
K Ü L Ö N F É L É K 

HALÁLOZÁSOK. 

Fás Gyula, f 

A régi jó világnak egy kedves, derűsen mosolygó tanuja tá
vozott el körünkből, Fás Gyula ny. miniszteri tanácsos 1936. évi. 
december hó 9-én Kaposváron történt elhunytával. 

A fiatalabb nemzedék már csak mint nyugdíjast ismerte a 
szinte elpusztíthatatlan egészségű és jókedvű öreg urat, de az 
idősebb kartársak közül még lesznek néhányan, akik szakbeli 
munkásságára is emlékeznek. 

Fás Gyula 1855-ben született a Hont-megyei Csali községben 
és tanulmányainak elvégzése után 1879-ben a somlyóvásárhelyi 
kir. közalapítványi erdőhivatalnál kezdte meg pályáját. 

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium kötelékében azon
ban mindössze csak 7 évet töltött és 1886-ban Zala vármegye szol
gálatába lépett, mint megyei főerdész. 

Ennek a státusnak az államosításával kapcsolatban került 
azután a következő évben, mint m. kir. erdész, a zalaegerszegi 
m. kir. erdőgondnokság élére. 1891-ben a kaposvári m. kir. erdő-
gondnokságot veszi át, ahonnan 1894-ben Székelyudvarhelyre ren
delik és megbízzák az ottani m. kir. erdőhivatal vezetésével. 

Ebben a minőségben 35 évet tölt Erdélyben, és nem könnyű 
szolgálatát felsőbbségének és az érdekelt erdőbirtokosoknak leg
nagyobb megelégedésére látja el. 

1911-ben újból visszakerült Kaposvárra, mint m. kir. erdőtaná
csos és mint az itteni m. kir. állami erdőhivatal főnöke lép elő 
fokonként a miniszteri tanácsosi rangig. 3923-ban végleges nyu
galomba vonult. 

Felvidéki születése és hosszabb erdélyi szolgálata dacára Fás 
Gyulát mindenki, mint ízig-vérig somogyi embert ismerte és be
csülte. 

Meleg erdészszíve itt érezte magát legjobban, a szelid lankájú, 
napsütötte somogyi tölgyesek között, mert sohasem tudta tisztán 
elhatárolni önmagában a hivatalnokot az embertől, s. a közvet
len, nyiltlelkű somogyi mentalitás állott az ő derűs lényéhez is 
a legközelebb. 

Ezzel magyarázható az is, hogy sohasem voltak ellenségei, 
csak barátai, akik szerették és becsülték és őszinte szomorúság
gal kísérték el utolsó útjára a 81 esztendős „Gyula bácsi"-t. 



Görgényi Emil m. kir. főerdőtanácsos folyó hó 9-én Szegeden 
elhunyt. 

A megboldogult 1881. évi január hó 15-én Szászvároson szü
letett és államerdészeti szolgálatát mint m. kir. erdőmérnök-gya
kornok a székelyudvarhelyi m. kir. állami erdőhivatalnál kezdte 
meg. 

A háború előtt a gyergyóalfalui, később a rozsnyói jár. erdő
gondnokság vezetője volt. Az összeomlás után az egri erdőfel
ügyelőség kerületében teljesített szolgálatot, majd a balassagyar
mati erdőfelügyelőség vezetője lett. 

Az 1935. évtől kezdve az újból felállított szegedi m. kir. erdő
igazgatóság központjában teljesített szolgálatot, váratlanul és szé
les körben őszinte sajnálkozást keltő elhunytáig. 

Béke hamvaikra. 

SZEMÉLYI HÍR. 

A földmívelésügyi minisztérium vezetésével megbízott mi kir. 
miniszterelnök előterjesztésére a m. kir. erdőmérnökök személy 
zeti létszámában Mayer Aurél főerdőtanácsosnak a miniszteri 
tanácsosi címet, továbbá Földes Tibor és dr. Ajtai Sándor erdő-
tanácsosnak a főerdőtanácsos! címet adományozom. (5884. ein. U . 
1936. F . M.) 

Kelt Budapesten, 1936. évi december hó 18. napján. 

Horthy s. k. 
dr. Darányi Kálmán s. k. 

Esti kereskedelmi szaktanfolyam. A Budapesti Kereskedelmi 
Akadémia január 15-én nyitja meg új 5 hónapos tanfolyamát. 
Tantárgyak: könyvvitel (átíró módszerek is), mérlegszerkesztés, 
kereskedelmi levelezés, kereskedelmi számtan, kereskedelmi alap
ismeretek stb. Az előadásokat hetenként négyszer este fél 7-től 
tartják. A beiratások megkezdődtek. Beírások naponta 5—8-ig, 
V.. Alkotmány-utca 11. (Telefon: li—205—47 és 1—270—27.) Nyom
tatott tájékoztató a kapusnál is kapható díjmentesen. 

A „Gazdatisztek Lapja" negyvenéves jubileuma. A „Gazda
tisztek Lapja" január 1-i számával ünnepli négy évtizedes fenn
állását, amely alkalommal igen tartalmas számmal lépett olvasói 
elé. Az első oldalon Darányi Kálmán miniszterelnök vezércikkét 
közli a lap: „A Gazdatisztek Lapja jubileumára" címmel; dr. Mar-
schall Ferenc államtitkár, Lukács György ny. kultuszminiszter, 
báró Vay Miklós országgyűlési képviselő, gróf Hoyos József és 



dr. Beichenbach Béla egyetemi tanár a jubileum jelentőségót mél
tatják cikkeikben. Dr. báró Mirbach Antal kamarai elnök: „Az 
okleveles gazdák a mezőgazdasági kamarák szolgálatában", dr. 
Baross Endre orsz. gyűl. képviselő: „Az agrárintelligencia pro
blémái", Groffits Gábor felsőházi tag: „Hogyan biztosítsuk a gaz
datisztek elhelyezkedését a jövőben?", Gsikvándy Ernő orsz. gyűl. 
képviselő: „A nyugdíj után jöjjön a törvényrevizió", Grábner 
Emil: „Az okleveles gazdák és a szövetkezetek hivatása a kisgaz
dák termelésének megjavítása terén", Szánt hó Menyhért ny. h. 
államtitkár: „Cselédvódelem-nemzetvédelem", Blanz Jenő jószág
igazgató: „Az üzemvezetés művészete" címmel írtak igen értékes 
cikkeket. A „Gazdatisztek Lapja" régi szerkesztői Jeszenszky Pál 
udvari tanácsos és Fabricius Endre gazd. főtanácsos, a régi idők
ről emlékeznek meg, a jelenlegi felelős szerkesztő: Faber György 
pedig a Jelen küzdelmeit ismerteti. A gazdag tartalmú számból 
még kiemeljük dr. Ormándy János kamarai igazgató, Bayor 
János, Minarik János és Domo Gyula jószágigazgatók, Logány 
Ödön növénynemesítő igazgató és Benedek Domonkos földbirto
kos cikkeit. Bőséges számot ad az Egyesület belső életéről is és 
tájékoztat a most elfogadott nyugdíjtörvényjavaslatról. Mutat
ványszámot díjmentesen küld a kiadóhivatal (Budapest, IX., 
ÜÜői-út 25.)'. 

A m . k i r . Madártani Intézet k é r e l m e 
a m a g y a r vadászokoz. 

Az utóbbi években úgy a vadásztársadalom, mint mások 
részéről is sokan fölhívták a figyelmet arra, hogy Anglia terüle
tén egyes átvonuló vadlúd- és vadrécefajok állománya fogyóban 
van. Ez a fogyás azonban nemcsak Angliában észlelhető, hanem 
Európa egyéb területein is, sőt nyugtalanító közlések érkeztek 
arról is, hogy ezeket a vadlúd- és vadrécefajokat a magas északon 
lévő fészkelő területein is pusztítják. 

Északamerikában az átvonuló és áttelelő vadludak és vad-
récék állománya oly ijesztő mértékben csökkent, hogy Kanada és 
az Egyesült Államok vadászkörei a legnagyobb aggodalommal 
tekintenek a jövőbe. A helyzetet oly aggályosnak tartják, hogy az 
Egyesült Államokban az átvonuló vadludak és vadrécék lövését 
egy hónapi időtartamra korlátozták. 

Csakis valamennyi európai nemzet együttműködése által 
remélhető, hogy az óvilágban hasonló helyzet elő ne állhasson. 
A cél a jelenlegi állomány megállapítása, továbbá az esetleges 
pusztulás okainak föltárása és lehető kiküszöbölése. Bízunk benne, 
hogy a magyar munkatársak is nagyon értékes adatokat fognak 
erre nézve gyűjteni. 



Minthogy ennél a nemzetközi vizsgálatnál nagyon fontos a 
vadludak és vadrécék vonulási útjainak az ismerete, hogy meg
tudhassuk, mely vidékek, mely területről kapják a maguk át-
vonulóit és téli vendégeit, azért nagyon ajánlatos azok minél 
nagyobb számban való meggyürűzése. 

Fentiek alapján a m. kir. Madártani Intézet azzal a kérelem
mel fordul a magyar vadásztársadalomhoz, hogy kutatómunkáját 
az alábbi kérdőpontokra vonatkozó adatszolgáltatással támogatni 
szíveskedjék. 

K é r d ő p o n t o k . 

A vadrécékre vonatkozólag: 

1. Adjon névjegyzéket mindazokról a vadrécékről, amelyek 
a területén fészkelnek és jelölje meg, hogy az utolsó 25 óv alatt 
gyarapodott-e az állományuk, vagy fogyott1? 

2. Adjon névjegyzéket azokról a vadrécefajokról, amelyek 
a területén rendszeresen átvonulnak, vagy telelnek. Az utolsó 
25 év alatt nőtt-e az állományuk, vagy fogyott? 

3. Az átvonulok mennyiségében van-e számottevő ingadozás 
a különböző években? 

4. Történt-e változás az egyes fajok életmódjában az utolsó 
25 év alatt? 

5. Történt-e változás ezen idő alatt a táplálkozási viszonyok
ban és helyekben? 

6. Mi lehet, az oka az átvonuló állomány növekedésének vagy 
fogyásának? 

7. Vannak-e személyes tapasztalatai arra vonatkozólag, 
hogy a repülőgépek nagyobb mértékben zavarják a vadrécéket? 

8. Ha a vadrécék megváltoztatták táplálkozási területeiket, 
miért tették azt? 

a) a mezőgazdasági mívelés megváltozása következtében? 
b) vízlecsapolás miatt? 
c) építkezés miatt? 
9. Vannak-e a területén hivatásos vadrócevadászok? 
10. Valószínűnek tartja, hogy ezek a vadászok nagy mérték

ben zavarják a récéket? 
11. Az utolsó 25 évben szaporodott, vagy fogyott a hivatásos 

vadréce-Vadászok száma? 
12. A vadrécéket a területén nagyobb fegyverekkel vagy 

ágyúval is vadásszák? 
13. A vadrécéket lövik-e, még mielőtt elérték volna teljes 

röpülési képességüket? 
14. Mi a véleménye arról, hogy mikor kellene kezdeni és 

befejezni a vadrécék vadászatát? Kérem véleményének meg
okol ását, 



A vadludakra vonatkozólag: 
15. Milyen vadludak fordulnak elő a területén és nőtt-e az 

állományuk az utolsó 25 év folyamán, vagy fogyott? 
16. Mi lehet az oka a növekedésnek vagy fogyásnak? 
17. Van talán valami változás a mezőgazdasági mívelésben, 

amely kihatással volt a vadludak legelőterületeire? 
18. Történt-e változás a vadludak életmódjában? 
19. Napközben jelenleg erősebben zavarják a pihenőtanyá

kon a vadludakat, mint régebben? 
20. A gazdáknak vannak-e panaszaik a vadludak kártételei 

ellen? Milyen személyes tapasztalatai vannak erre vonatkozólag? 
21. Jelentékenyen változott a lőtt vadludak száma az utolsó 

15—20 év folyamán? 
22. Gondolja, hogy túlságosan sokat lőnek belőlük? 
(23—25. Ezek a kérdések a nálunk elő nem forduló Zostera 

marina vadlúdtáplálókra, valamint a nálunk igen ritka apácalúd 
és örvöslúd táplálkozására vonatkoznak, így magyar viszonylat
ban tárgytalanok.) 

26. Vannak-e személyes tapasztalatai arról, hogy milyen 
mértékben zavarják akár önkénytelenül is, akár készakarva a 
vadludakat a repülőgépek? 

27. Mikor kellene nézete szerint befejezni a vadludak vadá
szatát? 

A válaszokat kérem a m. kir. Madártani Intézet címére, Buda
pest, II., Hermán Ottó-u. 15. Ugyaninnen kaphatják komoly érdek
lődők, akik el is számolnak később, a gyűrűket is. 

Schenk Jakab 
a. m. kir. Madártani Intézet igazgatója. 




