidja diadalkapunak volt átalakitva;
ezentúl már a fellobogózott házak sorai között
vitt utunk s nemsokára láttuk az elsõ uj alkotását
Selmecznek: a Kachelmann-féle ház alatti szabad
tér, hajdan vásárok alkalmával a látványosságok
tanyája, igen szépen parkoz tatván Erzsébet-liget-
nek avattatott fel, közepén pedig magas alap za-
ton a honvédszobor érczbeöntött alakja áll.

Itt, a város alsó részében emlitést érdemel
még az uj czipõgyár, mely a bányászat hanyat-
lása következtében kenyér nélkül maradt nép-
nek uj keresetet nyújt. A város zöme külsõleg
keveset változott, annálinkább a benne lakók
szelleme. Magyar szó hal latszik mindenfelé,
magyar az összes czégtáblák felirata.

A város külsején nagy változást csak akkor
tapasztalunk, ha a bélabányai uton indulva sze-
münkbe tünik a két uj akadémiai palota hatal-
mas homlokzata.

Igen csinos parkokban fekszenek, a melyek
voltakép a felsõ botanikus-kert tartozékai. A
legujabb, most felavatott palota széles frontjá-
val imponáló benyomást tesz. Valamivel maga-
sabban fekszik, mint az 1890. évbõl származó
másik épület, de azért ez mintha valamivel
könnyedebb, tetszetõsebb tagozással birna. Az
uj palotát viszont világos szine emeli, míg a
másik épület olivzöld olajfestéke sajnos na-
gyon is tartós és sokára fog helyet adni vala-
mely meg felelõbb színnek.

Az uj palotát a közös tantárgyak hallgatásá-
ra erdész és bányász hallgatók együttesen fog-
ják látogatni, mig az 1890. évben épült régebbi
palota tudvalevõleg kizárólag az erdészeti
szaktudo mányok elõadására szolgál és az erdé-
szeti kisérleti állomásnak is otthont nyujt. A
két palota képét legközelebbi számunkban pót-
lólag be fogjuk mutatni.

Az akadémia elõtt megállunk és körül-
tekintünk. S ime egy ujabb, s különösen az er-
dõgazda szemében kedves változást látunk,
ezuttal Selmeczbánya környékén: a Paradi-
csomhegyet, mely mint fatenyészet nélküli,
kopasz hegy élt emlékezetünkben, immár sûrû
fiatalos borítja, sok év kitartó munkájának
eredményeként.

A Klinger-tárnai tó mellett egy nyaraló te-
lep létesült a rovnai szép jegenyefenyvesek tö-
vében, mielõtt azonban oda értünk volna, szi-

ves vezetõnk figyelmeztetett arra, hogy a régi
selmeczi élet egyik nevezetes helye, a
„Schacht” nincs már többé. Régóta állt elha-
nyagoltan, árván a hajdani dáridók e szinhelye,
most végre teljesen eltünt a föld szinérõl.

A megérkezés napjának délutánját a város
megtekintésére forditották a vendégek. Az
Országos Erdészeti Egyesült tagjai többnyire
az akadémia erdészeti gyüjteményeit, a tanter-
meket, a kisérleti állomást és a botanikus-ker-
teket keresték fel. A itt való ban örvendetes
haladásnak lehettünk szemtanui. Egy épület-
ben van most minden, amit nekünk hajdanában
ide-oda vándorolva kellett tanulmányozni. A
gyüjtemények kiegészültek s nevezetesen a
gyakorlati életet ábrázoló számos fényképfel-
vétel tehet az okta tásnál jó szolgálatot.

Egészen uj volt majdnem valamennyiünk-
nek az erdészeti kisér leti állomás, ez a legu-
jabb szerve a hazai erdészeti tudomány elõbb-
revitelének. Vadas Jenõ fõerdõtanácsos és Tu-
zson János dr. kalauzolása mellett ott láttuk a
bükkfa fülledésének tanulmányozására szolgá-
ló anyag egy részét, a mely a fülledés és revese-
dés külöm bözõ fokait mutatja. A többi anyag
(talpfák) tanulmány czéljából az erdõben és a
szabad ég alatt van különféleképen elhelyezve.
Ott láttuk továbbá a rendkivül érdekes nö-
vénypathologiai és anatomiai laboratoriumot.

A megfigyelés alatt álló növénybetegségek
között volt egy csomó elsárgult erdeifenyõ cse-
mete is, a melyet Sényi János mesz tegnyei (So-
mogy m.) erdõõr küldött volt be az Országos
Eerdészeti Egyesületnek s a mely innen további-
tatott a kisérleti állomáshoz. S ime ez a körül-
mény igen fontos felfedezéshez vezetett. Amint
ugyanis a kisérleti állomás azóta értesitett, eze-
ket az erdei fenyõket Botrytis Douglasii Tub. ne-
vû gomba pusztitotta, mely gombának az erdeife-
nyõn való fellépése mindeddig ismeretlen volt.

Nagy érdeklõdés tárgyát képezték a botani-
kus-kertek, a melyekben hatalmas fejlõdésnek
indultak az egykor apró fácskák, különösen
feltünt nekünk a felsõ botanikus-kertben lévõ
Wellingtoniák bámulatos a gyors növekvése.

Az est az ismerkedésnek volt szánva. A fel-
sõ-major, most városi Vigadó mögötti korcso-
lyatér volt egy könnyed szerkezetü szépen di-
szitett óriási sátor által óriási étkezõhelyiség-
gé átalakitva, a melyet este az Auer-lángok szá-
zai világitottak meg. A közelben rögtönzött
tüzhelyeken készült az a tömérdek étel, a mely
több száz embert volt kielégitendõ. És jegyez-
zük meg mindjárt itt, hogy az ellátás mindvé-
gig valóban kitünõ volt.

Az ismerkedési est óriási részvétel mellett
teljesen fesztelenül a régi baráti kötelékek meg-
ujitásának és uj ismeretségek kötésének volt
szentelve. A társaság a bányászzenekarok és a
czigány váltakozó zenéje mellett, késõ éjjelig
maradt együtt.

Junius 30-án a felavató ünnepély napja volt.
Reggel 9 órakor gyült az ünneplõ közönség: az
akadémiai tanári kar, a városi tanács, az egyesüle-
tek tagjai, és az akadémiai ifjuság a Fritz-ház
elõtt és bányászzenekar kiséretében tömött so-
rokban vonult fel a megnyitandó uj épülethez, a
mely izléses díszben várta felavatását. Az ünne-
pély, melyet az akadémiai ifjuság nyitott meg
Hubay fohászának eléneklésével, az akadémiai
épület elõtti terasszon folyt le, mely fölé sötét-
vörös posztóboltozat nyult. Ott volt Bánffy
Dezsõ báró, gróf Teleki Géza, dr. Bedõ Albert,

Horváth Béla fõispán, Sóltz Gyula orsz. fõerdõ-
mester, egyszersmind a fõldmivelésügyi minis-
ter képviselõje, Szathmáry Gyula min. tanácsos,
több országgyülési képviselõ és más elökelõség.

Az akadémiai ifjuság énekének elhangzásá-
val Fekete Lajos az akadémia igazgatója hosszabb
beszéddel fordult az ünneplõ gyülekezethez, a
melyben elsõ sorban történeti visszapillantást
vetett az akadémia multjára, annak vergõdésé-
re, mely elõttünk, a mennyiben az erdészeti
szakoktatást illeti, Vadas Jenõ: A selmeczbá-
nyai m. kir. erdõakadémia története czimü mû-
vébõl ismeretes. Ily mult után annál nagyobb
hálával veszi át az akadémia legujabb palotáját,
köszönetet mondván õ felségének, a kormány-
nak és a törvényhozásnak.

Erre gróf Teleki Géza, mint a kormány
képviselõje válaszolt és beszéde végén buzditó
szavakat intézett az akadémia ifjuságához.

Böck János a földtani intézet és társulat ne-
vében üdvözõlte az akadémiát ez ünnepnapja al-
kalmából, mire ismét Fekete Lajos akadémiai
igazgató emelt szót és a következõ, az akadé-
miai tanári kar további törekvéseire világot ve-
tõ beszédet mondotta:

”Nagyméltóságu Gróf ur !
Igen tisztelt ünneplõ közönség !
Biztositom önöket, hogy ezen most meg-

nyilatkozott hódolat, hála és köszönet csak
muló jele annak a lelkünkben élõ törhetetlen
elhatározásnak, hogy azt a czélt, a melynek
megvalositására szolgál ez a palota is, t. i. a fia-
tal magyar bányászok és erdészek szakbeli ki-
képzését mennél teljesebben elérjük és az ille-
tõ szakirodalmaknak fejlõdését mennél sikere-
sebben elõmozditsuk.

Tiszta tudatában vagyunk azonban annak,
hogy a kor igényei folton és még nagyobb mér-
tékben emelkednek, mint a hogy azt mostani
szervezetünk mellett követni képesek leszünk.
Már pedig ha azokkal intézetünk lépést akar tar-
tani, nem szabad a fejlõdésben megállapodnia.

Tanintézetünk ujjászervezésének követ-
kezménye az ajtón kopogtat már. A gyakor-
latban müködõ bányászok és erdészek, kiket
itt is nagy számban vagyunk szerencsések tisz-
telhetni, egyre sürgetik az illetõ szakoktatás
reformálását és a kor követelményeinek meg-
felelõ fejlesztését.

Terjedelmes felterjesztés fekszik e kérdés-
ben jelenleg az illetõ nagyméltóságu szakminis-
teriumok elõtt és az akadémia tanári testülete
szorongó szivvel várja annak bölcs elintézését.

Bizton reméljük azonban, hogy a magas kor-
mány szakoktatásunkkal szemben mindig gya-
korolt jó indulatánál és bölcs belátásánál fogva
ez uttal is megtalálja a módokat és eszközöket
annak a dicsõ óhajtásnak megvalósitására, hogy:

Vivat, crescat, floreat Academia !”
Következett Szitnyai József polgármester

beszéde Selmeczbánya város nevében és Rumpler
Ernõ, az akad. ifjusági kör elnökének beszéde. A
megmegujuló éljenzések után az ifjusági énekkar
a Hymnust énekelte el s ezzel az ünnpély véget is
ért. A közönség a palota igen szép elõcsarnokán
és lépcsõházán át az akadémia belsejébe tódult a
modern berendezésü tágas elõadó és gyüjtemény-
termekbe, a melyekben az illetõ tanárok szolgál-
tak felvilágositással az érdeklõdõknek.

Az ünnepi ebédre ismét a korcsolyatéri
nagy csarnokba gyültünk. Õ felségére a felkö-
szöntõt ezuttal gróf Teleki Géza mondta, mint
a kormány képviselõje, utána Fekete Lajos
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akad. igazgató a kormányra, Vörös Ferencz vá-
rosi tb. fõjegyzõ gróf Teleki Gézára és báró
Bánffy Dezsõre, Sóltz Gyula orsz. fõerdõmes-
ter az akadémiára, Schwartz Ottó fõbányataná-
csos Selmeczbánya városára üritették poharu-
kat, de még számos felköszöntõ hangzott fel
ezenkivül, többek között Koller János raktá-
rosunké is, ki általános figyelem között az
Akadémia, Selmeczbánya város és a haza hár-
mas themáját füzte beszédében szokott elmés-
ségével együvé. Ebéd közben számos sürgöny
érkezett, ezek közül felemlitjük a Magyar Tu-
dományos Akadémia, a Természettudományi-
Társulat, a Magyar Mérnök és Épitész-Egylet
és a Hochschule für Bodencultur sürgönyeit.

Ebéd után az elmaradhatatlan lefényképe-
zés következett.

A délután kisebb kirándulásokkal és a szi-
ves vendéglátok körében telt el, s este minden-
ki a városi vigadóban rendezett hangversenyre
igyekezett, melyen az akadémiai zenekar és a
salgótarjáni bányászzenekar váltakozva játszot-
tak nagy sikerrel. A hangversenyterem külön-
ben zsúfolásig megtelt és szinte aggodalmas
volt, hogy ennyi ember gyült össze aránylag
szük helyen. Szerencsére azonban nem történt
semmi baj és a hangversenyt reggelig tartó si-
került tánczmulatság követte.

Julius hó elsején délelõtt az Országos Er-
dészeti Egyesület és a Bányászati Kohászati
Egylet az akadémia két épületében külön-kü-
lön megtartotta közgyülését. Erre vonatkozó-
lag talán hivatkozhatom az egyesületi közle-
ményekben foglalt részletes jelentésre, kifeje-
zést kell azonban adnom e helyen annak az ál-
talános sajnálkozásnak, hogy második alelnö-
künket, Horváth Sándort, aki ezuttal elõször
vett volna a közgyülésen ez uj minõségben
részt, betegsége miatt nem láttuk körünkben.

A Bányászati és Kohászati Egylet közgyü-
lésének befejeztével, amint utólag értesültünk,
elnöke inditványára és az õ vezetése mellett
küldöttségileg kivánta a mi közgyülésünket
felkeresni. Mi erdészek azonban tanácskozása-
inkat már befejeztük volt. Fogadja tehát a tisz-
telt társegylet ezért a kollegiális határozatáért
ez uton õszinte köszönetünket és sajnálkozá-
sunk kifejezését, hogy a véletlen a barátságos
érintkezést a hivatalos téren meghiusitotta.

Délben ugyanaz a nagy társaság gyült össze
a korcsolyatéri csarnokban társas ebédre. A
harmadik fogásnál felemelkedett szeretett el-
nökünk Bánffy Dezsõ báró õ excellentiája és
általános figyelem között a következõ felkö-
szöntõt mondta:

Tisztelt Uraim !
”Ne méltóztassanak rossz néven venni, ha bi-

zonyos ismétlésekbe esem. Nem ugyan olyan is-
métlések, melyeket én ismétlek, de olyan dol-
gok, kérdések felemlitése, melyeket itt már
tegnap halottunk és nem egy szájból, többõl is,
s én, megvallom, nagy örömmel hallottam. A
magyar nemzet, a hazafias irány fejlõdésérõl s
ennek az iránynak fokról-fokra való növekedé-
sérõl volt ismételten szó. El lett mondva, hogy
itt a régi Schemnitzbõl Selmeczbánya lett, hal-
lottam, hogy itt több mint ezer éve telep léte-
zett, ez német volt s tudjuk, hogy midõn IV.
Béla adománylevelét megujitotta, kétségtelenül
német telepesek ideköltözése folytán tette, a
bányászat folytatása érdekében. Tudjuk azt,
hogy e város német irányban fejlõdött, hallot-
tuk ismét az ünnepély alkalmával, hogy még

Mária Terézia, midõn létesitette az akadémia
alapjait, kétségenkivül német irányban, német
nyelven, német tudomány érdekében, a bányá-
szat tanitása czéljából alakitotta az intézetet.
Tudjuk azt, hogy az idõk multán a hazafias érzés
fokozódott, de a nyelv még mindég német volt.
A tudományt elvitték a külföld messze tájaira.
Erre büszkék voltunk. Ma megforditva van.
Magyar szívben, érzésben, minden vonatkozás-
ban e város s ha egyik másik része magyar nevet
nem is visel, azért hazafias s nemzeti érzésben
egyáltalában nem áll hátrább, bármely õsma-
gyarnál, ki magát az õs szittyából származtatja.
A tudomány, mely innen terjesztetik, a bányá-
szat és erdészet, magyar alapjában, czéljaiban, de
azért nem elmaradt a külföldtõl.

A tanulók nem vihetik külföldre, de a nem-
zeti érzéssel párositva a haza javára fordítják.

Tisztelt Uraim! Alkotmányos életünk ujra-
éledése folytán bátran, nyiltan mondhatjuk,
hogy szivben, lélekben, érzésben egyaránt ma-
gyarok vagyunk. A mi nem lehetett a multban,
talán a felfogások folytán s nem lehetett né-
mely intézõ körõk intentiója folytán, lehet
most, mert alkotmányos életünk kidomboro-
dása a Felséges Uralkodóhoz fûzõdik, kinek
alkotmányos érzülete s bölcs uralkodása lehe-
tõvé teszi, hogy a legmelegebb, õszinte dinas-
tikus érzés mellett, lehetünk magyarok, szív-
ben, érzésben. Felséges Uralkodónk harmincz
s néhány évi uralkodása alatt átalakult az or-
szág, ennek köszönhetjük, hogy Selmeczbá-
nyán is az erdészet s bányászat magyar nyelven,
magyar irányban tanittatik s midõn tanittatik a
tudomány, egyszersmind a magyar nemzeti, ha-
zafias érzés erõsittetik. Királyunk bölcs ural-
kodása alatt érhettük el ezt s büszkén mond-
hatjuk, hogy van magyar erdészeti és bányásza-
ti tudomány. Királyunkra üritem poharam s
kivánom, hogy az Isten sokáig éltesse”.

Óriási lelkesedés ragadta el e szavak halla-
tára a jelenlévõket. Perczekig tartott az éljen-
zés, melynek lecsillapultával elsõ alelnökünk
dr. Bedõ Albert köszöntötte fel a vendéglátó
Selmeczbányát:

„Engedjék meg, hogy én is szót emeljek ki-
fejezést adni azon érzelmeimnek, melyek keblem-
nek felujulnak akkor, mikor Selmecz városáról s
a bányászati és erdészeti akadémiáról van szó.

Én Selmeczbánya városára emelem pohara-
mat, emelem az Országos Erdészeti Egyesület
nevében, melynek tagjai egykor itt jártak, itt
tanulták meg az erdészeti tudomány alapjait,
innen viszik az ország különbözõ részeibe azt a
tudományt, melynek végczélja az ország felvi-
rágoztatása, boldoggá tétele.

Rég ideje annak, hogy én itt mint ifju jár-
tam, akkor azon halmok teteje kopár volt, me-
lyek most lelkem örömére üde tenyészettel vi-
rulnak.

Számos kötelék füzi Selmeczbánya városát
és a magyar erdészetet össze s e kötelékek
egyike az, hogy itt bugyogott az erdészeti tu-
dományok elsõ forrása; itt keletkezett, innen
vitte szét az erdész tudományát Magyrország
felvirágoztatására, javára. Ilyen kötelék, hogy
itt volt a magyar erdészeti irodalomnak elsõ
bölcsõje, itt alapitotta boldog emlékü Wagner
Károly és Divald Adolf egyletünk közlönyét.
De legfontosabb kötelék az, hogy itt lobog az
erdészeti tudományt hirdetõ fáklya, a bányá-
szati és erdészeti akadémia, melynek itt van
székhelye.

Tisztelt uraim! A legnagyobb tisztelettel s
örömmel hajtja meg az Erdészeti Egyesület a
város elõtt azt a zászlót, melyet a tisztelet és a
szeretet emelt; kivánva azt, hogy a városnak
polgárait, tisztviselõit, annak polgármesterét
és szeretett fõispánját az Isten hosszan és bol-
dogan éltesse!!”

Sóltz Gyula orsz. fõerdõmester a Bányá-
szati és Kohászati Egyletet éltette és azoknak
a surlódásoknak okát, a melyek bányászok és
erdészek között itt-ott észlelhetõk, abban az
üzleti viszonyban keresi, a melyben e két köz-
gazdasági ágazat manapság áll. Szitnyai József
polgármester igen szép beszédben az erdész és
a bányász életébõl meritett hasonlatokból ki-
indulva a két egyesület elnökeire, Vörös Fe-
rencz fõjegyzõ dr. Bedõ Albertre, Sóltz Gyu-
lára és Illés Nándorra, Sóltz Vilmos fõbánya-
tanácsos pedig az Országos Erdészeti Egyesü-
letre emelt poharat. Még számos beszéd hang-
zott el, a melyekrõl itt térszüke miatt egyen-
kint meg nem emlékezhetünk.

Délután 4 óra felé ki kocsin, ki vonaton,
sokan pedig gyalog Kis-Iblyéra törekedtek.
Ezen kies fekvésü kis telepen az egybegyült
társaság megtekintette a halastavakat, a czéllö-
võházat, a csemetekertet és az erdészeti kisér-
leti állomás házát. Itt történnek a meteorolo-
giai feljegyzések a legnagyobb pontossággal.
Sokan gyönyörködtek abban a szelid szarvas-
bikában is, a mely a vadaskertnek elkeritett né-
hány holdnyi területén vigan legelészett. A
csemetekertben Vadas Jenõ vezetése alatt a ne-
mes füzek, az erdei fenyõ tühullásának meg-
gátlására, a jegenyefenyõ csemeték takarására
vonatkozó és sok más érdekes kisérlet kötötte
le figyelmünket. Ugyanitt Bencze Gergely
akad. tanár párolgásmérõje is nagy érdeklõdést
keltett. Ez a készülék, a melyet az ”Erdészeti
Kisérletek” mult évi 3. és 4. füzete ismertetett,
a talajok vizfelszivoképességét és a párolgás vi-
szonyát van hivatva kimutatni. Dr. Tuzson Já-
nos a Pesisa Willkommii és a Botrytis Dougla-
sii nevü káros gombákat ismertette.

Miután a kisérleti állomásnak teljes elisme-
rést érdemlõ müködésérõl ekként meggyõ-
zõdést szereztünk, a társaságnak mintegy 60 tag-
ja a Kis-Iblye fölött fekvõ hegycsucsra indult,
élükön elnökünk õ nagyméltóságával, a kit a fá-
radságos ut nem riasztott vissza attól, hogy fel-
keresse azt a helyet a hol Wagner Károly egy-
koron a magyar erdészeti szakirodalom megala-
pitását tanulóinak lelkére kötötte. Mintegy 3/4
órai erdei ut után felérkeztünk az emlékezetes
helyre, hogy kegyelettel adózzunk a magyar er-
dészet egyik megalapitója emlékének. Egy ha-
talmas sziklatömb foglalja el a csucsot, a mely
egyszersmint abba a széles nyiladékba esik, a
mely a kisiblyei erdõt két vágássorozatra oszt-
ja. Ebbe a sziklatömbbe helyeztette Fekete La-
jos akad. igazgató a fehér márványtáblát, a me-
lyen a következõ felirás olvasható:

Viselje e csucs
WAGNER KÁROLY

nevét.
E helyen penditette õ meg az 1858/59.tanév-

ben
A magyar erdészeti irodalom eszméjét

lelkesülõ tanitványai elõtt.
Ennek emlékét ünnepelték meg itt a 

magyar erdészek
1900. jul. 1.
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Az emlék elõtt összegyült társasághoz a leg-
hivatottabb, a ki maga talán legjobban fogadta
meg Wagner Károly egykori szavait és legbuz-
góbb munkása még ma is szakirodalmunknak,
Fekete Lajos a következõ beszédet intézte:

”Szeretett szaktársak!
Mélyen tisztelt gyülekezet!
Ime feljöttünk eme csucsra, a Wagner Károly

csucsára, hogy szivünk legnemesebb érzelmeivel
áldozzunk amaz ember emlékének, a ki élete leg-
szebb éveit, egész valóját, egész tetterejét és mun-
kaképességét a magyar erdészetnek és irodalmá-
nak megalapitására és kifejlesztésére szentelte. És
tette ezt teljes önzetlenséggel, az anyagi haszon
reményének teljes kizárásával, tisztán nemzeté-
nek és szakjának kiolthatatlan szeretete által in-
dittatva, vezettetve és gyámolitva.

Szép és igaz történet füzõdik e helyhez, a
mely Vadas Jenõ kollegának az erdõakadémia
történetét tárgyaló müvében le van irva. Mint-
hogy a nevezett munka szerint Wagner Károly
az erdészeti tanszékhez adjunktus gyanánt
1859. tavaszán neveztetett ki, ugyanez év április
végén, vagy május hónapja elején kellett tör-
ténnie annak az akkor igénytelen, de az idõk ál-
tal nevezetessé érlelõdött kis esetnek, melyet
elbeszélendõ vagyok.

Az erdõrendezési gyakorlatok tartásával õ
volt megbizva és mint hõn érzõ magyar ember-
nek, jól esett, ha magyar tanitványaival édes
anyanyelvén társaloghat, s azokat a gyakorlato-
kon idegen elemek nélkül látja maga körül
csoportosulva. Az erdõrendezés hallgatóit te-
hát ugy osztotta csoportokba, hogy az egyik-
ben mind magyarok voltunk. Szép tavaszi dél-
után volt. A még egészen ki nem lombosodott
fák között elég élénken szürõdtek át a nap su-
garai. Az osztagolás gyakorlati bemutatása vé-
gett bejárván az erdõt, mikor e csucs felé köze-
ledtünk, szóba hozta szeretett tanárunk azt a
szomoru tényt, hogy nincs magyar erdészet,
nincs magyar erdészeti irodalom. Mindeni-
künk kérdezte magában, hogy megéri-e azt az
idõt, mikor annak legalább erõteljes csirái
megindulnak. A fiatal lélekben azonban legha-
marább megcsillan a remény sugara.

Midõn e pontra érkeztünk, szeretett tani-
tónk figyelmeztetett arra, hogy ez a szikla a
kisiblyei erdõ legmagasabb pontján áll.

Az egyik, akkor még fürge tanitvány azon-
nal felkuszott és felállván annak csucsára, lel-
kesedéssel kiáltotta, hogy itt fognak emléket
emelni egykor a magyar erdészeti irodalom
eszméje megpenditésének.

Azóta éppen 41 év telt el! És mily változás!
Van magyar erdészetünk, van magyar szakiro-
dalmunk! És hála Istennek, a fejlõdés utján ha-
talmasan haladunk! Az eszme, mely akkor csak
szerényen, titokban csillant fel bennünk, oly
szép valósággá vált, a milyet akkor még álmod-
ni se mertünk!

Uraim! Kedves szaktársak!
Azon 1859-ik évi szerény történetként, me-

lyet most elmondtam önöknek, ezen most az
1900. évben lefolyó kis ünnepséggel a tények
hosszu lánczolata köti össze, melyen ha végig-
tekintünk, lehetetlen fel nem ismernünk abban
a magyar nemzet és magyar erdészet ügyét fel-
karoló gondviselés vezetõ és gyámolitó kezét.

Vezetni és gyámolitni fogja ez a magyar er-
dészetet továbbra s, sugallani és erõsitni fogja an-
nak harczosait, munkásait ezután is mindig, a
mig önzetlenül és igaz szeretettel szolgálandják

annak ügyét és ne felejtsük el kedves szaktársak,
hogy teljes egyetértés köztünk csak akkor lesz,
és közös munkálkodásunk sikert csak úgy arat-
hat, ha nem tulajdonitjuk saját személyiségük-
nek a szépet és nagyot, a mit csak isten sugallata
és segedelme által voltunk képesek elérni.

Boldog az, a ki ennek a sugallatnak enged,
ellenben jaj annak, a tisztán önzésbõl és dics-
vágyból segit elõ valamely, még oly népszerü
ügyet is.

Kövessük e tekintetben az önzetlen és tisz-
ta jellemü, szerény Wagner Károlyt. Az õ szel-
leme, az önzetlen hazafiság és szakszeretet
szelleme honoljon örökké a magyar erdészek
közt és az õ keblükben.

Diszitsük tehát e csucsot az õ nevét meg-
örökitõ emléktáblával és adjunk kifejezést
azon forró óhajtásunknak, hogy Wagner Ká-
roly emléke és szelleme a magyar erdészek lel-
kében örökké éljen!”

Megilletõdve hallgattuk e szavakat és hatá-
suk alatt tértünk vissza a verõfényes magaslat-
ról a már árnyas völgybe ...

Julius hó 2.-án kora reggel, részben kocsin,
részben gyalog indultunk Vöröskutra s ott
egyesülve megtekintettük elsõsorban a Paradi-
csomhegyen lévõ fiatalosokat. Erdei-, lucz és
vörösfenyõbõl állanak. Az erdeifenyõ helyét
késõbb teljes joggal a jegenyefenyõ foglalhatja
el. Ez az átalakitás hallomás szerint abban az
idõben fog megtörténni, a mikor az erdeifenyõ
már használható anyagot nyujt. Utunk, mely
helyenként igen szép kilátást nyujtott a városra,
a Szitnyára és a távoli hegyekre, Krausz Géza
városi erdõmester nagy buzgalmáról tanuskodó
erdõsitéseken vezetett a Tanád nevü hegyge-
rinczre, a melynek nyugati oldalán, Selmeczbá-
nya szép jegenyefenyveseiben meredek ösvénye-
ken ereszkedtünk le a páratlan szépségû felsõ-
hodrusi-tóhoz, a hol a jegenyefenyvek árnyában
voltunk a közgyülést befejezendõk. Bányászze-

nekar és teritett asztal fogadott itt is és a bá-
nyászkollegák is nagy számmal jelentek meg.

A hátralevõ tárgyalások gyors befejezése
után, a melyek közben a csehországi erdészeti
egyesület képviselõje, Liebus János erdõmes-
ter vett alkalmat arra, hogy kedves meglepetés-
ként magyar szónoklatával, mint volt somogy-
megyei szaktársunk leplezze le magát, az aszta-
lok köré gyültünk, a hol Hodrusbánya szép
hölgyei gondoskodtak arról, hogy a reggeli
gyaloglás fáradalmait csakhamar elfeledjük.

Elnökünk õ excellentiája, a ki hálára kötele-
zõ kitartással és az erdészet iránti nagy érdeklõ-
déssel vett részt a közgyülés és a vele kapcsola-
tos ünnepélyek és kirándulások minden egyes
mozzanatában, a társaság egy részével Berks lo-
vag meghivására a sandriki ezüstgyár és a bánya-
müvek megtekintésére délben Hodrusbányára
kocsizott, a társaság többi része pedig már a ho-
drusi-tótól indult szerte hazafelé, ki Selmeczbá-
nya felé, ki Zsarnóczának, magával vive a le-
folyt ünnepségek szép emlékét.

Nem fejezhetjük be e sorokat a nélkül,
hogy Selmeczbánya városának, mely két
egyesület egyidejüleg való meghivásával igen
terhes feladatot vállalt magára, s nevezetesen
a város érdemes polgármesterének Szitnyai
József kir. tanácsos urnak és a rendezõ bizott-
ság minden egyes tagjának, különösen azon-
ban Sztancsay Miklós városi fõjegyzõ és
Pauer János akad. titkár uraknak az ünnepé-
lyek sikere érdekében kifejtett fáradságos
müködésükért õszinte köszönetünket e he-
lyen is ki ne fejeznõk, valamint nem mulaszt-
hatjuk el, hogy Csiby Lõrincz és Bencze
Gergely akad. tanár uraknak, a kik a közgyü-
lés elõkészitése körül, mint az Országos Er-
dészeti Egyesület ügyvezetõi buzgólkodtak,
sikeres fáradságukért szintén köszönetet ne
nyilvánitsunk.

(B.)

A határban közlekedõ gyanús autót vet-
tek üldözõbe a Ráckevei Erdészet mun-
katársai. A menekülõk néhány kilomé-
ter múlva kiszállva autójukból, gyalog
menekültek el. A kiérkezõ rendõrség a
gépjármûvet és a benne lévõ közel egy
tonna faanyagot lefoglalta.

A Pilisi Parkerdõ Zrt. területérõl
évente 1000-1500 m3 fát lopnak el rész-

ben saját fûtési, részben továbbértékesí-
tési céllal. A fatolvajok nemcsak évi 20-
25 millió forintnyi közvetlen anyagi
kárt, hanem felbecsülhetetlen értékû
természeti kárt is okoznak a még nem
vágásérett vagy éppen védett állomá-
nyok megtizedelésével. Az egyre dur-
vább módszereket alkalmazó fatolvajok
ellen – emlékezetes, hogy tavaly õsszel
fatolvajok rálõttek az erdészet egyik
munkatársára – a társaság a rendõrség
segítségével tud egyre hatékonyabban
fellépni.

Lomniczi Gergely

Tetten ért fatolvajok

Új belépõk

Soproni Helyi Csoport: Molnár
Miklós erdõmérnök; Gyõr Erdõgaz-
daság Helyi Csoport: Bóka Tamás
erdésztechnikus, Zsolnai Mónika
egyéb felsõfok, Donner Gergõ er-
désztechnikus, Szabó László erdész-
technikus, Sipõcz Ádám erdésztech-
nikus; Kecskeméti Helyi Csoport:
Kormos Róbert erdésztechnikus; Bp.
ÁESz Helyi Csoport: Karl Attila er-
désztechnikus

A szerkesztõség sajnálattal közli, hogy

Grátzer Miklós Elõdeink nyomában

címû visszaemlékezésének befejezõ

része anyagtorlódás miatt a májusi

számban fog megjelenni.




