
Török Gábor f 

Idősbb Török Gábor, Debreczen szab. kir. város erdőmestere, az 
Országos Erdészeti Egyesület régi választmányi tagja, az erdé
szeti államvizsga-bizottság tagja, folyó évi április hó 10-én, 

életének 63-ik évében, hosszas szenvedés után elhunyt. 
Török Gábor atyját követte a városi erdőmesteri állásban s 

Debreczen város igen sajátos viszonyok között lévő erdőbirtokának 
rendbehozatala érdekében sokat tett. A homokos részeken kiter
jedt ákáczosok hirdetik emlékét. Szakmája tekintélyének mindig éber 
őre volt s tudományos tekintetben is figyelemre méltó tevékenysé
get fejtett ki a Debreczen-vidéki tölgyszál- és sarjerdők növek
vési viszonyának az 1896. évi kiállítás alkalmából való tüzetes 
tanulmányozása által. 

Ámde Török Gábor nemcsak mint erdőgazda teljesített hiva
tást. Jeles gazda is volt ő s mint ilyen, valóságos kapocs a két 
gazdasági ágazat között, aki mint a gazdasági akadémiának sok 
éven át tanára és mint szőlőbirtokos is nagy szerepet játszott 
Debreczen gazdasági életében. 

Az Országos Erdészeti Egyesület választmányi és közgyűlésein 
buzgóan vett részt és rokonszenves, magyaros humorral és jó 
kedvvel megáldott egyénisége az erdészeti államvizsgákon is, 
mint vizsgáló biztos. 

Idő előtt ragadta el a halál körünkből, szomorodott szívvel 
vettük elhunyta hírét s kegyelettel fogjuk emlékét megőrizni. 
Nyugodjék békében ! 

* 
Török Gábor 1852-ben született Debreczenben s középiskolai 

tanulmányait ugyanott az ev. ref. főgymnáziumban végezte. Már 
17 éves korában került a selmeczbányai erdészeti akadémiára, 
melynek sikeres elvégzése után mint erdőgyakornok gróf Károlyi 
uradalmainak szolgálatába lépett. Az erdészeti államvizsga letétele 
után a debreczeni gazdasági tanintézetnél tanársegéd s miután a 
gazdasági akadémia tantárgyaiból kitűnő sikerrel levizsgázott, 



ugyanott az erdészet, földméréstan és növénytan rendes tanára 
lett. 13 éves tanári működés után az édes atyja halálával meg
üresedett városi erdőmesteri állásra választották meg, amelyet 
haláláig nagy buzgalommal betöltött. De mint városi erdőmester 
is elláta a gazdasági akadémián az erdészeti tanszék teendőit. 
Utóbbi időben kertészkedéssel, szőlőmiveléssel és pezsgőgyártással 
is foglalkozott. 

Irodalmi működése a már emiitett növedéktani tanulmányon 
kivül Debreczen város erdőgazdaságának leírására terjedt ki az 
Erdészeti Lapok 1882. évi kötetében és ujabban Debreczen város 
monográfiájában. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNY. 

FELHÍVÁS 

(elveszett szakvizsga-bizonyítvány tárgyában). 

Közhírré teszem hogy Körösmező (Máramaros vm.) születésű 
Steinkugler Rajmund részére 1912. évi október hó 18-ik napján 
742. szám alatt az erdőőri szakvizsga letételéről kiállított eredeti 
bizonyítvány megsemmisülvén, ahelyett nevezett részére 1915. évi 
613. szám alatt az eredetivel egyenlő értékű hiteles másodlat 
adatott ki. 

Kassa, 1915. évi április hó 28-án 
Pető Lajos 

kir. erdőfelügyelő. 
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