
VIDÉKI LEVÉL. 

Havas József miniszteri tanácsosnak, a zágrábi kir. 
erdőigazgatóság főnökének ünnepeltetése.*) 

Folyó évi június hó 14-én az erdészeti palota főnöki helyi
ségében összegyűlt a zágrábi kir. erdőgazdaság tisztviselői 
kara, hogy általánosan tisztelt és közszeretetnek örvendő 

főnökét 40 évi szolgálata alkalmából üdvözölje és egyúttal hálá
jának adjon kifejezést azon hosszú, lankadatlan és eredménydűs 
működésért, melyet Havas József, mint az erdőigazgatóság főnöke, 
a legnehezebb viszonyok között nemcsak az államerdészet, de az 
egyes tisztviselők érdekében is közel 20 év alatt kifejtett, s 
mely idő alatt állandóan arra is törekedett, hogy az államerdészet 
tisztviselőinek tekintélyét emelje, s lehetőség szerint előmozdítsa. 

Horvát-Szlavonországok területén kifejtett szakbeli tevékeny
ségének emlékéül, hozzája ragaszkodó tisztviselőtársai az összes 
tisztviselők arczképein kivül, itteni tevékenységével szoros össze
függésben álló, erdőrészleteket, utakat, erdészeti építkezéseket és 
karsztfelerdősitési munkálatokat feltüntető fényképeket tartalmazó 
albumot; az erdőőri személyzetnek küldöttsége pedig, az irányukban 
tanúsított jóakaratú gondoskodást megköszönve, aláírásaikkal ellátott 
hálafeliratot nyújtottak át. 

Az ünnepeltetés nem volt pontosan a 40 évi szolgálati idő 
évfordulóján megtartható, hanem azt különféle akadályok miatt 
a fenti napra kellett elhalasztani. 

Havas min. tanácsos 1848 július hó 16-án Rumán, Szlavóniá
ban született. 

Már jó korán, még középiskolai tanuló korában nagy vonzó
dással viseltetett az erdészet iránt, mely vonzódás őt a főreáliskolá-
nak 1866. évben történt elvégzése után mostani hivatásának meg
választására késztette. Az 1867. és 1868. évek alatt mint gyakornok 
különféle magánuradahnaknál gyakorlati ismereteit gyarapitotta, 
az 1868—1871. években pedig mint rendes hallgató elvégezte a 
selmeczbányai erdészeti akadémiát; azután az 5-ik számú ulánus 
•ezrednél leszolgálta önkéntesi évét, 1872 november 29-én a mára-

*) Beküldötte a zágrábi erdőigazgatóság tisztikara közlés végett. Szerk. 



marosszigeti erdőigazgatóságnál mint erdőgyakornok az állam-
erdészet kötelékébe lépett és az 1873. évben letett államvizsgán el
nyerte a képesítést az erdőgazdaság önálló vezetésére. 1874-ben 
mint a királymezői m. kir. erdőgondnokság ideiglenes vezetésével 
megbízott erdőgondnok működik, 1876-ban kataszteri erdőbecslővé 
neveztetett ki. Az 1878. évben mint hadnagy és főhadnagy a boszniai 
okkupáczióban vett részt, 1880-ban pedig kerületi kataszteri erdő
felügyelővé lépett elő. A kataszteri becslési munkálatok befejezte 
után 1881-ben mint központi főerdész a földmivelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi minisztériumba került. 1883-ban a budapesti 
kir. erdőfelügyelőséghez erdőfelügyelővé lépett elő, s mint ilyen 
teljes 12 éven keresztül, 1894. év végéig működik, midőn is a 
a zágrábi kir. erdőigazgatóság vezetésével lett megbízva, melynek 
ma is élén áll. Az 1909. évben min. tanácsosi czimmel az V. fizetési 
osztályba lépett elő, végleges kineveztetése pedig 1911-ben követ
kezett be. 

Helyszűke miatt lehetetlen mindazon újításokat és javításokat 
egyenként felsorolni, melyeket Havas József, mint a zábrábi kir. 
erdőigazgatóság vezetője a 226.000 kat. holdat kitevő, 4 vármegyé
ben elterülő és 16 erdőgondnokságot felölelő állami erdők üze
mében és a zenggi karsztfelerdősitési felügyelőség vezetésében 
létesített, szabadjon azonban ezek közül néhányat megemlítenünk. 

A fuzsinei állami uradalom segregációjának gyors keresztül
vitele, a fakelendőségi viszonyok megjavítása, a bevételek szaporí
tása nem csupán az erdőigazgatóság, hanem a vinkovczei főerdő-
hivatal kerületében is, ahol a határőrvidéki beruházási alap javára 
kihasított szávamenti koros tölgyállományok értékesítésének irá
nyításával és ellenőrzésével Havas volt megbízva; s mely utóbbiak
ban az u. n. fehérfának előzetes kihasználása az ő sürgetésének és 
ösztökélésének üdvös eredménye. A bükkfának belterjesebb 
kihasználása és kedvezőbb értékesítése szintén az ő érdeme, ámbár 
megfelelő úthálózat hiányában sok akadálylyal kellett megküzdenie. 
Ezen használati módnak elterjedésével kapcsolatosan szép jegenye-
fenyő-alnövet keletkezett, mely a kincstári erdőknek értékemel
kedését a jövőre nézve biztosítja. Havas kezdeményezésére 
mérettek fel és rendeztettek be a középhegységekben elterülő erdő
ségek; a bükkállományokat tölgygyei való elegyítés utján elegyes 



állományokká alakittatta át, miáltal ezen állami erdőségek értéke 
szintén növeltetett. 

A zágrábbi erdőigazgatóság palotájának és az erdőgondnoki 
és erdőőri lakok oly szükségessé vált épitése szintén Havas érdeme, 
ő fejlesztette ki a többé-kevésbbé hozzáférhetlen karszti erdőségekben 
az úthálózatot is. A volt határőrvidéki tengermelléki Karszt beerdő
sitésére is kiváló gondja volt, amennyire ez egy külön karszt-
felerdősitési törvény hiányában, melyet sajnos, ma is nélkülöznünk 
kell, lehetséges és lankadatlan fáradozásának tudható be az is, 
hogy az ott létesített fiatalosok őrzésére ideiglenes minőségben 
alkalmazott védszemélyzet újonnan szerveztetett és végleges 
minőségben a többi állami alkalmazottakhoz hasonlóan, az aggkori 
ellátás jótéteményeit élvezheti. Ha még azt is hozzáfűzzük, hogy 
a Horvát-Szlavon-Dalmátországok bánja őt 1895. évben az erdei 
szolgalmak megváltására létesített bizottság tagjává kinevezte és 
sok éven át a határőrvidéki beruházási alap tagja is volt, azt hiszszük, 
hogy kiterjedt működését ekkor is csak részben ecseteltük. 

Havas érdemei a legmagasabb helyről is méltánylásban része
sültek, így Ő Felsége 1899-ben a vaskoronarend III. osztályát és 
1905. évben a miniszteri tanácsosi czimet adományozta neki, 1897. 
évben a budapesti millenáris és az 1900. évi párisi kiállítások 
alkalmából pedig a legfelsőbb elismerésben volt osztályrésze. 

Ezen legmagasabb kitüntetésekhez ismételten sorakoznak 
miniszteri elismerések, gyakori jutalmak, a londoni és turini világ
kiállítások, valamint a wieni vadászati kiállítás — hol mint jury-
tag működött — oklevelei. 

Bizonyságul annak a legnagyobb megbecsülésnek és rokon
szenvnek, melynek nemcsak szakkörökben, de a közönség minden 
rétegében is örvend, szabadjon még megemlíteni, hogy sok év 
óta alelnöke a horvát-szlavón erdészeti egyesületnek, választmányi 
tagja az Országos Erdészeti Egyesület-nek, a horvát-szlavón vadászati 
és halászati egyesületnek, valamint sok közhasznú intézménynek 
és végül, hogy tagja a Budapesten székelő erdészeti államvizsgáló 
bizottságnak. 

Tölg Vilmos kir. főerdőtanácsos és hivatalfőnökhelyettes lendü
letes felköszöntőben, az erdőigazgatóság összes tisztviselőinek azon 
őszinte óhajának adott kifejezést, hogy Havas min. tanácsos lanka-



datlan tevékenységét, valamint gazdag gyakorlati tapasztalatait a 
hazai erdészet érdekében és hálás alantosainak üdvére teljes ép 
testi és szellemi frisseségben még sok éven át a hazának rendel
kezésére bocsássa. 

Az ünnepelt a következőkben válaszolt: 

Nagyságos Főerdőtanácsos U r ! Tisztelt Tagtársak ! 

Főerdőtanácsos urnák szívélyes szavaiért, valamint az átnyújtott albumért 
fogadják köszönetemet. 

Szívesen és gyakran fogok én abban lapozgatni és mindazon helyekre, 
melyeket e képek majd elém tárnak, kellemesen fogok visszaemlékezni. 

Tisztelt Uraim! Előreláthatólag nem lesz már alkalmam Önöket együttesen 
nálam láthatni, engedjék meg tehát, hogy ez alkalommal Önöktől elbúcsúzzam, 

Fogadják az urak mindannyian egyenként és összesen kitartó tevékeny
ségükért, mely által szolgálatomat megkönnyítették, valamint ugy szolgálat köz
ben és azon kívül tanúsított őszinte tagtársi előzékenységükért köszönetemet. 

Megelégedettséggel tekinthetek vissza majdnem 20 évi tevékenységem 
mezejére, mert határozott tudatával birok annak, hogy kötelességemet mint 
tisztviselő és állampolgár pontosan teljesítettem. 

Eletemnek jelszava vala: A kötelesség mindenek felett 1 Minden ember 
teljesítse kötelességét abban a hivatásban, melynek magát szentelte! 

Kedves Barátaim! Rövid időn belül elválunk, de biztosithatom Önöket, 
hogy csak térbelileg távozom, gondolatban és szívvel maguk közt leszek, kelle
mesen fogok visszaemlékezni mindegyikükre és majdnem 20 évi szolgálati 
időmre. 

Nyugodt lelkiismerettel mondhatom, hogy mindig a szolgálat és az Önök 
személyes érdekeinek az előmozdításán munkálkodtam, ha nem is ütött ki mindig 
ugy a dolog, amint azt magam óhajtottam. 

A Mindenható oltalmazza Önöket kedves hozzátartozóikkal és részesítse 
Önöket a legnagyobb szerencsében. 

Kérem, tartsanak továbbra is kellemes emlékükben". 

így végződött ezen csendes, de megható, igaz bensőséggel 
társult ünnepeltetés a rövid időn belül bekövetkezendő válás nyo
masztó érzetével. 
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