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A harmadik oldal

E gyesületünk – a világ legrégibb erdõgazdasági
érdekképviselete. Azt hiszem, ezt is kevesen tud-
ják! Maga a tény azonban eggyel több ok arra,

hogy kicsit büszkék is legyünk patinás egyesületünkre
és ezért kívánatosnak tartjuk, hogy tagtársaink és olva-
sóink is tudomást szerezzenek róla.

Hosszabb idõ óta gyûjtjük az adatokat Európa min-
den országából az erdészeti egyesületek alapítási évei-
rõl és miután nemrégiben a skandináv államokra vo-
natkozó értesítést is megkaptuk, az eredményeket az
alábbiakban foglalhatjuk össze. 

Mint erdészeti egyesület, a miénknél is idõsebb az
1843-ban megalakult Sweizerischer Forstverein. Ez
azonban csak kari érdekeket szolgál, mint a svájci er-
dõtisztek társadalmi egyesülése, amelynek nincsenek
erdõbirtokos tagjai.

Néhány, nálunk idõsebb egyesület volt még a Német-
birodalomban és Ausztriában is. A velünk szorosabb ba-
ráti kapcsolatban álló „Oesterreichischer Reichsforst-
verein” pl. igen tekintélyes – 86 éves – múltra tekinthe-
tett vissza, amikor 1938. július 31-én, Leoben-ben tartott
utolsó közgyûlésén kimondotta a feloszlását, illetõleg az
1900-ban alapított „Deutscher Forstverein”-be való be-
olvadását. Erre ti. a Harmadik Birodalomban érvényes
törvényerejû rendelkezés kötelezte, amely minden szak-
ma részére csak egyetlen érdekképviseletet engedélyez.

Így lett a Deutscher Forstverein a német erdõgaz-
daság központi irányító szerve, amelynek a többi né-
met, osztrák és szudétaföldi egyesületek – régi kerete-
ik és mûködési körük megtartásával, de korábbi nevük
és szervezetük megszüntetése mellett – ma már csak vi-
déki osztályai.

Tiszteletreméltó múltja van a horvát erdészeti egye-
sületnek, amely 1876-ban alakult és ma „Jugosloven-
sko Šumarsko Udruženje” néven Jugoszlávia erdész-
kultúráját képviseli.

A legrégibb lengyel egyesület a „Polskie Towar-
zystwo Lesne (Lwów) 45 éves, tehát jóval fiatalabb,
mint zágrábi rokona. (Bedõ Albert mind a kettõnek
tiszteleti tagja volt.)

A romániai „Societatea Progresul Silvic” 1886-ban
létesült, az angol „Royal English Forestry Society”
1906-ban (az amerikai „Society of American Fores-
ters” már 1902-ben), az olasz és francia egyesületek
csak 25–30 év elõtt, sõt a skandináv erdészeti egyesü-
letek legöregebbje is csak 56 esztendõs!

Ügy érezzük, hogy ez is sok mindenre kötelez!
(EL, 1939. április 410. oldal)
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