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ERDÉSZETI EGYESÜLETEK MAGYARORSZÁGON 
Dr. Kollwentz Ödön

Ma már csak nagyon kevesen emlékezhetnek arra, hogy Magyar- 
országon az OEE-en kivüi több táji erdészeti egyesület is műkö
dött,

A szakemberek látták és tudták, hogy az erdőgazdálkodás 
problémái tájankint eltérőek. Amidőn az ország erdőgazdálkodási 
viszonyai rendeződtek, a volt úrbéresek erdő- és legelő-terüle
ti vitái megszűntek és az 1897,évi,XXXI,te, jótékony hatásai az 
erdőgazdálkodásban érvényre jutottak, az OEE megalakulása után 
csaknem hO évre, 1905-ben alakul meg Miskolcon az első táji er
dészeti egyesület, amely azután indítékot adott a többi regio
nális egyesület megalakítására. Ezek az egyesületek a területü
kön előforduló szakmai problémák mellett, az erdőgazdálkodást 
érintő országos kérdésekben is állást foglaltak, araik sok eset
ben az OEE álláspontját megerősítették. Ezek megalakulását az 
OEE nem üdvözölte nagy örömmel, mert attól tartott, hogy ezek 
az erdészet egységére káros hatással és a széthúzás okozói le
hetnék, Az idő azonban ennek az ellenkezőjét bizonyította. Az 
egyesületek nem csak egymással, hanem az OEE-vei is kapcsolatot 
tartottak, ezzel együtt működtek, sőt jó részük az OEE jogi tag
ja is lett, A vidéki egyesületek közgyűlésein az OEE kiküldötte 
sok esetben részt vett.

Ezek az egyesületek jóváhagyott alapszabállyal és ennek a- 
lapján megválasztott vezetőséggel rendelkeztek: elnök, alelnök, 
titkár, pénztarnok, számvizsgáló, választmány.
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Az egyesületek általában évenként egy közgyűlést és ezzel 
kaposolatos tanulmányutat és szükség szerinti választmányi ülé
seket tartottak. A tanulmányutak egy-egy erdőbirtokos erdőgaz
daságában kerültek megrendezésre, ahol szakmai véleményeket 
cseréltek és szakmai barátságok szövődtek. Az egyesületek tag
sága általában 120-160 fős volt. Néhány egyesület saját szakla
pot is megjelentetett, igy Miskoloon a "Magyar Erdész"—t, ké
sőbb a "Magyar Erdőgazdá"—t, Győrött a rövid életű "Erdőgazda
sági Szemlé"-t.

Az egyesületek működése az első világháború kitöréséig 
/1914/ töretlen volt, a trianoni békével /1920.VI.4./ az utód
államokhoz csatolt területeken ezek az egyesületek megszűntek 
működni.

X. Regionális erdészeti egyesületek
1 a. Borsod—Gömör-Heves megyék Erdészeti Egyesülete 

/1905-1925/
1905. április 3-án alakult meg Miskolcon 14 alapitó 

és 131 rendes taggal. Ez volt az első vidéki erdészeti e*gye— 
sülét. Ennek tagja lehetett: "a magyar honosságú erdőbirtokoso
kon és törvényesen képesített erdőtiszteken kivül mindazon ma
gyar testület és jogi személy, aki az erdőgazdaság iránt érdek
lődik, az egyesületet közreműködésével támogatni kivánja, akit 
az igazgató-választmány tagjaként befogad." A tagságot az alá— 
pitó /egyszer s mindenkorra 150 K befizetés/ és a rendes tago
kon /legalább 3 éven át évi 6 K fizetés vállalása/ kivül a tisz
teletbeli tagok is alkották. Ez utóbbiak "bár ezen szakogyesü—
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lotbe nem tartoztak* de a hazai erdészetünk gyámolitásán,előbb- 
revitelén fáradoznak és ezen törekvéseket szóval és másként tá
mogat ják". Ez utóbbiak szavazati joggal nem rendelkeztek. Az 
Egyesület elnöke 1910-ig Vodhradszky András erdőigazgató, ez
után Gesztes Lajos érseki erdőtanácsos volt. A választmányi ta
gok között találjuk Vadas Jenő selmeoi akadémiai tanárt és gr. 
Károlyi Mihály erdőbirtokost. A Miskolcon 1901—ben megindított 
"Magyar Erdész" c. szaklap az Egyesület hivatalos közlönyo lett. 
Ki kell emolni az Egyesület "Erdészek háza" o. internátuei ala
pot, amelynek kezdeményezője Miske Gusztáv egyesületi titkár 
volt, aki titkári tiszteletdiját /évi 200 K/ erre az alapra a- 
jánlotta fel. Az alap célja volt az erdőőrök gyermekei tovább
tanulásának a biztosítása.

Az egyesületben nivós szakmai viták folytak. így foglalkoz
tak:
- az erdei legeltetés káros voltával /1906 Eger/;
- az erdei legeltetés hatósági rendezésének a szükségességével 

/1907 Miskolc/. Ezen a közgyűlésen Hermán Ottó is részt vett;
— az orwadászat megakadályozásának lehetőségeivel és módjával 

/1908 Krasznahorka/;
rámutattak:
— az erdei ingatlanok feldarabolásának káros voltára és java

soltak ezek törvényben való szabályozását /1909 Gyöngyös/;
f oglalkoztak:
- a maganerdőbirtokosolc nehéz anyagi helyzetével és javításának 

lehetőségeivel /1910 Dobsina/;
— az OEE—vei és a társ—egyesületekkel való kapcsolat felvételé—
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vei /l9H Rimaszombat/;
- a vadászati törvény revíziójával /1912 Miskolc/•

Az első világháború folyamán az egyetlen közgyűlést Bánré
vén /1916/ tartották, ahol a háborús gazdálkodással kaposolatos

0 Ifakitermelések kérdését tárgyalták. Ugyanekkor felemlítették a 
"Magyar Erdész" szaklapjuk megjelentetésének a nehézségét.

Mint érdekességet jegyzem meg, hogy az 19 2 1.január 18-ára 
összehívott választmányi gyűlés gr.Károlyi Mihályt tagjai közül 
törölte. Az 1922. évi miskolci közgyűlésen Földvári Miksát vá
lasztják meg elnöknek, aki azonban hamarosan lemond, mert az 
új erdőtörvény megszövegezésére kapott megbízatást. Ezen a köz
gyűlésen számos, a háborút követő időben felmerült gondokkal 
foglalkoztak. így:
- tárgyalták az erdei lopások elszaporodását és panaszkodtak a 
főszolgabirákra, akik az erdei ügyeket elfektetik;

- az inflációval kapcsolatosan tárgyaltak az Országos Erdei A— 
lap sorsáról;

- javasolták a Faértélcesitő Hivatal állandó fenntartását;
- javasolták a "Magyar Erdész" 0. szaklapjuknak a háborús szü
net utáni újbóli megindítását;

- szót kérnek az erdőtörvény tárgyalásánál.
Az ország területének megcsoalculása ennél az egyesületnél 

területi veszteségeket okozott, igy az egyesület neve már nem 
fedte a tényleges helyzetet, ezért az egyesület 1925—ben Miskol- 
oon tartott közgyűlésén a

1 b. Tisza.jobbparti Vármegyék Erdészeti Egyesülete /TVEE/ 
nevet vette fel. Elnöke Waldbott Kelemen báró /az OEE későbbi
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elnöke/ lett, egyben a néhány évig szünetelő szaklapjukat új
ból megindítják "Magyar Erdőgazda" oimen.
Ezután csaknem minden évben tartottak közgyűlést. Ezeken:
_ megismerkednek a római erdészeti világkongresszus határozata

ival /1926 Erdőbénye/;
- vitaülést tartanak a természetes felújitásokról /1927 Eger/;
- rendkívüli közgyűlésen /1928.III.30. Miskolc/ tárgyalnak a 
faanyag szállításával kapcsolatos MÁV tarifapótlékról;

- delegációt jelölnek ki az OEE-hez az erdőtörvény előkészítő 
tárgyalására és kívánatosnak tartják, hogy az OEE a Felsőház
ban képvisel€>tet kapjon /1928 Párád/;

- m e g t á r g y a l j á k  az erdőtörvény-tervezetet és megteszik a kifo
gásokat /1929 Miskolc/;

— kérik az OEE közbenjárását a tűzifa vasúti szállítási kedvez
mény biztosítására /1930 Miskolo/;

_ kifogásolják a MÁV utólagos talpfa reklamációit és ezek meg
szüntetését kérik, ugyanakkor

— sürgették az Alföld fásításának újbóli beindítását /1931 
Nyíregyháza/;

— a közgyűlés keretében leleplezik Vadas Jenő emléktábláját 
/1933 Lillafüred/;

A közgyűléseket általában tanulmányutak követik. így bejái'ták:
— gróf Károlyi István füzérradványi és Waldbott Kelemen báró 

erdőhorváti erdőbirtokait /1925/ ;
— tanulmányozták: az Egri Érseki Uradalom erdeiben a B és a KTT 

természetes felújítási eljárásokat /1927 Eger/;
- Gyöngyös város mátrai erdőgazdaságát;



- a nyírségi homoki erdősítéseket /gróf Forgách Balázs, 1931
Nyíregyháza/;

- a kincstári erdőkben folyó erdőgazdálkodást /1933 Lillafüred/.
A második világháború befejeztekor az Egyesület működését 

megszüntette.

2 a. Baranya-Somogy-Tolna megyei Erdészeti és Vadászati Egyesü
let /1906-1925/
Nem sokkal a miskolci egyesület megalakulása után 1905. áp

rilis 26-án a három vármegye erdőtisztjei Pécsett elhatározták 
a helyi egyesület megalakítását. Ez az 1906. április 22-iki ka
posvári alakuló közgyűlésen történt meg.

Az egyesület tagjai"olyan feddhetetlen és kellő műveltségű 
magyar állampolgárok lehetnek, akik az erdészeti tudományokkal, 
az ex'dőgazdasággal, vagy az erdészeti iparban, továbbá a vadá
szattal és vadtenyésztéssel foglalkoznak, vagy ezeket pártolás
ra méltatván, a kitűzött cél éx'deké'ben támogatni kívánják az 
egyesületet. Tagok lehetnek továbbá varosok, községek és közü— 
letek, intézetek és birtokosok, amelyek a hazai erdőgazdálkodás 
és vadászat ügyét az egyesületbe való belépése által pártolni 
kívánják." Megalakulásakor 21 alapító és 15& rendes tagja volt. 
Az alapító tagok egyszer s mindenkorra 100 K-t, a rendes tagok 
évi 5 K tagsági dijat fizettek. Elnökké gróf Széchenyi rJertalan 
erdőbirtokost választották meg, aki 1919-ig vezette az egyesü
letet. 1908-ban az egyesület belép az OEE, az Arad-Temesvár-Dé- 
va-I/i.uos vidéki, továbbá a Borsod-Göniör—Heves megyék erdészeti 
^Gyosületeibe.
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A Baranya-Somogy-Tolna megyei Erdészeti és Vadászati Egye
sület egyike volt a legtevékenyebb erdészeti egyesületeknek.
191*1— ig csaknem minden évben megrendezték a 2 napos vándorgyű
léseiket. Ezeken
— az orwadászat elleni küzdelemmel /l9®7 Péos, 1909 Barcs/}
— a vadértékesitő szövetkezet megalakításának a szükségességével 

/1908 Baranya-Sellye/;
— hazai nyárasok tölgyesekké való átalakításával /1910 Bátaszék/j
— a vadkárelhárító kerítéseken belüli erdősítésekkel /1912 

Gyöngyöspuszta/;
— a nyár— és a tölgygazdálkodással /1913 Baranya-Sellye/ foglal

koztak;
— erdőbeoslési bemutatót is rendeztek /l91^ Fonyód/.

Tanulmányutakon ismerkedtek meg
— a Pécs városi erdőkben folyt gazdálkodással /1907 Péos/;
— gróf Draslcovich Iván hitbizományi uradalmával /1908 Baranya- 

Sellye/ ;
— a Királyi Közalapítványi Erdőkben folyó erdőgazdálkodással és 

erdőművelési kérdéseivel /1910 Bátaszék/;
— gróf Festetich Kálmán gyöngyöspusztai erdőbirtokával /1912/;
— Frigyes főherceg bellyei uradalmával /1913/;
— gróf Zichy Ödön zákányi uradalmának erdőgazdálkodásával /l91^/.

Az első világháború folyamán kögyüléseket nem tartottak.
1918-ban az egyesületnek 29 alapitó és 131 rendes tagja volt.
Az egyesület készpénz-vagyonából a "szolgálatban érdemeket szer
zett erdő- illetve vadőrök" számára évente jutalmakat adtak,

1919-hen a baranyai háromszög Péccsel együtt szerb megszál-
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lás alá került, amelynek osalc egy része jutott 1921. augusztus 
27-én vissza az anyaországhoz.

Az egyesületi élet az infláció leküzdése után a nemzetgaz
daság újraéledésével 1925-ben kezdődött, amikor is a Kaposvárra 
összehívott közgyűlés az egyesület felosztását kimondotta és 
egyben megalakította a
2 b. Déldunántuli Erdészeti és Vadászati Egyesületet /1925—19^5/ 

1925.niájus 2-án Kaposvárott tartott alakuló közgyűlésen 
már a Zala megyei erdőbirtpkosolc és erdészeti szakemberek is 
megjelentek. Az elnöki tisztet egyelőre nem töltötték be, alel- 
nöklté Pácéi Ottó m.kir. főerdőtanácsost választották. 1926-ban 
az egyesület székhelyét Pécsre helyezték. Elnököt csak 1930-ban 
választottak, amikor gróf Benyovszky Móric, 1937-től gróf Fes— 
tetich Kristóf, 1939-től az egyesület megszűnéséig gróf Majláth 
György kerültek az elnöki székbe.
A közgyűléseken jelentős kérdéseket vitattak meg. így:
- a Tisza Jobbparti Vármegyék Erdészeti Egyesületével és a Fel- 

sődunántuli Erdészeti Egyesülettel Balatonfüreden tartott kö
zös közgyűlésen az erdőtörvénytervezetről rendeztek vitát, a— 
minek az eredményét az OEE—hez is felterjesztették /1930/;

- a hazai erdőbirtokosok érdekében a romári tűzifa behozatalának 
a leállítását kérték azzal az indoklással, hogy a tűzifa szük
ségletet hazai termelésből lehet és kellene fedezni /1935 Pécs/;

- Biró Zoltán az OEE főtitkára az 1935.évilV.tc.-ről tart ismer
tetést /1935 Pécs/;

- javasolják a vadkártérítésnek törvényhozás utján történő sza
bályozását /1935 Pécs/;
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— leérték a főhatóság segítségét a fagy által okozott károk mi
atti adóelengedésre /1935 Péos/.

A közgyűlésekkel kapcsolatos tanulmányutakon különböző szak
mai feladatok sikeres megoldásait mutatták be, igy
— Pécs sz.kir.város erdeiben a tölgy sarjerdők szálerdőkké való 

átalakítását és
— a sziklakopárok erdősítését gomolyos FF csemetékkel /Misina— 

tető/. Ezen a bemutatón az FM Erdészeti Főosztályának, az OEE- 
nelc és a Tisza Jobbparti Vármegyék Erdészeti Egyesületének a 
küldöttei is részt vettek /1931 Péos/;

— megtekintették a dombóvári MÁV talpfatelitó üzemet és gróf 
Majláth György bakóoai erdőbirtokán folyó KTT természetes fel
újítást. Ezen a négy vármegye erdőbirtokosai és erdőtisztjei 
vettek részt /1937 Balcóoa/;

— a Icir. Közalapítvány pécsváradi erdőbirtokán a KTT és a B ter
mészetes felújítást és a JF alátelepitést tanulmányozták /1939/•

A második világháború kitörése az egyesületi életet megbéní
totta, majd az erdők 19^5—ben bekövetkezett államosítása megszün
tette a magánerdőbirtokokat, igy az egyesületi élet is megszűnt.

3. északnyugatmagyarországi. Erdészeti Egyesület /1906-?/
Pozsony, Nyitra és Trencsén vármegyék erdészeteit és erdő

birtokosait kapcsolta össze. Az egyesület 1906. október l4-én 
alakult meg Pozsonyban h§ taggal. Működéséről szinte semmit sem 
tudunk. Annyi bizonyos, hogy 1918-ban már nem tartják nyilván.
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k, Arad-. Temes-. Déva-. Lugosvidéki Erdészeti Egyesület 
/1906-1919/

Erdély egyetlen erdészeti egyesülete 1906, december 15—én 
Aradon alakult meg. Választmányának tagja volt többek között 
Török Sándor a Vadászerdei Erdőőri Szakiskola igazgatója, tag
jai között pedig a Baranya-Somogy-Tolna megyei Erdészeti és Va
dászati Egyesületet találjuk. Elnöke mindvégig báró Solymossy 
Lajos erdőbirtokos, alelnöke Székely Mózes m,kir.főerdőtanácsos 
voltak. Mai szemmel nézve is haladó gondolkodásukat mi sem jel
lemzi jobban, hogy az 1909.évi május 9-iki temesvári közgyűlé
sükön megállapították, hogy az erdő fennmaradását a legjobban 
az államkincstári kezelés biztosítja,
- jogosnak tartották az állami beavatkozást és irányítást a ma
gán erdőbirtokoknál /19O9 Temesvár/;

- több közgyűlésükön sürgették az alföldi erdők létesítését és 
a kopárfásitás elősegítését /1909 Líppa, 1910 Arad/;

- több ízben rámutattak a hegyvidéki erdők csökkenésére és arra, 
hogy ez az árvízveszélyt növeli /1910 Arad, 1913 Arad/,

Az 1914—es világháború kitörése ennek az egyesületnek is 
megbénította a munkáját, 1919—hen pedig Keletmagyarország és 
Erdély román megszállás alá kerülvén, további működésére nem 
volt lehetőség-

5. Sz epe svármegye i Erdészeti Egyesület /19IO-I919/
Ez az egyesület 1910, január l4-én alakult meg Lőcsén 92 

taggal. Tagja lehetett "a Szepes vármegyei magyar honosságú 
felesketett erdőtiszteken, az erdőbirtokosokon és erdészeti
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iparral foglalkozókon kivül mindazon magyar testület, jogi-, 
vagy magánszemély, aki erdészeti ügyek iránt érdeklődik, az 
egyesületet közreműködésével támogatni kívánja és akit az E— 
gyesület tagjai közé befogad.1* Az alapitó tagjai egyszer s min
denkorra 100 K-t, a rendes tagok legalább 3 éven át évi 3 K 
tagdijat fizettek és végül a tiszteletbeli tagok, Makik a me
gyei erdészetünk gyámolitásán fáradoznak és törekvéseinket bár
miként támogatják."

Alakuló közgyűlésükön célul tűzték ki a vármegye erdeinek 
minőségi javitását, Parádi közgyűlésükön /1912/
— az erdei legeltetésnek az erdőre ható karait és azok következ

ményeit taglalták, továbbá
- a vadászat és a vadkárok kérdésével foglalkoztak.

Az első világháború kitörése után további közgyűléseket 
nem tartottak. Szepes vármegye cseh megszállásával az egyesület
1919-hen megszűnt.
Elnöke mindvégig Nádas Béla főerdőtanácsos volt.
Az egyesületnek 1918-ban még 16 alapitó— , és 87 rendes tagja 
volt.

ó.Felsődunántuli Erdészeti és Vadászati Egyesület /1926-19^5/
Az egyesület 1925. december l6-án alakult meg 22 alapitó 

és 192 rendes taggal Győrött. Feladatul tűzték ki a körzetükhöz 
tartozó 5 vármegye /Sopron, Győr, Vas, Komárom, Veszprém/ spe
ciális erdészeti és vadászati viszonyaira vonatkozó tapasztala
tok kicserélését. Elnökké Véssey Mihály győri m.kir.erdőigazga
tót választották meg, akit 19̂ -0—ben Rimler Pál hercegi erdőtaná—
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csoa vált fel. Az egyesület tagjai között több soproni Erdésze
ti Főiskolai tanár is volt. /Roth Gyula, Modrovioh Ferenc, Fe
kete Zoltán/. Hivatalos lapja a rövid életű "Erdőgazdasági Szem
le" /1930-1931/ volt.

Nívós előadások és viták hangzottak el az erdővel kapcsola
tosan azok helyi és országos kérdéseivel összefüggésben. így
- Fekete Zoltán ismertette fatermési tábláit és azok alkalmazá

sát /1928 Tatabánya/;
- a Veszprémi Székeskáptalan kopárfásításainak ismertetése 
/1929 Veszprém/;

- megrendezi a balatonfüredi közös közgyűlést, amelyet a Tisza 
Jobbparti Vármegyék Erdészeti Egyesülettel, a Déldunántuli 
Erdészeti és Vadászati Egyesületteé közösen rendez meg. Ezen 
az erdőtörvénytervezetet közösen vitatják meg /1929/;

- az erdőtörvénnyel kapcsolatos vitát még két közgyűlésen to
vább folytatják és az OEE-hez 3 tr.got delegálnak az ottani 
törvénytervezet-tárgyaláshoz /1930.I. és II. hónapokban Győ
rött/ ;

- kívánatosnak tartják az OEE-vel való szoros együttműködést 
/1931 Győr/;

- Véssoy Ferenc a Magyar Erdőbirtokosok Faértékesitő RT. vezér- 
igazgatója ismerteti a magyar erdőgazdálkodás több irányú sé
relmeit, ezzel kapcsolatban intézkedést kérnek a román tűzifa- 
import leállítására /1932 Győr/.

A közgyűlésekkel kapcsolatban oz az egyesület is több ta
nulmányutat szervezett, és pedig:
- a Veszprémi Székeskáptalan kopárfás:’ isainak megtekintése /1929/;
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- gróf Esterházy Miklós tatai erdőgazdaságának tanulmányozása, 
a fatermési táblákkal kapcsolatos helyszíni bemutató Fekete
Zoltán vezetésével /1928/;

- herceg Esterházy Pál burgenlandi erdőgazdaságának tanulmányo
zása, továbbá a vadgazdálkodás Lockenhausenben /193°/.

19^5-ben ez az egyesület is megszűnt.
1945 a magyar erdők életében is jelentős fordulópont. Az 

erdők államosításával a régi tulajdonosi viszonyok megszűntek 
és az új tulajdonos a Magyar Állam lett. Az egyes erdőbirtoko
sok helyi érdekei helyébe ekkor az országos érdekek léptek, A 
helyi erdészeti egyesületek létjogosultsága is megszűnt, 19^5 
az OEE életében is jelentős fordulatot hozott. A volt erdőbir
tokosok megszűntek az egyesület tagjai lenni, de megmaradtak az 
erdőtisztek és az új szellemi fordulat hatására magához kapcsol
ta az erdei munkákat közvetlenül vezető munkatársakat: az erdé
szeket.

Ha az OEE főként országos erdészeti problémákkal foglalko
zik, a helyi problémák megtárgyalására általában erdőgazdaságon
ként , de ezek mellett még más erdészeti munkaköröknél is egyes 
erdőfelügyelőségeknél, intézeteknél az OEE helyi csoportjai ala
kultak meg, amelyek nagyjából a volt regionális egyesületek fela
datait töltik be.

B. Egyéb egyesületek

A történelmi Magyarország társországában Horvát-Szlavonor
szágban a Horvátországi Erdészeti Egyesület képviselte az érdé—
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szét érdekelt. Székhelye Zágráb /Zagreb/ volt. 1894-ban a tag
létszáma 52 alapitó és 1135 pártoló tag. Az OEE-vel való kap
csolata megfelelő volt. Vándorgyűléseket általában évenkiut tar
tottak. Hivatalos lapja a "Sumarski List" volt, ami Zágrábban 
jelent meg 900-as példányszámban.

Az erdészeti altiszteknek /erdőőrök, vadőrök/ sokáig nem 
volt szakmai érdekképviseleti szerve. Az OEE szükségét látta, 
hogy az erdészeti segédszolgálatot végzők munkájttkhoz szakmai 
segítséget kapjanak. Ezért 1907-ben megindította "Az Erdő" cimü 
napilap /újság/ nagyságú szaklapját, mint "az erdészeti és vadá
szati szaklap kisebb erdők kezelői, erdészeti altisztek és or- 
dőőrök és vadőrök részére." Ennek szerkesztősége a Törnesvár— 
Vadászórdoi Bx’dőőri Szakiskolában volt.

1927—ben végre megalakult a "Magyar Erdészeti és Vadászati 
Segédtisztek és Altisztek Országos Szövetsége” /MEASZ/, aviely 
1928-ban "Magyar Erdészeti, Vadászati és Műszaki Sogédssoinélyzoc 
Országos Egyesülete" /KEVKE/ navet rótta fel. Hivatalos lapja 
"Az Erdő" volt, amelyet először Miskolcon, majd Tatán, végül Új
pesten szerkesztettek. Igen nivós szakmai dolgozatok és az egye
sületi élettel kapcsolatos tudósítások mellett ez az újság sokat 
harcolt az erdészeti középiskolát végzettek erkölcsi és anyagi 
elismeréséért. Taglétszáma 1942-ben 1200 fő, elnöke vitéz Szeke
res karoly uradalmi erdész volt. Az erdészek /mérnökök, techni
kusok, erdészek/ az együvé tartozás ápolásával a szebb és jobb 
erdők létesítésével és azok gazdaságos kitermelésével mindig a 
jövőt szolgálták.


