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Gróf Zelenski Róbert t 
(1850—1939.) 

November 21-én reggel isméi ki kellett tűznünk a 
fekete lobogót székházunkra. 

A hazai gazdasági élei elvesztette egyik legkiemelke
dőbb egyéniségét, akiben a magyar erdőgazdaság is önzet
len, lelkes barátját, egyesületünk igazgató-választmánya pe
dig köztiszteletben álló nesztorát gyászolja. 

A z a tény, hogy a különböző szaklapok, sőt a. napi
sajtó a terjedelem-korlátozás ellenére is hasábokat szenteltek 
gróf Zelenski Róbert emlékének, mindennél beszédesebb 
bizonyítéka annak a nagysúlyú szerepnek, amelyet, amíg 
közlünk járt, betöltött, 

A magyar föld érdekeinek egész életén keresztül tán
toríthatatlan hitű harcosa volt és ha haláláig vallott feli'ogá 
sát az újabb jelszavak képviselői már nem tudták minden
ben osztani, nemzetét féltő nemes állhatatossága előtt az 
őszinte tisztelel érzésével hajoltak meg. 

A magyar erdőgazdaság jövőjéért példaadásban kéve 
sen (ettek nála többet. Amikor az Alföld fásításának kér 



dése még csak derengő sejtelem volt, gróf Zelenski Róbert 
már régen gyakorlatilag is megvalósította a maga gazdasá
gában mindazt, amire a hazai rög iránt érzett szeretete köte
lezte. Nyirvasvári és encsencsi birtokainak futóhomokos 
részein mindenütt erdőt telepített, még pedig gondos körül
tekintéssel, a termőhely viszonyainak és a fafajok igényei
nek megfelelően úgy, hogy tervének céltudatos megvalósí
tása, mint a homokfásítás legszebb eredményeinek egyike 
ismeretes az egész országban. 

Akinek alkalma volt a gyönyörűen karbantartott bir
tokot megcsodálni, az láthatta, mennyit nyertek a mező
gazdasági terű1 etek is az erdőtelepítéssel és milyen hasznos 
egymásrautaltságban munkálja a két testvér-ágazat egy
formán a birtokos, az alkalmazottak és a haza érdekeit. 

Egyesületünk működését a Megboldogult mindig a 
legmelegebb érdeklődéssel kísérte és igazgató-választmá
nyunk üléseire még tolószéken is elhozatta magát mind
addig, amíg ezt egészségi állapota megengedte. 

Élete mindvégig rendíthetetlen kötelességteljesítés 
volt; áldott emlékét kegyelettel őrizzük. 

MEGHÍVÓ. 
az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának 
1940. évi január hó 25-én, csütörtökön, d. e. 10 órai kezdettel 
az Országos Erdészeti Egyesület székházában tartandó ülésére; 

Tárgysorozat: 

1. Elnöki megnyitó. 
2. A z ügyvezető jelentése. 

3. Esetleges indítványok. 
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