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Szerkeszt i : 

BUND KÁROLY 

Megjelenik minden hó 15-én. Előfizetési dij egy évre 160 korona. 
Az Orsz . E rd . E g y e s / o l y alapító tagjai, kik legalább 300 K alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok az esedékes a lap . kamat, i l letőleg 20 K évi t ags ig i d i j , va la
mint az 1922. évre a 2000 K-nál kevesebbet alapi tot t alapító tagokra kivetett 120 K, 
illetőleg a rendes tagokra kivetett 140 K pótdíj fejében kapjak. Azok az alapító 

tagok, kik 300 K-nál levesebbet alapítottak, ezenfelül 10 K-t fizetnek. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-uteza 8. sz. II. em. 

+, A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért közöltetnek. •»• 
(Telefon : 37—22.) 
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Ghillány Imre báró. 

Ismét temettünk! Nincs egy éve, hogy az Országos 
Erdészeti Egyesület Tallián Béla báróban elvesztette elnö
két, s ime már utódját az elnöki székben is elhantoltuk a 
sashalmi park fái alatt. 

Pedig mily nagy szüksége lenne az egyesületnek, de 
a magyar erdészet egyetemének is a mai nehéz időben a 
Boldogult bölcs mérsékletére, egyensúlyozott lelkének taná
csára, biztos kezének vezérletére. 

Ohillány. Imre báróban a magyar közélet egyik leg
nemesebb alakját vesztette el. A magyar földnek szentelte/ 
életét, minden munkabírását és nagy tudását. Agrárius volt 
a szó legszebb értelmében, minden egyoldalú túlzás nélkül, 
melytől széleskörű képzettsége és minden ténykedésében 
megnyilvánuló felelősségérzete óvta meg. A közvetlen 
érintkezésben egyszerű és szeretetreméltó, közéleti munkás
ságában fáradhatlan volt s a legnehezebb problémáktól sem 



riadt vissza, sőt éppen ezek vonzották őt. Nem lehet tehát 
csodálni, hogy. a politika teréről való. visszavonulása után 
is, amidőn forrón szeretelt hazája oly szomorú sorsra jutott 
s a súlyosabbnál súlyosabb kérdések vártak a megoldásra, 
gyakran fordult kormány és társadalom az ő bölcs taná
csához s ha néha-néha megnyilatkozott a nyilvánosság előtt, 
egyszerű szerkezetű, tiszta okfejtésü szavai csengő harang
szóként szóltak bele a kicsiny epigonok hangzavarába. 

Mint erdőbirtokos szerette az erdőt, ismerte életét, 
gyakorlati érzékkel birt a benne folyó gazdaság iránt. 
Minisztersége idején könnyű dolguk volt az erdészeti refe
renseknek: megértő vezérre találtak benne. S igy volt ez a 
társadalmi életben is. Amidőn mint az Országos Erdé
szeti Egyesület választmányi tagja s később mint az egye
sület alelnöke résztvett az erdészeti mozgalmakban, ugy 
magában az egyesületben, mint küldöttségek élén a kor
mány tagjai előtt kitűnően képviselte a magyar erdőgazda
ság érdekeit és megnyerő, köztiszteletben álló egyénisége 
szívesen talált meghallgatásra. 

Mint elnök, sajnos, érdemleges működést már nem 
fejthetett ki. A súlyos kór, amely szervezetét megtámadta, 
mindinkább erőt vett rajta, mignem nemes lelke mult.hó 
23-án visszaszállt az Úrhoz! 

A magyar erdészet mindenkoron kegyelettel őrzi em
lékezetét! 

* 

Lázi és berniczei báró Qhillány Imre 1860 július hó 28-án 
született Fricsen, Sáros megyében. Középiskoláit Eperjesen és 
Budapesten végezte, majd jogot hallgatott a budapesti egyetemen. 
Eleinte Sáros vármegye társadalmi életében játszott szerepet. 
1904-ben a megye főispánja, 1910-ben a Sárosmegyei Gazdasági 
Egyesület alelnöke, majd elnöke lett. 



Az 1910. évi választások alkalmával Eperjesen nemzeti munka
párti programmal egyhangúan képviselővé választották. 1912-ben 
a király valóságos belső titkos tanácsossá nevezte ki s 1913-ban 
gróf Tisza István kormányában a földmivelésügyi tárczát vállalta, 
melynek egyik leghivatottabb gazdája volt, kitől az ország mező-
és erdőgazdasága sokat várhatott. Sajnos, az 1914-ben kitört világ
háború meggátolta abban, hogy terveit valóra váltsa, mert nagy 
tudását és munkaképességét csakhamar az ország és a hadsereg 
ellátásának nehéz problémája kötötte le teljesen. 1917-ben, amidőn 
a Tisza-kormány lemondott, visszavonult a politikai élettől, amelybe 
csak a forradalmak után tért vissza, mint a Nemzeti Középpárt 
egyik alapitója, tevékenységét és tudását azonban inkább számos 
egyesület és vállalat élén érvényesítette a magyar közgazdaság 
javára. 

* 
Temetése országos részvét mellett mult hó 25-én volt a 

Hatvan melletti sashalmi birtokán. Az Országos Erdészeti Egye
sületet azon Térfi Béla közélelmezésügyi miniszter, Kacsanovszky 
József államtitkár, Kovács Gábor min. tanácsos és a titkár kép
viselték, koszorút helyezve a ravatalra, mely előtt Kacsanovszky 
József búcsúzott el mélyen átérzett szavakkal az Országos Erdé
szeti Egyesület korán elhunyt szeretett elnökétől. 
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