
a csehek kezébe került és az e felett érzett keserűséget soha 
többé elfelejteni nem tudta. Sopronban az ideiglenes laktanyá
ban sokszor sóhajtozva mondotta nekem az öreg úr: „csak 
még egyszer lenne olyan intézetünk, mint Selmecbányán 
volt", de hozzátette, ezt megélni már úgysem fogja. 1923 nya
rán megtörtént nyugdíjaztatása után úgy látszik, mintha 
nehéz betegségéből egészen kigyógyult volna, azonban 1925 
szeptemberében hirtelen megbetegedett és három héttel a ha-
íála előtt, lakása előtti udvarán megindulva mondotta nekem 
húcsúzóképen: „Itt a végem, én érzem!" Három hétre reá 
eltemettük kedves tanárunkat. 

Mióta nyugalomba vonult, mindig valami csendes, nyájas 
vidékre vágyott, hol kifelejthetné magát a kor szomorú nap
jaiból, más klíma alá, melytől megrendült egészségének gyó
gyulást, magának pedig békés, nyugalmas éveket remélt. De 
az élet éppen utolsó éveiben bizonyult mostohának hozzá, sorsa 
— napjaink sok magyarjánál? a sorsa volt. A cseh megszállás 
miatt kénytelen volt az Alma Materral együtt elhagyni a kies 
fekvésű szép Selmecbányát, melyhez hosszú 45 év tudományos 
munkálkodásai, művei s boldog emlékei fűzték. Sopronban 
ütött új tanyát, de e várost megszokni nem tudta. Lehet, hogy 
azért, mert asztmájának nem kedvezett ez a levegő, lehet, hogy 
nem tudta elfelejteni soha S elmecet, de innen mindig elvá
gyott. Amit az élet nem tudott megadni neki, azt halálában 
elnyerte. 

Legyen békés, nyugodt pihenése! 
Yági István. 

Eránosz Antal János f 

Egyesületünknek ismét gyásza van. Ismét kidőlt egy erő
teljes tartóoszlopa a magyar erdésztársadalom épületének, s a 
katasztrófa éppen annak a napnak hajnalán szomorította el 
szíveinket, amidőn évi rendes gyülekezésünkre sereglettünk 
össze. 

Meg is éreztük ennek a nyomasztó hatását. A hagyomá-



nyos jókedv letompult, mert úgyszólván mindenik szaktár
sunk Eránoss Antal Jánosban nagyrabecsült kollégáján kívül 
őszinte jóbarátját is tisztelte. 

Eránosz Antal János 1865-ben, Gyergyószentmiklóson 
(Csík m.) született. Középiskoláit Brassóban végezte. Főisko
lai tanulmányainak elvégzése után (1888.) a marosvásárhelyi 
m. kir. erdőgondnoksághoz került, majd az egri m. kir. járási 
erdőgondnofcság vezetésével (1894.) lett megbízva. Fiatalon 
került (1898.) a kassai kir. erdőfelügyelőség szolgálatába, 
majd a brassói kir. erdőfelügyelőséghez (1899.) helyezték át, 
ahol egyfolytában 11 évig működött. 1913-ban a budapesti kir. 
erdőfelügyelőség élére került, s ebben a szolgálati minőség
ben fejezte be állami szolgálatát, mint miniszteri tanácsos, 

1923 május havában nyugalomba vonult ugyan, de egy
idejűleg a gr. Károlyi György-féle I. számú hitbizomány zár
gondnoksága által kezelt parádi uradalom központi erdőigaz
gatói állását foglalta el. A legutóbbi években súlyos kór tá
madta meg szervezetét, míg végre f. hó 7-én szenvedéseitől 
megváltotta a halál. 

Eránoss Antal János egyike volt azoknak a kiváló szak
képzettségű, kristálytiszta jellemű, úri gondolkozású fér
fiaknak, akik a szakunknak mindenkor csak elismerést és meg
becsülést szereztek. Mint a régi idők egyik legjelesebb erdő
felügyelője egész életét az erdőfentartásnak, erdővédelemnek, 
fontos közgazdasági kérdések eredményes megoldásának szen
telte, s e mellett úgy az erdészeti körökben, mint általában 
a. társadalmi életben ritka tekintélyre tett szert megnyerő úri 
modora a társaságot mindenkor egybefogó képessége révén. 
Ő volt a lelke, még súlyos betegsége idején is, a budai hétfői 
asztaltársaságnak. 

December hó 9-én helyeztük el a budai farkasréti temető 
sírkertjében örök nyugalomra, amely alkalommal egyesüle
tünk nevében Biró Zoltán választmányi tag búcsúztatta el, 
melynek néhány szép gondolatát az alábbiakban örökít
jük meg: 

— „Mint tisztviselőt három, mindnyájunk előtt szent 



eszme vezetett: a munka, a becsület és a haza. Munkával sze
reztél magadnak és sokhelyütt félreismert szakmádnak becsü
letet s becsületes munkával szolgáltad elárvult hazádat. Mint 
az egyesület választmányi tagja, telve voltál ügyszeretettel, a 
köz iránti érdeklődéssel és önzetlen munkakészséggel s hosszú 
és érdemes gyakorlati szolgálaton alapuló, mindig megfontolt 
és higgadt véleményed sok olyan kérdésben mutatta meg a 
kivezető, egyedül helyes utat, mely előtt mi tanácstalanul 
állottunk. Mint ember csupa szív voltál! Gyengéd a gyengék
kel ós elnyomottakkal, gerinces és önérzetes a hatalmasokkal 
szemben, ízig-vérig magyar, lelkes barátja és támogatója min
den nemesnek és szépnek, férfi — a szó legnemesebb értelmé
ben. Mint barát: hűséges, ragaszkodó, odaadó, minden 
áldozatra kész! Azt a kollegiális kapcsot, ami a selmeci 
Alma mater vén diákjait az életben a másutt szokásos
nál erősebben fűzi össze, a Te meleg baráti lelked, örök
ifjú vidám kedélyed az őszinte, mély barátság láncává 
erősítette. Nem tűrted a komor arcot magad körül, s 
még mikor a fájdalom elgyötört is, nem lettél ideges, 
türelmetlen barátaiddal szemben, hanem példáját adtad 
a férfias tűrésnek s a hétfői összejövetelek fehér asztal
főjén fájdalomtól kínzott lelked — mint a sérült gyöngy
kagyló legszebb gyöngyeit — ekkor termelte az őszinte jó 
barátság legszebb virágait." 

Nyugodjék békében! 


