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Vele a magyar erdőgazdaságnak egyik ügybuzgó, szak
avatott munkása, ügyeinknek lelkes, hivatott és fárad

hatatlan bajnoka dőlt ki. 
Az Országos Erdészeti Egyesület hosszú időn át 

működő, köztiszteletben álló igazgató-választmányi tagját 
veszítette benne, ki az egyesület kérdései iránt mindig 
melegen érdeklődött, a szakbizottságokban sikerrel működött 
és tapasztalatait ugy tollával, mint szavával, a szak javára 
értékesíteni iparkodott. 

A más téren is tevékeny szaktárs, ki a társadalomban 
is szép pozicziót volt képes magának kivívni, komolysá
gával, rokonszenves, nyílt jellemével, sok barátot szerzett, 
kiket váratlan halála mélyen megdöbbentett. 

Alig, hogy uj működési pályájára lépett, élete delén, 
önkezével vetett véget életének, melyben a balsors által 
lesújtva, örömet lelni, reményt és vigaszt találni már nem 
remélt. A jobb sorsra érdemes férfiúnak elhunytát még 
tragikusabbá teszi az, hogy elhatározását néhány órával 
azután hajtotta végre, hogy felesége is önkezével vetett 
véget életének. 

Midőn megilletődésünk írott koszorúját is letesszük a 
korán elhunyt, érdemes pályatárs sírhantjára, nem mulasztjuk 
el ez alkalommal szakunk és különösen az Országos 
Erdészeti Egyesület irányában tanúsított buzgó érdeklődé
séről és szaktudásával tett jó szolgálatairól megemlékezni! 

Legyen kihűlt porainak a föld könnyű! 
* 

Havas Ágoston 1857-ben Czegléden született. Középiskolai 
tanulmányainak elvégzése után a selmeczbányai akadémiát 1877/8— 
1879/80-ban hallgatta. Az államvizsgát letévén, a közalapítványi 



erdők berendezésénél nyert alkalmazást, mig nemsokára ezután, 
aránylag még fiatalon, a nagykiterjedésű zirczi apátsági erdő
birtokok belterjes kezelésének élére került. Működéséhez fűződik 
az uradalom erdeinek szakszerű berendezése s az ottani nagyobb 
kiterjedésű kopárterületek beerdősitésének sikeres foganatosítása is. 

Mint zirczi apátsági erdőmester választatott meg az Országos 
Erdészeti Egyesület igazgató-választmányi tagjává és mint olyant 
nevezte ki később a földmivelésügyi minisztérium is az erdészeti 
államvizsgáló bizottság tagjává. A zirci apátság szolgálatából 
1903. évben önként megválván, Budapestre költözött. Kérelmére 
1904. év deczember 14-én I. osztályú kir. alerdőfelügyelővé nevez
tetett ki és mint ilyen, deczember 28-tól kezdve január 10-én 
történt hirtelen elhunytáig, a földmivelésügyi minisztérium erdő
rendezési ügyosztályában működött. 

Együtt temették el ugyancsak tragikus véget ért feleségével 
és utolsó útjára — árván maradt két serdülő fián kivül — rokonai 
és szorosabb ismerősei, továbbá Bedő Albert dr. ny. államtitkár, 
Sóltz Gyula ny. orsz. főerdőmester, miniszteri tanácsos, Horváth 
Sándor és Tavi Gusztáv miniszteri tanácsosok, végül a földmivelés
ügyi minisztériumból kartársai és a vidékről felutazott több szak
társa kisérte el. Cs. Gy. 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

FELHÍVÁS 

a folyó év tavaszán tartandó erdészeti államvizsgák tárgyában. 

A folyó év tavaszán erdészeti államvizsgát tenni szándékozók 
felhivatnak, hogy a vizsgálathoz való bocsáttatás engedélyezéseért 
a fennálló szabályzat értelmében benyújtandó kérvényeiket a 
szükséges okmányokkal és szakleírással felszerelve legkésőbb 
folyó év február hó végéig az erdészeti államvizsgáló-bizottság 
elnökéhez (Budapest, földmivelésügyi minisztérium erdészeti fő
osztály, V., Zoltán utcza 16. szám) bérmentve küldjék be. 
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