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Százharminc éve s az OEE 
X . 

A forradalomtól a rendszerváltásig 
„Az Országos Erdészeti Egyesület az erdészet területén dolgozó mérnökök, technikusok, vala
mint az erdészethez kapcsolódó, az Egyesület célkitűzéseit magukévá tévő, vállalt feladatai 
előmozdítására vállalkozó természetes és jogi személyek önkéntes, szabad, független és demok
ratikus szakmai szervezete. (...) Célja a magyar erdőgazdálkodás - hosszú távú közérdeket 
szolgáló - szakmai érdekképviselete, hazánk erdeinek és természeti értékeinek megóvása, 
fejlesztése." 

Drámai évszáma a legújabb kori ma
gyar történelemnek az 1956-os esz

tendő, a forradalom éve. Eseményei ter
mészetesen az erdészetet sem kerülték 
el. Ennek a történetnek a részletei azon
ban éppen úgy feltárásra várnak, mint 
társadalmi méretekben általában. Annyi 
bizonyos, hogy a megtorlás súlyos idő
szakát követően a korábbi sztálinista 
diktatúra stílusa lényegesen megválto
zott és felváltotta az általában Kádár-
korszakként nevezett több mint három 
évtizedes időszak. 

Történelmi mércével mérve ez már 
valóban napjaink történelme. Ezért az 
Országos Erdészeti Egyesület vonatko
zásában az egyesületi életnek csupán né
hány jellemzőnek tartott irányzatát emel
jük ki cikksorozatunk utolsó előtti részé
ben. A részletek az egyesület szaklapjá
ban hozzáférhetők. 

Stabilizálódás és fellendülés 

A forradalom után jelentősen csilla
podott az a szervezeti instabilitás és a 
szakadatlan személyi fluktuáció, amely 
az 1950-es évek első felében az állami 
erdőgazdálkodást és az egyesületi életet 
is jellemezte. Az emlékezetes 1957 no
vemberi parádfürdŐi vándorgyűlésen el
nökké megválasztott dr. Madas András 
öt választási cikluson keresztül, egészen 
1979-ig töltötte be ezt a tisztséget és ez 
a tény önmagában is erős stabilizáló té
nyezőt jelentett az egyesületi életben, az 
egyesületi politikában. Az egyesület ki
alakult területi helyi csoport hálózata 
másfél évtizedre állandósult a nagyobb 
államerdészeti centrumokban, mivel az 
állami erdőgazdaságok (mint bázisintéz
mények) szervezete is alig változott or
szágos viszonylatban 1955-1970 között. 

A fagazdaság 1969/70-es átszervezését 
pedig újabb húszévnyi szervezeti nyuga
lom követte. 

A megállapodott társadalmi és mun
kahelyi feltételek között élénk és sokirá
nyú szakmai munka bontakozott ki az er
dészetben és azon belül az egyesületben 
is. A központi szakosztályok és szakbi
zottságok száma 20 körül mozgott, s a 
szakmának szinte a teljes spektrumát le
fedték. A helyi csoportok száma 30 és 
35 között mozgott. Ezekben az egyesü
leti egységekben nagy belső átéléssel, 
szívvel-lélekkel vitatta meg a tagság a 
termelés különböző szakkérdéseit. Nagy 
erénye volt ezeknek az összejövetelek
nek, hogy a vállalati hierarchia teljes 
keresztmetszetét mozgósították. Vagyis 
szakmai közéleti fórumot, megnyilatko
zási lehetőséget biztosítottak a szolgálat 
legalsó szintjein dolgozó szakemberek 
éppúgy, mint az első számú vezetők szá
mára. Sőt, a különböző szinteken kiala
kult nézetek ugyanazon rendezvény ke
retén belül szembesülhettek, akár ütköz
hettek is egymással . N e m egy szakember 
bevallotta: az egyesületi rendezvényeken 
magánemberként más szakmai nézetet 
vall ebben vagy abban a kérdésben, mint 
amit munkahelyén hivatali beosztásában 
képviselni köteles. Az egyesület fórumot 
jelentett a politika ingoványos terepén 
szerepelni nem kívánó, ám ambiciózus 
„névtelen" tehetségek számára a közsze
repléshez. Sok fiatal, később hírnévre 
szert tett tehetség az egyesületben mu
tatta meg először „oroszlánkörmeit". 

Dinamikus szakmai fejlődés, 
pezsgő egyesületi éle t 

Megvitatni való téma bőven akadt. 
Az 1950-es évektől hatalmas arányú er

dőtelepítés és fásítás bontakozott ki az 
országban. Aranykorát élte az elméleti 
síkon is nagy lépésekkel haladó, egyre 
inkább Ökológiai szemléletű erdőműve
lés. Fokozatosan növekedett az éves fa
kitermelés. Az 1960-as évektől nagyará
nyú műszaki fejlesztés indult be: gépe
sítés, erdőfeltárás, magasépítési tevé
kenység. Egyre inkább kibontakozott a 
fahasznosítási politika keretében az er
dőgazdasági fagyártmánytermelés, a fa
feldolgozás. Mindezt szintézisbe foglalta 
a céltudatosan fejlesztett, nemzetközi 
színvonalra jutó erdőrendezés. Széles 
körű kutatómunka bontakozott ki az Er
dészeti Tudományos Intézetben és az ok
tatás alátámasztásaként a soproni egye
temen is. Emellett az oktatás új és fontos 
színfoltjaként erőteljesen beindult az er
dőgazdasági szakmunkásképzés. 

A szakmának ez a dinamikus fejlődé
se, pezsgése nélkülözhetetlenné tette a 
szakemberek képzettségének öntevékeny 
továbbfejlesztését, oktatási intézménye
ken kívül (is) történő továbbképzését. Az 
egyesület ebben a vonatkozásban talált 
magának hálás munkaterületet és törté
nelmi je lentőségű feladatot. Se szeri, se 
száma a szakosztályok és helyi csopor
tok által szervezett előadásoknak, kon
ferenciáknak, ankétoknak, tapasz
talatcseréknek, tanulmányutaknak, s az 
ismeretgyarapítás egyéb formáinak, 
amelyeket helyi és országos szinten szer
veztek. Hasznos módszernek bizonyult, 
hogy az egy-egy szakterület legjobb 
szakértőit tömörítő és ily módon szellemi 
műhelyek szerepét betöltő szakosztályok 
rendezvényeiket helyi csoportokhoz ki
helyezve, egy-egy tájegység termelési 
szakembereivel közösen bonyolították 
le. 
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Mind a szakosztályok, mind a helyi 
csoportok igyekeztek a napirendre tűzött 
témák legjobb ismerőit, országos, sőt 
nemzetközi áttekintéssel rendelkező spe
cialistáit előadónak megnyerni . Ennek 
köszönhetően az egyesület keretében a 
szolgálati lépcső legalsó fokán álló szak
emberek is közvetlen, személyes kapcso
latba kerülhettek főhatósági tisztségvise
lőkkel, egyetemi előadókkal, tudo
mányos kutatókkal, országos hírnévnek 
örvendő kiváló termelési szakem
berekkel, nem egyszer más szakmák tu
dósaival, specialistáival. Azok pedig 
szintén közvetlen információkat szerez
hettek munkájukhoz a szakma teljes ke
resztmetszetéből. 

Az egyesület fontos kapoccsá vált az 
elmélet és a gyakorlat között. 

Értékes, színes, 
impozáns vándorgyűlések 

Az egyesületbe tömörült szakemberek 
tömegeinek mobilizálása szempontjából 
sajátos és fontos szerepet töltöttek be a 
vándorgyűlések, amelyeket 1957-től 
kezdve rendszeresen, csaknem minden 
évben megrendeztek az ország különbö
ző tájain. Ezeken (a törvényben előírt 
szokásos egyesületigazgatási ügyek mel
lett) széles nyilvánosság előtt kerültek 
felvetésre a szakma időszerű, legfonto
sabb ügyei. Szokássá vált, hogy a tár
gyalási naphoz egy szakmai bemutató 
nap is csatlakozott. Utóbbi megrendezé
sébe egy időben, főleg az 1970-es évti
zedben a főhatóság is betársult (az egye
sületét jóval meghaladó lehetőségeivel), 
így alakult ki az ún. Fagazdasági Mű

szaki Napok programja. Ezekhez az esz
közöket és a pénzt a főhatóság (a Mező
gazdasági és Élelmezésügyi Minisztéri
um), valamint a házigazda szerepét be
töltő állami erdőgazdaság biztosította, a 
résztvevőket pedig az OEE szervezte. 

Szokásba jött az is, hogy a vándor
gyűléseket profilírozottan, egy-egy meg
határozott témakörre irányítottan szer
vezték meg és a tematikus mondanivalót 
jelmondatban is megfogalmazták. 

Demokratizmus, 
szakmai kollegialitá s 

Ki kell emelni az OEE-vándorgyűlé-
sek, illetve közgyűlések két olyan voná
sát, amelyek a korabeli magyar társa
dalmi viszonyok közepette más szak
mákra nemigen voltak jellemzők. (A ki
vételek közül szívesen említjük meg a 
testvéri bányász-kohász szakot.) Az egyik 
az őszinte demokratizmus; a másik a kol
legiális társadalmi kapcsolatok ápolása. 

Az egyesületi élet és munka demok
ratikus jellege már az előzőkben írtakból 
is kiviláglik. A demokrácia valódi pró
bakövei azonban a vezetőségválasztások 
voltak, mindenekelőtt központi szinten, 
de az egyesületi egységek szintjén is. Az 
OEE Elnöksége már hónapokkal a vá
lasztás előtt jelölőbizottságot választott 
és tett közismertté a tagság választási 
igényeinek feltárása, jelöltjeinek megis
merése céljából. Maga a vezető testüle
tek és tisztségviselők választása is füg
getlen személyek által vezérelve, titkos 
szavazással történt. Az egyesület irányí
tása is a társadalmi jellegének teljes tisz
teletben tartásával, a politikai-hatalmi 
szempontok és az adminisztratív mód
szerek teljes mellőzésével, kizárólag az 
önkéntességre és az önként vállalt egye
sületi fegyelemre építve folyt. 

Ami a társadalmi, kartársi kapcsola
tok ápolását illeti, ez - mondhatni - a 
hivatalos és a szakmai feladatokkal 
egyenrangú célja volt a vándorgyűlések
nek. Egymást régen nem látott barátok, 
osztály- és évfolyamtársak, hajdani mun
katársak láthatták itt ismét egymást a 
kellemes, szervezett baráti találkozó ke
retében. Elég jelentős számban vettek 
részt a vándorgyűlésen feleségek, olykor 
gyermekek is, akik számára rendszerint 
külön kulturális programot is szervezett 
az egyesület. A családtagok bevonása a 
szakmai társadalmi életbe jótékonyan 
hatott a tagok foglalkozásbeli munkájá
nak otthoni hátterére. 

Végeredményben az egyesület révén 
az ún. erdésztársadalom olyan sajátos, 
pozitív emberi kapcsolatokkal átszőtt kö
zösséggé kovácsolódott, amilyen nem 
sok volt az országban és ami kivívta más 
szakmák elismerését, olykor irigységét 
is. 

Az egyesület tehát kapoccsá vált em
ber és ember, erdész és erdész között is. 

Bel- é s külföldi kapcsolato k 

Ezekben az évtizedekben örvendete
sen bővültek és a háború előtt soha el 
nem képzeit szintet értek el az OEE kül
kapcsolatai a világgal, természetesen el
sősorban társadalmi vonatkozásban. 

Belföldön főként azokkal a MTESz-
és más egyesületekkel alakult ki munka
kapcsolat, amelyek tevékenységük révén 
maguk is érintkezésbe kerültek a fagaz
dasággal. Ilyen volt mindenekelőtt a Fa
ipari Tudományos Egyesület; továbbá a 
Magyar A gráltudományi Egyesület, a 
Magyar Hidrológiai Társaság, a Geodé
ziai és Kartográfiai Egyesület stb. 

A külföldi kapcsolatok eleinte termé
szetszerűleg az európai szocialista orszá
gok erdészeti-faipari egyesületeivel ala
kultak ki (Albánia és Románia kivételé
vel). Főként 1968 utánról mondható ez 
el, amikor rendszeresítették ezeknek a 
szervezeteknek kétévenkénti, más-más 
országban történő vezetői tanácskozását. 
Nagyjából ezzel párhuzamosan azonban 
felerősödött a nyugati világgal való kon
taktus is, főleg Ausztria, valamint az ak
kori Nyugat-Németország egyes erdésze
ti egyesületeivel. A külkapcsolatok sajá
tos színfoltját jelentették a regionális, ha
tár menti szlovén-burgenlandi-magyar 
Pannónia-találkozók. A kifejlesztett 
szakmai turizmus keretében Nyugat- és 
Észak-Európa csaknem valamennyi or
szágából érkeztek hazánkba erdészeti 
szakemberek. 

Az egyesületi saját devizabevételek, 
keleti relációban pedig az egyesületközi 
cserekapcsolatok leheléivé tették számos 
különböző rendű-rangú egyesületi tag 
külföldi utaztatását szakismereteik bőví
tése céljából. Az akkori viszonyok mel
lett mindez nehezen felbecsülhető jelen
tőséggel bírt a tagság nemzetközi szintű 
mobilizálása, a korszerű technika és 
technológia, az erdészet új nemzetközi 
szellemi áramlatainak megismerése stb. 
szempontjából. Ugyanakkor széles körű 
lehetősége nyílt a magyar erdészetnek a 
hazai eredmények és törekvések külföld-
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del való megismertetésére is. Főként a 
vándorgyűlések alkalmával a keleti és a 
nyugati erdészek Magyarországon talál
kozhattak rendszeresen egymással , s en
nek politika jelentőségét szintén nehéz 
felbecsülni. 

Végeredményben kb. 1965 és 1990 
között olyan széles körű és intenzív 
nemzetközi kapcsolataink bontakoztak 
ki, amilyenre nincs példa az OEE koráb
bi évszázados történetében. 

Az egyesület kapoccsá vált a szakma 
és a külvilág, a magyar és a külföldi er
dészet között is. 

Közreműködés az erdészeti politik a 
formálásában 

Amint cikksorozatunk előző részében 
már rámutattunk, a szocialista rend
szerben az egyesület ágazatpolitikai le
hetőségei beszűkültek. Az 1961. évi VII. 
törvény, az ún. szocialista erdőtörvény 
előkészítésében az O E E n e m játszott 
olyan nagy szerepet, mint a korábbi er
dőtörvények esetében. Mindazonáltal 
volt egy, a közéleti felszín alatt meghú
zódó politizálási funkciója. Ez az erdé
szet elméletének fejlesztése, a nemzetközi 
szakmai áramlatok magyar földre törté
nő átszivárogtatása, s hazai terjesztése 
volt. Döntő szerepe volt ebben (a tudó
sok mellett) azoknak a világnyelveket 
beszélő, a nemzetközi szervezetekben 
gyakran megforduló tisztségviselőknek, 
akik ezeket a külföldi erdészeti áramla
tokat megismerték, dokumentációjukat 
hazahozták, elemezték és adaptálták. 
Majd pedig egyesületi rendezvényeken, 
konferenciákon, előadásokon stb. a haza 
szakmai közgondolkodásába bedolgoz
ták. 

így fejlődtek ki és váltak elfogadottá 
pl. az erdők többcélú hasznosításáról 
szóló nézetek: az e rdő környezetvédelmi 
funkciója, a jóléti célú erdőgazdálkodás 
stb. Az erdők hármas funkciójáról szóló 
tézist pedig rendszerezetten, kiérlelten 
éppen az egyesület elnöke, az akkoriban 
nemzetközi tekintélye csúcsán álló dr. 
Madas András tárja a világ erdészei elé 
az 1972. évi argentínai VII. Erdészeti 
Világkongresszuson. 

Ennek az erdészetpolitikai érlelési fo
lyamatnak köszönhető, hogy amikor el
érkezett a cselekvés ideje és lehetősége 
- az 1980-as évek második felében - a 
Kádár-rendszer (és az egész keleti szo
cialista blokk) hanyatlásának idején az 
egyesület sikerrel tudta megvívni azt a 

személyeskedésig menő kemény harcot 
az agonizáló hatalommal szemben (im
már dr. Herpay Imre elnök bátor és ha
tározott vezetésével), amelynek eredmé
nyeként az addigi termeléscentrikus, el
avult erdészeti politikát sikerüli felválta
ni korszerű, a mai haladó nemzetközi 
felfogásnak megfelelő, humánökológiai 
beállítottságú erdészeti politikával. Az 
így, izzadságosan kimunkált szellemi bá
zison jöhetett létre az erdőről és az erdő 
védelméről szóló 1996. évi LIV. tv., az 
új erdőtörvény, amelynek az előkészíté
séből az egyesületi aktivisták már ismét 
alaposan kivették a részüket. 

Rendszerváltás után 

Az 1990. évi renderváltást az egyesü
let határozottan hajtotta végre. Alapsza
bályait megtisztította az elmúlt évtizedek 
idejétmúlt terminológiájától, céljaiban 
korszerűen újrafogalmazta az alapítók 
eszméjét. Új vezetőséget is választott, 
bár a réginek sem kellett lesunyt fejjel 

átadni a stafétabotot. Nagy és a tekinté
lyes múltjához méltó, bátor politikai 
fegyverténye volt az egyesületnek, hogy 
mindjárt a társadalmi-gazdasági átalaku
lás első hónapjaiban, 1990 nyarán dek
larációval állt ki az állami tulajdonú er
dők megtartása és a kincstári erdőgaz
dálkodás közérdekből való bevezetése 
mellett. A korrupcióval és más visszás
ságokkal jócskán terhelt átmeneti idő
szak, a kellően nem átgondolt, több te
kintetben félresikeredett privatizáció -
úgy tűnik - igazolja az egyesületnek ezt 
a szakmán kívüli tényezők által hevesen 
bírált, ám a felemelő múlttal és a jövővel 
szemben egyaránt felelősségérzetről ta
núskodó magatartását. 

Mindez azonban már valóban napja
ink történelme - tárgyilagos értékelését, 
a „sztori" folytatását bízzuk az elfogu
latlannak remélt utókorra! 

(Folytatjuk.) 
Dr. Király Pál 

Vek intetes 

Országos Srdészett 8><jyesütet! 

^Budapesten 

^olyó évi novemterkó 17~én keit 1799 sz. leesés értesítését véve, van szerencsém a 

tekintetes egyesületnek teljes tisztetetem nyilvánítása mellet leesés tudomására kőzni, koay 

az erdészeti műszótár állattani és rovartani szóanyagának feldolgozását elvállalom. 

Saulén van szerencséin a tekintetes egyesületet tisztelettel kérni, miszerint értesíteni 

kegyeskedjék, kogy a kérdéses dolgozat meddig terjesztendő le s minő atakiavi átitassék 

h? 

Sauúttat van szerencsém azon javaslattat álni el'ó, míszeruit kegyeskedjék az „Srdészeti 

lapok útján egy fetkívást tenni közzé, metylen az Srd. egyesület kütönlözö vidéken lakó 

tagjai felkeressenek, kogy az illető vidéken dívó különleges, a m'úszótárla felveendő szavakat 

és azok értelmét a feldolgozással meatízottal közvetlenül közölni szíveskedjék. 

'Dégüt pedig tisztelettel kérem a let intetes országos Srdészeti Sgyesű lelet, miszerint 

ez >*<jure vonatkozó — némi pénz kiadásaim fedezésére egy 100 (egyszáz^ frt előteret 

engedélyezni szíveskedjék. 

//,..,,.„:,/ //e/.< 

trf~ , ^ér'í>y . 



SZÁZHARMINC EVE S AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLE T 

A magya r erdés z nemzet i hivatás a 
Bedő Albert államtitkár elnök i megnyitó beszéde az ezredéves országo s erdészeti gyűlésen {részlet} 

A magyar állam ezeréves fennállásá
nak ünnepi évében az Országos Erdésze
ti Egyesület a székesfővárosban szintén 
ünnepélyes közgyűlést kívánt tartani, 
hogy részt vegyen ezzel a nemzet ünne
pében, s a maga részéről is kifejezésre 
juttassa a hazafiúi ö röm ama nemes lán
golását, mely kulturális közintézeteink 
életét s nemzetünk fiainak szívét betölti 
abból az alkalomból, hogy a honalapító 
Árpád országát, Szent István birodalmát, 
a Mindenható Isten jóságos kegyelme az 
első ezerév végére segítette. 

Kétségtelen az, hogy minden állam 
polgárának kötelességében áll a reá eső 
polgári feladatok teljesítését képességé
nek megfelelő arányban végezni, s ezzel 
senki sem tesz többet, mint a mennyivel 
az állami közösségből reá eső jókért a 
társadalomnak, illetve az államnak tarto
zik. De viszont abban sem kételkedhetik 
senki, hogy e kötelesség teljesítésének 
alsóbb vagy felsőbb fokozata, illetve a 
képesség kifejtésének mértéke szűkebb 
vagy tágabb határok között váltakozha-
tik, s így az is bizonyos, hogy csak azok 
váltják be az állami vagy társadalmi köz
érdek irányában fennálló tartozásukat a 
legmagasabb becsértékben, kik erejük és 
képességük legigazabb tudását adják és 
áldozzák a haza javára. 

Az örökké alkotó természet tiszta le
vegőjében élő erdész, ki maga körül a 
természeti élet minden nyilvánuhisában 
az igazat látja, kinek lelkét az emberi 
gyarlóságok gyengéi, ha azokkal kényte
len is találkozni vagy érintkezni, meg 
nem zavarják s jellemének tiszta tükrét 
mérges leheletükkel el nem homályosít
hatják. 

Hazánk szerencséjének tartom azt, 
hogy a magyar erdőtiszti kar, mely al
kotmányos életünk utolsó idejének s 
egészben véve is századunk utolsó há
rom évtizedének szülöttje, a magyar 
nemzeti érzésnek oly hathatós mértékre 
kifejlődött birtokában van s oly erős 
uralma alatt áll, hogy működésének in
tézésénél eme legérzékenyebb iránytű 
útmutató vezetését soha sem nélkülözi, 
s hogy ezt még akkor is csonkítatlanul 
megőrizné, ha lehetnének gonosz idők
nek oly gonosz urai, kik erre kancscsal 
szemmel néznének. 

Ki merné tagadni azt, hogy szomorú 
annak az országnak és államnak jövője, 
melynek közszolgálati ügyeit, s a köz
gazdasági életre és ennek fejlesztésére 
kiható vagyonkezelési kérdések teendőit 
oly férfiak intézik és viszik teljesítésre, 
kiket ténykedésük foganatosításánál a 
személyes rokonszenv vagy ellenséges 
indulat avagy egyéni, társadalmi vagy 
politikai érdekek előtt való önző vagy 
gyáva meghajlás, és nem az a magasabb 
felfogás és lelkesülés vezérel hogy mind 
azzal, a mit végeznek, az állami élet 
czéljainak követése és betöltése mellett 
az állami közös-szervezet egyetemébe 
lépeti népnek, családainak és egyéneinek 
is szolgáljanak. 

Jól tudom, hogy átértik és át is érzik 
ezt a magyai' erdőgazdák általában, akár 
az államnak akár másoknak erdőbirtokát 
kezeljék, s hogy ők, a kik a munka, be
csület és bátorság zászlója alá csoporto
sultak, nemcsak maguk, de még a jöven
dő évezredek idejében élő utódaik sem 
feledkeznek meg arról, hogy a Magyar 
Államnak és összes népeinek javára tö
rekvő munkásságukat úgy végezzék, 
hogy az ország lakosaira, népeire és 
gyermekeire következményeiben messze 
kiható működésükkel, a rcijuk hárult 
nemzeti hivatás követelményeinek is fel
tétlenül megfeleljenek. 

Tévesen fogja fel kötelességét és ha
misan értelmezi hivatását az a férfiú, a 
ki a rendelkezésére álló vagyoni erő és 
tudás által nyújtott fölényével ugy él, 
hogy abból az állam és társadalom javát 

szolgálva, a népre haszon nem háramlik, 
és pedig épen ugy téved vagy hibázik, 
mint az állam ama hivatalnoka, a ki az 
általa elbírálandó és végzendő ügyekben, 
legelső sorban és legtöbbször az ország 
kárára azt nézi, hogy a midőn az állami 
törvények rendelkezéseinek alávetett 
honpolgár, törvényes kényszerűségből is 
kifolyólag, ügyét az államhatóság ítélete 
alá bocsátja, miképen és a tételes tör
vény mely szavának segélyével lehet ta
gadó elbánásban részesíthető; a helyett 
hogy azokat az eszközöket keresné, me
lyekkel a törvények rendelkezéseinek 
igazságos megtartása mellett, az állam 
vagy bármely egyes polgár jogaínak 
megsértése nélkül, a segélyért forduló 
kívánságát teljesíteni lehetne. A nép ké
pezi az ál lam életfájának tápláló gyöke
rét s ha ez elpusztul, a fának is el kell 
veszni! 

Az erdőgazdák munkásságának köre 
természetszerűen feltételezi a földmive-
lés összes alaptényezőinek és természeti 
törvényeinek megfelelő ismerését, 
hosszú időkre kiható intézkedéseiknek 
elérni óhajtott czélszerüsége pedig meg
követeli azok jól mérlegelt számbavéte
lét, s ezért az a több oldalú és általáno
sabb műveltség, melyet a szakképzett er
dőgazdának, minden más foglalkozás tu
dásával szemben múlhatatlanul megsze
rezni kell. Szóval én ugy vagyok meg
győződve, hogy kötelességét hiven vég
ző igen jő erdőgazda lehet az, a ki azok
nak a faluknak, községeknek, telepeknek 
s általában annak a népnek, melynek kö
rében él, minden fajbeli vagy vallási kü
lönbség nélkül, gondos atyja, jóakaró ta
nácsadója, útmutatója s jogosult igaz ér
dekeinek védelmezője is kivan lenni, s 
ki ezért még a hála egyszerű köszönetét 
sem várja. 

De adja is a Mindenható, hogy Ma
gyarországnak és összes népeinek javára 
a polgári kötelességek az a felfogása, 
mely ténykedéseiben a nemzeti hivatás 
által élőnkbe szabott igényeknek min
denkor hűségesen megfelelni kivan, 
nemcsak a most élő magyar erdőgazdák 
szivében éljen lobogó lánggal, hanem 
hazánk örökké tartó életének érdekében 
még valamennyi utánunk j övő nemzedék 
szivébe és kötelességzérzésébe is mélyen 
be legyen oltva, hogy Hungária földjén, 
viruló országban és hatalmas államban 
mindenkor boldog nép hirdesse a hont
foglaló Árpád, a hittel boldogító Szent 
István s az alkotmányt tisztelő Első Fe
rencz József dicsőségét! 

MEGHÍVÓ 

erdőbirtokosok értekezletére , 

a z új e r d ő t ö r v é n y t e r v e z e t e 

messze túlmenő korlátozásokat tartalmaz 

erősen belenyúl a birtokos maginjósdiba. 

fellétlenül szükség van 
a birtokos-osztály egységes állásfoglalására 
én ét C)T) ^V1--* 1 ílMl i Iĵ i'-'i! tr\inyitilttivt\ 
é r d e k e i n e k m e g f e l e l ő v é d e l m é r e . 
A k » • ' • í-'i " m '".í'.'i.i:- yy— 
PM mxbcuittH <é\*bM j mit dómdui «*t<itcwi 

í.I. 1.n..vr-n. ,, Orv. Erdínttit(J"ulf'ht'ii»*«fbt'' < \ .., n II. 10) 
1929. évi december hó 12*cn d. u. 4 órakor 

személyesen megjelenni. 
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