
Vidéki levél a parádi közgyűlésről 
L. W. G.-nek a Magyar Erdőgazda 10-ik számában megjelent 

jóslata teljes mértékben bevált. 
„Őszi szél bontogatja Párádon a zászlót, mely oly soká csüggött 

ernyedten alá. Az Országos Erdészeti Egyesület színei ismét maga
san lobogva hirdetik, hogy a nagyalvó felébredt, a kábult álmot ki
dörzsölte szeméből, megrázkódott, felemelkedett s új munkára, új 
küzdelemre indult." 

Az indulás nagyon szép volt. 
A z egyesület kebelében működő öt szakbizottság első szereplése 

alkalmával párját .ritkító munkával mutatkozott be. Tizenhat, az 
erdőgazdaság életéibe mélyen, járó kérdéssel foglalkozott. Ez a munka 
oly beható volt, hogy kora délutántól a vacsora idejéig vette igénybe 
a résztvevők figyelmét. 

Másnap a reggeli 9 óra már munkában találta az igazgató
választmányt, majd ezt nyomon, követőkg a közgyűlés zajlott le a 
maga tárgysorozatával. Ennek befejeztével Fekete Zoltán főiskolai 
tanár tartotta meg a faállomány szerkezettan biometrikai vonatko
zásairól szóló értékes előadását. Ez alkalommal az egybegyűltek lel
kesen ünnepelték idevonatkozó alapvető munkája révén a magyar 
erdőgazdasági tudományok néhai nagymesterének, Fekete Lajosnak 
tiszteletreméltó emlékét. 

A parádi uradalom zárgondnokságának bőkezűsége látta vendé
gül az egybegyűlteket ünnepi ebédre. 

Félnégykor új munka kezdődött. A tartalmas és mélyenjáró el
nöki megnyitó után Kallivoda Andor választmányi tag tartotta meg 
„Egy-két észrevétel az erdőtörvényhez" című cikkének szabad elő
adását és ismertetését. Többek hozzászólása után a parádi belső 
munka, napnyugtával befejeződött. 

Másnap Róth főiskolai tanár mutatta be a Haluskás erdőrész
ben tanulságos felújítási eljárásait. 

Ez a rövid megemlékezés nincs arra hivatva, hogy a végzett 
nagy munkával érdemileg részletesen foglalkozzék, csupán egyes 
lelki benyomások feljegyzésére kíván szorítkozni. 

Az összes résztvevők örömmel állapították meg, hogy az egész 
közgyűlés a komoly munka jegyében folyt le. A z ügyek tárgyilagos 
megítélései a régi kartársi, előkelő hangnemben jutottak kifejezésre, 
melyeket megértő és az ügyszeretettől áthatott érzelmek juttatták 
az ügyeket dűlőre. A személyes szóharcnak még a leggyengébb ár
nyéka sem volt tapasztalható. 

Nagy lelkesedést váltott ki erdőtörvényünk 50 éves fennállásá
nak megünneplésére vonatkozó indítvány és határozat. Nem külön
ben a vidéki egyesületekkel való együttműködés módozatainak és fel
tételeinek megállapítása. Melyeknek életbelépte és helyes irányi-



tása esetén eltűnik az oldott kéve képe és helyébe lép az egyesült 
erővel létesülő eredményes munka. 

Kallivoda Andornak az új erdőtörvény alapelveiről elhangzott 
szabad előadása általában megértéssel találkozott. A z általános 
üzemterv szerint való gazdálkodás szükséges volta úgylátsz ik már 
teljesen vérbe ment. A z erdőgazdaságoknak erdőmérnökök által esz-
közlendő irányítására vonatkozó javaslat nem váltott ki ellenvéle
ményt. Csupán az erdőgazdasági ügyek végső fokon való eldöntésére 
javasolt független szakibíróság felállítása találkozott a hivatalos 
kormányzat el lenvéleményével . E z a fon tos ügy Bíró Zol tán szerint 
az új erdőtörvény: punctum saliense ez alkalommal nem juthatott 
ugyan- dűlőre, de leszűrődött az az általános benyomás, h o g y ezen in
tézmény feltétlenül szükséges volta kivétel nélküli minden erdő
gazda lelkét teljes mértékben áthatotta és megszállva tartja. 

A z az érzésünk, h o g y a hivataos tényezők, akik a magyar erdő
gazdaság előbbrevitele és felvirágzása érdekében közös munkára 
vállalkoznak, lelkének ti tkos redőjébe ezen intézmény szükséges 
volta már beférkőzött. A kormányzat eddig való teljes hatalmának 
meggyengülése ellenében szállanak becsületesen és kötelességszerűen 
síkra. A z erdők szeretetében megedződött lelkük mélyén azonban 
pislog már az a gyenge mécsvilág, mely a változott vi lágfelfogás 
légkörében lobogó fáklyafénnyé erősödve, fényesen megvilágítja a 
független szakbíróság intézményének feltétlenül szükséges voltát. 

Ha az elgondolt szakbíróság nem a tervezet értelmében lesz 
összeállítva, de az arra illetékesek valamely más célravezetőbb és 
alkalmasabb módban állapodnak meg, az mellékes. A z a fő, hogy az 
legyen, de fel tét lenül függet len legyen. 

Hozandó törvényünk a gondos élőmunkára való tekintettel úgy 
gazdasági, mint j o g i szempontokból lehet kitűnő alkotás, de a füg
getlen szakbíróság intézménye nélkül nem lesz a gazdák lelkét meg
nyugtató és a haladó kor szellemének megfelelő törvény, hanem 
kormányhatalmi ukáz. 


