
között különösen súlyos feladat hárult Kaán Károlyra, aki a jel
zett ügyekben igen széles hatáskörrel van felruházva. Adja a 
Gondviselés, hogy kiváló szaktudásának és erélyének sikerüljön 
az országot a mai nagy fa- és tüzelőanyagszükségen átsegíteni! 

Személyi hirek. A minisztertanács Térji Béla h. államtitkárt a 
gabonagyüjtés országos kormánybiztosává nevezte ki. Szaktársunk, 
akit, sajnos, már évek óta nélkülözünk az erdészeti adminisztráczió 
terén, ezzel különleges működési körében ujabb fontos feladatot 
nyert. 

A földmivelésügyi miniszter Kaán Károly helyettes állam
titkárt az erdészeti államvizsgáló bizottság elnökévé nevezte ki. 

Füzy Zoltán erdőtanácsos saját kérelmére ideiglenes nyuga
lomba helyeztetett. 

Halálozások. Lapunk szünetelése alatt a halál számos áldo
zatot szedett az Országos Erdészeti Egyesület tagjai sorából. 
Alább adjuk azon halálozási hirek sorát, amelyekről tudomást 
szereztünk. 

Szentannai Almásy Andor ny. erdőigazgató, az Országos 
Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának hosszú éveken át 
tagja, f. évi augusztus hóban 78 éves korában Budapesten hunyt 
el. 1841. évi augusztus 11-én született Selmeczbányán s 1862-ben 
végezte ugyanott az erdészeti akadémiát. Rövid ideig tartó magán
szolgálat után 1866-ban lépett állami szolgálatba. 1869-ben a 
selmeczbányai főbányagrófi hivatalnál fogalmazó, 1871. októberé
től Beszterczebányán erdőmester. Innen került 1881-ben a zsar-
nóczai erdőhivatal élére, de csakhamar meghívást nyert a föld
mivelésügyi minisztérium erdészeti főosztályába, ahol 1882-ben 
főerdőmesterré neveztetett ki. Itt szolgált 1897 ig, amidőn a só
vári erdőhivatal, majd 1901-ben a lugosi erdőigazgatóság élére 
került. 1908-ban vonult mint erdőigazgató nyugdíjba, de mint 
nyugdíjas sem pihent, hanem az erdészeti főosztályban továbbra 
is szolgálta szakmáját. 

Nagyszorgalmu, érdemes tagja volt a magyar erdőtiszti kar
nak, tevékeny munkása a magyar erdészet első megszervezésének. 

Gesztes Lajos, az egri érseki uradalom erdőtanácsosa, a 
Borsod-Gömör-Hevesmegyei Erdészeti Egyesület elnöke, f. é. 
június hó 4-én Felsőtárkányban hunyt el életének 63. évébem 



Az Országos Erdészeti Egyesületnek szintén hosszú idő óta választ
mányi tagja, aki mint ilyen s mint az első vidéki erdészeti egye
sület elnöke társadalmi mozgalmunkban élénk részt vett. Mint 
erdőgazdának különösen a gondjaira bizott hegyvidéki tölgyesek 
természetes felújítása körül voltak szép sikerei. Időelőtti halála 
fájdalmas vesztesége a magyar erdészetnek. 

Sipeki Bálás Vincze nyug. m. kir. főerdőmester, a Ferencz-
József-rend lovagja, az apatini erdőhivatal volt főnöke, hosszú 
munkás élet után f. é. november hó 20-án életének 83. évében 
Apatinbán jobblétre szenderült. Az Országos Erdészeti Egyesület 
benne régi alapító és egykori buzgó választmányi tagját gyászolja. 

Bársony József állami erdőmérnök több évi szibériai hadi
fogság után hazájába visszatérve, Zsarnóczán hunyt el. Az Orszá
gos Erdészeti Egyesület rendes tagja volt. 

Fekete Ferencz ny. m. k. főerdész, később takarékpénztári 
és téglagyári igazgató, az Orsz. Erdészeti Egyesület alapító tagja, 
f. é. szept. hó 22-én Tordán hirtelen elhunyt. 

Kirinyl Béla erdőtanácsos, földbirtokos, alapító tag, 1919. 
szept. hó 2-án Csetneken, élete 62. évében elhunyt. 

Radó Pál ny. m. k. erdőtanácsos, alapító tag, aug. hó 3-án 
élete 70 évében Debreczenben jobblétre szenderült. 

A magyar erdészet halottjai közé tartozik kisserényi gróf 
Serényi Béla volt földmüvelésügyi miniszter is, aki f. é. október 
hó 15-én Budapesten 53 éves korában hunyt el. Mint földmivelés
ügyi miniszter különös érzékkel bírt az erdőgazdaság érdekei 
iránt s különösen a kincstári erdők házi kezelésbe vétele és be
ruházásokkal való felszerelése, nemkülönben a kopárerdősités 
erélyes megindítása körül vannak érdemei, amelyekről a magyar 
erdészet története mindenkoron hálával fog megemlékezni, ha 
azok gyakorlati érvényesülését a gyászos végű háború félbe is 
szakította. 

Béke hamvaikra! 
Uj ügybeosztás az erdészeti főosztályokban. A földmive

lésügyi minisztériumban értesülésünk szerint uj ügybeosztás lépett 
életbe, melynek az erdészetre vonatkozó részét alábbiakban ismer
tetjük : 

l/A. főosztály, főnök Pech Kálmán min. tan.; 



1. ügyosztály: erdőrendészet: ügyosztályvezető Rochlitz 
Dezső min. tanácsos; 

2. ügyosztály: erdőgazdasági politika és statisztika, vezető: 
Héjas Kálmán min. tan.; 

3. ügyosztály: kopárok ügye, vezető: Rappensberger Andor 
min. tan.; 

4. ügyosztály: szakoktatás, kisérletügy és szocziális ügyek, 
vezető: Arató Gyula min. tan.; 

I /B. főosztály, ideiglenes főnök: Pech Kálmán min. tan.; 
önálló hatáskörrel beosztva: Schmidt Károly min. tan.; 

1. ügyosztály: személyzeti ügyek, vezető: Pajer István 
min. tan; 

2. ügyosztály: erdőgazdaság, vezető: Biró Zoltán főerdőtan.; 
3. ügyosztály: kegyúri ügyek, vezető: Kozma István min. tan.; 
4. ügyosztály: erdőrendezés, vezető: Kovács Gábor min. tan.; 
5. ügyosztály: építészet, vezető: Chabada Géza főerdő

tanácsos. 
Rövid hipadás az Országos Erdészeti Egyesüle t tevékeny

ségéről . Addig is, amíg legközelebbi számunkban erre bővebben 
kitérhetünk, jelezzük, hogy amidőn f. é. szeptember hóban a 
kormány a megszállott területekről visszaözönlő állami tisztviselők 
ügyében igen merev álláspontra helyezkedett, az Orsz. Erdészeti 
Egyesület sietett a legsúlyosabban érintett erdőtisztikar érdekében 
feliratban és küldöttségileg is közbelépni, aminek következtében 
a kormány akkor elfoglalt álláspontját lényegesen enyhítette. 

Az állandó bizottság határozatából továbbá az egyesület BT 
entente-hatalmak ideküldött képviselőjéhez, Sir George Clark-hoz 
— az ország más társadalmi érdekképviseleteihez hasonlóan — 
feliratot intézett az igazságos béke érdekében. 

Az erdészeti á l lamvizsga 1920. január hó 8-án veszi kezdetét. 
Az Erdészeti Zsebnaptár 1920-ra nem jelenik meg. E helyett 

az Országos Erdészeti Egyesület a nagy számban visszamaradt 
1919. évi példányokat árusítja továbbra is, hozzájuk csatolva egy 
1920-ra vonatkozó tárczanaptárt. Az igy felszerelt naptár ára 
egységesen 10 K, postai szállítással U K . 

Az Erdőőr czimü könyv árát a szerző jogutódja 12 K-ra 
emelte, postai szállítással 13 K. 



Az erdőőri és vadőri szakvizsgák Budapesten, Miskolczon 
és Szombathelyen 1920. január hó. 8-án és az erre következő 
napokon fognak megtartatni. 

Erdőmérnöki és faér tékesi tő iroda. Dr. Schultz Károly 
oki. erdőmérnök Kispesten, Teleki-u. 56. sz. a. erdőmérnöki és 
faértékesitő irodát nyitott, melyre a t. erdőbirtokosság és kartársak 
figyelmét felhívja, kérve azok szíves támogatását. 
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Az „Erdészeti Lapok" 1919. évi VII-VIII. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért 
•a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy 
•ennél nagyobb betiifajtával szedett hirdetés milliméterenkint 3 korona, állás
keresleti hirdetéseknél 1 korona. Táblázatos és garmond betűnél kisebb betű-
fajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral számittatnak. Ismételt meg
jelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Külön mellékletek 25 gramm súlyig 300 koronáért, azontúl 25 grammon
ként 50 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

Pályázati hirdetés. Az egri érsekuradalom egy megüresedett 
erdőtiszti állásra (gondnokság) pályázatot hirdet. Folyamodványok 
teljes felszereléssel: Érsek ur ő Excellentiájához czimezve a köz
ponti gazdasági hivatal utján adandók be. 

Eger, 1919. decz. 15. (1. I. 1) Egri érsekuradalom. 

Erdőtiszti á l lást keres megfelelő uradalomban 30 éves róm, 
kath., nős, erdészeti főiskolai tanulmányait németországi erdészeti 
akadémián folytatott, az erdészet és vadászat minden ágában meg
felelő praxissal rendelkező erdész. Okmányaival komoly reflektálás 
esetén esetleg megszállott területre is leutazik. Czim a kiadóhiva
talban. (2) 

Gubesó János , volt fővárosi erdőőr, 30 éves, nős, 1 gyermek 
atyja, 6 elemi, királyhalmi vadőri tanfolyam, beszél magyarul) 
tótul, teljesen szolgálatképes hadirokkant, sürgősen állást keres. 
Czim: Budapest, V., Tisza-u. 3., I. em. 14. ajtó. (3. II. 1. 
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