
Az állami kerületi erdőrendezők, valamint a kir. erdő
felügyelőségek feladatát képezné, ugy az általános irány
elvek megállapításánál, mint az ^üzemtervek megvizsgálá
sánál a tervezett mellékhasználati, különösen a legeltetésre 
előirányzott területeket szigorúan megvizsgálni, illetve 
megszemlélni és a legeltetést az üdvös cél érdekében 
lehetőleg korlátozni. 

HomorodjánosfaM Sándor Jenő 
, m. kir. főerdőtanácsos (1872—1923) 

A magyar erdészetnek újból gyásza van. A kérlelhe
tetlen halál ismét elragadott egyet legjobbjai közül, — aki 
odaadó munkássággal, lelkes ügyszeretettel buzgólkodott 
egész életén keresztül a magyar erdőgazdaság szolgálatában. 

Sándor Jenő korai elhunyta vesztesége az erdészeti 
szaknak s különösen a kincstári erdőgazdaságnak, veszte
sége az Országos Erd. Egyesületnek is, melynek az utóbbi 
években tevékeny választmányi tagja volt. 

A hivatalos életben a szorgalom, a becsületesség, a 
rendszeretet és korrektség jellemezték. A társadalmi élet
ben pedig szeretetreméltó, megnyerő modorával, nemes és 
nyílt s erősen sovinista magyar jellemével, sokszor szipor
kázó elmésségével mindenütt, ahol megfordult, szeretetet 
és tiszteletet vívott ki magának. 

Pályáját rajongásig szerette. Amikor a gyilkos kór 
ágyba döntötte, akkor is az fájt neki leginkább, hogy nem 
mehet többé erdőbe. — Ravatalánál Józan Miklós unitárius 
esperes magas szárnyalatu imája után, a kartársak nevé
ben Kaán Károly h. államtitkár búcsúzott el tőle, meleg 
szeretettel jellemezve őt, mint kartársat és mint embert. — 
Sirjánál pedig a hazájukat vesztett székely testvérei 
nevében Egerházy Lajos, Erdélyből kiüldözött ref. esperes 
mondott gyönyörű búcsúztatót. 

Homorodjánosfalvi Sándor Jenő ősi székely nemes 
családból származott, anyai ágon unokája volt a Maros-



vásárhelyt vértanúhalált halt Martonosi Gáliíy Mihálynak. 
Az udvarhelymegyei Székelykereszturon született 1872 jan. 
6-án. Középiskoláit a székelyudvarhelyi reí. kollégiumban 
végezte 1889-ben. Ezután Selmecbányára ment az erdé
szeti akadémiára. Az akadémia elvégzése után szolgálatát 
a szászsebest m. kir. erdőhivatalnál kezdte meg; az állam
vizsga letétele után mint erdőgyakornok és erdészjelölt 
szolgált a besztercebányai és kolozsvári erdőigazgatósá
goknál és a bustyaházi erdőhivatalnál. 1901-ben lett m. kir. 
erdész a kolozsvári erdőigazgatóság központi szolgálatá
ban. 1905-ben a bustyaházi erdőrendezőség vezetésével 
bizatott meg. Később mint főerdész, rövid ideig Görgény-
szentimrén mint erdőgondnok, majd Orsován mint kerületi 
megbízott teljesitett szolgálatot, mig 1914 április havában 
főerdőmérnöki minőségben a földmivelésügyi miniszt. I. B. 
főosztályába rendeltetett be, ahol a kincstári gazdasági 
ügyek osztályában érvényesítette a külső szolgálatban 
szerzett bő gyakorlati ismereteit. Egyideig Kaán K. h. 
államtitkár mellett az Erdő- és Faügyek Orsz. kormány-
biztösságánal is dolgozott. 

1918-ban erdőtanácsossá, 1921-ben pedig főerdőtaná-
csossá neveztetett ki. 

K Ü L Ö N F É L E K 

Személyi hirek. A Kormányzó Ö Főméltósága a m. kir. 
földmivelésügyi miniszter előterjesztésére az állami erdőtisztek 
összesített közös rangsorozati létszámában Ráduly János miniszteri 
tanácsosi cimmel és jelleggel felruházott főerdőtanácsost miniszteri 
tanácsossá, Harnernyik Béla főerdőtanácsosi cimmel és jelleggel 
felruházott erdőtanácsost és Jakab István erdőtanácsost í'őerdő-
tanácsosokká kinevezte, továbbá Lehrmann Béla és Földváry Miksa 
erdőfelügyelőknek a főerdőtanácsosi cimet és jelieget, végül Pukács 
Endre erdőtanácsosi cimmel felruházott loerdőmérnöknek az erdő
tanácsosi jelleget adományozta. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter kinevezte Szecsődy József, 
Mayer Aurél és Baumann Béla főerdőmérnököket a VII. fizetési 


