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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.
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