
A parádi közgyűlés határozatához képest módot kívánunk 
nyújtani ahhoz, hogy észrevételeit a tervezetre mindenki meg
tehesse. 

Mivel azonban a tervezet letárgyalása időhöz van kötve, 
arra kérjük tagjainkat, hogy a tervezetre vonatkozó észrevéte
leiket megfelelően indokolva, a javasolt módosítások pontos 
szövegével együtt legkésőbb december hó 12-éig küldjék be a 
titkári hivatal címére. 

Utóhangok 
Három derült, hangulatos őszi nap, amelyek nem az őszi 

elmúlás, de a tavaszi megújulás emlékét hagyták maguk után. 

Az első délután bizottsági ülései, amelyeknek jóformán 
minden aktuális kérdést felölelő tárgyalásain kitartó érdeklő
déssel vettek részt nemcsak a bizottságok megjelent tagjai, de 
az összes jelenvolt egyesületi tagok, bizonyosságot tettek arról, 
hogy igenis megvan az érdeklődés a szakkérdések iránt a leg
szélesebb körökben. S ha néha felkérésre is, Ide minden mun
kára akadt vállalkozó a tagok közül. 

A közgyűlés élénk hangulata és megfontolt, komoly, kivé
tel nélkül egyhangú határozatai, fényesen igazolták azt, hogy 
lehetnek véleményeltérések, nézetkülönbségek, azonban ott, 
ahol az erdőgazdaság érdekeinek támogatásáról vagy védel
méről van szó, csak megértés, csak összetartás, csak egyér
telmű akarat nyilvánul fcneg. 

Az erdőtörvény délutáni vitáján a konciliáns, megértő 
hang, a csak árnyalatokban eltérő állásfoglalások biztosítékai 
annak, h o g y a legfontosabb kérdésekben megtaláljuk a meg
egyezés útját. 

A vezetők homlokáról eltűnik a gond felhője, rmert amíg 
egyrészről a legfontosabb kérdés, az erdőtörvény kérdésének 
megfelelő megoldása elé tornyosuló akadályt az egyesület 
Elnöke, aki pedig igazán minimális erdőterülettel van érde-



kelve, egy maecenási kézmozdulattal elhárítja az útból, más
részt az ügyvezető jelentése szerint a birtokosok áldozatkész
sége reményt nyújt az egyesület végleges talpraállítására. 

Végül a harmadik napi kirándulás meleg, baráti hangulata 
igazolta azt, hogy a komoly munka mellett, a kollegiális szere
tet és összetartás ápolására is marad idő és alkalom. 

Mintha mégis derengeni kezdene a hajnal az egyesületre. 

Beszámoló 
az Országos Erdészeti Egyesület 1929. évi október hó 

15—17-én Parádfürdőn tartott közgyűléséről. 

Egyesületünk ezévi rendes közgyűlését október hó 15— 
17-én tartotta meg Parádfürdőn. 

A bizottsági és választmányi ülések, valamint a közgyű
lés j egyzőkönyve i t lapunk más helyén közöljük, szükséges
nek tartjuk azonban, h o g y az ezen kívül történtekről is tájé
koztassuk olvasóinkat. 

A bizottsági ülések után este 8 órakor ismerkedési es-
télyre gyűl t egybe a társaság s a késő éjjeli órákig együtt
maradva igazolta, h o g y a komoly foglalkozás mellett nem fe
ledkezik el a barátság és kollegialitás ápolásáról sem. 

A közgyűlés befejezése után Fekete Zoltán főiskolai 
tanár, prorektor tartotta meg szabadelőadását „ A faállomány 
szerkezettan biometrikai vonatkozásairól". 

A mindvégig élénk érdeklődéssel kísért előadáson meg
felelő táblázatok és graf ikonok bemutatásával tette könnyen 
érthetővé azokat a törvényszerűségeket, amelyek a különböző 
korú ál lományok méretbeli összetételében mutatkoznak s 
amelyek kellő mérlegeléssel az ál lományok értékének s külö
nösen a műfaj százaléknak a megállapításánál a gyakorlati 
erdőgazdának is igen értékes tájékoztatást nyújtanak. Csak 
emelte az általános érdeklődést az a körülmény, h o g y ezekkel 
a szabályszerűségekkel magyar szaktudós, az előadó édes
atyja, néhai Fekete Lajos főiskolai tanár, a Tudományos 


