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Halálozások. Hősi halált haltak: Oláh Qyula m. kir. erdő

mérnökgyakornok, a cs. és kir. 61. gyalogezred tartalékos had-
apródja márczius hó 3-án. A boldogult a marosvásárhelyi m. kir. 
állami erdőhivatal tisztikarához tartozott. 

Herczeg Pálffy Miklós uradalmából eddig hősi halált haltak: 
Hauptvogel Ignácz erdész, Kpschatzky Lipót és Hanusch Ferencz 
alerdész és Czichner Ágoston erdőhivatali segád. 

Áldás és béke hamvaikra! 
f Dezséri Bobok Tivadar. Mély sajnálattal értesülünk, hogy 

dezséri Bobok Tivadar, a rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvény
társaság erdőigazgatója, az Országos Erdészeti Egyesület alapitó 
tagja f. hó 6-án hivatali működésének 34. évében Rimabrézón 
elhunyt. Benne, a felvidéki magánerdőtisztikar egyik legjelesebb 
tagját gyászolják aki az alája rendelt nagy uradalom igazgatása 
körül nagy érdemeket szerzett. Béke hamvaira! 

•f Bokor Róbert. Még élénken lelkünkben él a Nagy Vincze 
miniszteri tanácsos elhunyta felett érzett őszinte fájdalom, amikor 
ismét egy ujabb gyászesetről, a horvát-szlavonországi kincstári 
erdészeti szolgálat egy másik érdemes, vezető tisztviselőjének 
haláláról kell hirt adnunk tagtársainknak. 

Folyó évi május hó 13-án életének 57-ik, ügybuzgó szolgálatának 
33-ik évében meghalt Vinkovczén az oltani kir. főerdőhivatal főnöke, 
Bokor Róbert kir. főerdőtanácsos. Földi maradványait a család 
május 14-én Vinkovczéről elszállította Apatinba és 15-én délután 
az ottani családi sírboltban örök nyugalomra helyezte. 

Bár tudtuk, hogy a megboldogultnak egyébként erős szervezetét 
már régebben komoly betegség támadta meg, mégsem hittük el 
utóbbi időben gyakran hangoztatott halálsejtelmeit, melyek ime 
mégis valóra váltak. Elhunytával a horvát-szlavonországi kincstári 
erdészet és különösen a szlavóniai tölgyfagazdaság egy hozzáértő, 
lelkes szakemberrel, az államerdészeti tisztikar pedig egy kedves, 
nyíltszívű, igaz kollégával lett szegényebb. 

Bokor Róbert Liptó megyében, Lubochnán született 1858. 
márczius 16-án. Beszterczebányán a középiskolai, Selmeczbányán 
pedig az erdészeti akadémiai tanulmányokat elvégezvén és eleget 
tevén katonai kötelezettségének, 1882. deczember 14-én, mint erdő-



számvevőségi gyakornok az apatini m. kir. erdőhivatalnál a kincstári 
erdészeti szolgálat kötelékébe lépett. Ugyanitt 1884-ben II. osztályú 
erdőgondnokká, majd 1885-ben letévén az erdészeti államvizsgát, 
1886-ban I. osztályú erdőgondnokká lépett elő. 1887-ben mint 
erdészjelölt a vinkovczei főerdőhivatalhoz helyeztetett át s ennek 
kerületében 1890-től 1898-ig II. és I. oszt. erdészeti, majd pedig 
főerdészi minőségben a jaminai kir. erdőgondnokság vezetője 
volt. 1898-ban a földmivelésügyi kormány megbízta őt a horvát-
szlavonországi kincstári erdőgazdaság és igazgatás tanulmányozásával 
és egyúttal áthelyezte Budapestre és szolgálattételre a minisztérium 
erdészeti főosztályához, osztotta be, ahol 1900-ban erdőmesterré 
neveztetvén ki, 1905-ig teljesített szolgálatot. Ekkor saját kérelmére 
Apatinba helyeztetett át a hivatalfőnökhelyettesi minőségben. Ebben 
a működési körben lépett elő 1908-ban erdőtanácsossá. Az 1909. 
év folyamán áthelyeztetett Vinkovczéra és megbízatott az ottani 
főerdőhivatal vezetésével. 1910-ben a főerdőtanácsosi czim és jelleg 
elnyerésével legfelsőbb kitüntetésben részesült, 1912-ben pedig való
ságos főerdőtanácsossá neveztetett ki. 

Bokor Róbertet egész pályáján minden körülmények közt a 
feltétlen megbízhatóság, a puritán becsületesség és a szakunk és 
az ennek czéljai iránti odaadó, őszinte lelkesedés jellemezte. Ezen 
egyéni tulajdonságai és ezeket kiegészítő nyiltszivüsége, mindent 
és mindenkit megértő, együttérezni tudó lelkülete révén mint 
erdőtisztnek az elismerés-, mint embernek és kartársnak pedig 
mindenkor az őszinte nagyrabecsülés és szeretet jutott osztályrészül. 
Épp ezért fájdalmas megilletődéssel és őszinte sajnálattal vettük 
gyászos hírét aránylag még korai elhunytának. 

Őrizzük meg emlékét igaz kegyelettel! (K I) 

5 0 0 év ó ta gyógy í tanak csuz t , köszvény t , i sch ias t s tb . 

Tre n c s é n t e p l i c z 
radioaktív kénes hőforrásai és iszapfürdői. Szállodák fürdőkkel egybeépítve, azért 
egész éven át nyitva. Hidegvizgyógyintézet. Diétetikus konyha. Uj fürdők. Uj 
szállodák. Uj iszapfürdők. Házikurához: Kénes iszap- és vizszétküldés. 

Az Országos Erdészeti Egyesület tagjai és azok hozzátartozói a június 15-től 
szeptember l-ig terjedő idő kivételével napi 8 koronáért szobát, ellátást, fürdő
vagy iszapkezelést kapnak. Aki ezt a kedvezményt nem veszi igénybe, de a 
fürdőigazgatóság házaiban lakik, a lakásnál és fürdőknél 50% kedvezményt 
élvez. Iszapszétküldésnél 10%. 



Rövid hirek a hadbavonul t kincstári erdőtisztekről . Ki
tüntetést kaptak: Bálás Dezső m. kir. segéderdőmérnök, m. kir. tart. 
tüzérzászlós (vitézségi érmet). Bálás Emil m. kir. erdőmérnök, m. kir. 
tart. honvédhadnagy (legfelső elismerést). Qyörke István m. kir. erdő
mérnök, cs. és kir. tart. tüzérfőhadnagy (legfelső elismerést). Jákói 
Endre m. kir. erdőmérnökgyakornok, cs. és kir. tart. tüzérzászlós (vitéz
ségi érmet). Az ellenség előtt elesett Jurán Miksa m. kir. segéderdő
mérnök, cs. és kir. tart. hadnagy (a katonai érdemkereszt III. osztályát 
a hadiékitménynyel). Tárczy Pál m. kir. erdőmérnökgyakornok, 
rn. kir. tart. honvédhadnagy (legfelső elismerést két izben). 

Megsebesültek: Krause Ágost m. kir. segéderdőmérnök, cs. és 
kir. tart. fővadász. Tárczy Pál m. kir. erdőmérnökgyakornok, m. 
kir. tart. honvédhadnagy (két izben). 

Hadifogságba jutottak: Kriska Samu m. kir. erdőmérnök, cs. és 
kir. tart. vadászhadnagy. Krause Tivadar m. kir. erdőmérnök, m. kir. 
tart. honvédhadnagy (Sterli Tornak). Papp Sándor m. kir. segéderdő
mérnök, cs. és kir. tart. tüzérhadnagy (VerchnijaMullij). Szilvay József 
m. kir. segéderdőmérnök, m. kir. tart. honvédhadnagy (Woroncsek). 

Egyéb hirek hadbavonul t erdőtisztekről. Hadba vonultak: 
Gróf Tisza István uradalmáról: ifj. Erős Rezső erdőmérnök; 

a volt román-bánáti 13. sz. hafárőrezredből alakult vagyonközség 
uradalmáról: Bálás Sándor erdőigazgató, Diaconovich Sándor erdő-
tanácsos, Bortan Péter, Pepu Szilárd főerdőmérnökök, Liuba Péter, 
Moldován János, Pascu Pál erdőmérnökök mint főhadnagyok 
(déli harcztér), Qoanta Pál erdőgyakornok, tart. tüzérzászlós (déli 
harcztér), Simu Simeon erdőgyakornok, tart. zászlós (megsebesült 
az északi hareztéren), Pallat József erdőgyakornok, tart. zászlós 
(északi harcztér), Fotoc Péter erdőgyakornok, hadapród-őrmester 
(délnyugati harcztér) és Marltla Vazul erdőmérnök mint népfelklő; 
a mezőhegyesi ménesbirtokröl: Früstök László m. kir. segéderdő
mérnök, a cs. és kir. 34 gyalogezred tart. főhadnagya. Augusztus 
és szeptember hónapjában Auffenberg hadseregében harczolt. 
Súlyos gyomorbajjal a békéscsabai hadikórházban fekszik. 

Szporny Gyula zirczi apátsági erdőmérnök mint népfelkelő
főhadnagy helyi szolgálatot teljesít. 

Binder Béla m. kir. főerdőmérnökre vonatkozóan azt a 
helyreigazító hirt kaptuk, hogy nem mint népfelkelőfőhadnagy, 



hanem mint szolgálatonkivüli viszonyban lévő honvédtiszt vonult 
be. Deczember óta egy közös árkászszázadnál szolgál és márczius 
eleje óta annak parancsnoka. Hat hét óta a déli hareztéren van. 

A del iblát i homokpusz ta sorsa. A delibláti homokpuszta 
tudvalevően 1898. óta gazdasági fen hatóság alatt állott. Minthogy 
a több, mint 50.000 holdas birtoknak túlnyomó része csakis erdő
gazdaság i ig művelhető, ez az állapot természetszerű nem volt. 
Örömmel fogadjuk tehát azt a hirt, hogy ez a kincstári birtok a 
közelmúltban ismét az illetékes erdészeti igazgatás alá került, s a 
lugosi erdőigazgatóság kerületéhez csatoltatott. Csupán a szőlőként 
kihasított s részben már egyesek birtokába átment területek 
nem vétettek — természetszerűen — erdészeti kezelésbe. 

Csodálatosképen a gazdasági adminisztráczió legnagyobb 
sikereit éppen —. erdészeti téren érte el. Mig a régebbi (1898. előtti) 

POSTYEN 
A H Á B O R Ú D A C Z Á R A 

A N Y I T V A * 
Az összes FÜRDŐK, 
az összes SZÁLLÓK 
t e l j e s ü z e m b e n . N o r m á l i s 
vasút i forga lom ( B u d a p e s t : 

, rö l 3' 4 óra k ö z v e t l e n gyorsa 
v o n a t t a l ) . ><* >J» ií» >i» 

E g y e s ü l e t ü n k tagjai az 
eddig i k e d v e z m é n y e k : 
b e n m o s t i s r é s z e s ü l n e k . 



erdészeti kezelést az jellemezte, hogy sohasem állott elegendő pénz 
rendelkezésére azokhoz a nagyszabású erdősítésekhez, amelyek ezen 
a területen szükségesek voltak, addig a gazdasági adminisztrácziótól 
nem lehet megtagadni annak elismerését, hogy az erdészettől meg
tagadott, neki azonban engedélyezett hitelből bőségesen áldozott 
erdősítésekre is, különösen amidőn egy-két évi saját kezelés után 
meggyőződött arról, hogy ez a terület bizony sem telepítésre, sem 
szőlőmivelésre vagy gyümölcstermelésre, sem egyéb mezőgazdasági 
hasznosításra — egyes területek legeltetésén kivül — nem alkalmas. 
Az erdősítésnek valóban nagyarányú kivitele azután az ott alkal
mazott erdőtisztek, nevezetesen Mátyus József, Fekete János és 
Ajtay Jenő érdeme. (L. Ajtay Jenő: A deliblati kincstári homok
puszta ismertetése, Erdészeti Lapok, 1912. évi I. és II. f.) 

A homokpuszta területéből szőlőnek kihasított területek állapota 
is oly silány, hogy ma már bizonyára nem telepítenének oda 
szőlőt s azok, akik az állam csábító szavára pénzt és temérdek 
munkát öltek annak a silány homoknak művelésébe, ezt kevés 
kivétellel bizonynyal keservesen megbánták. 

Hosszas küzködés, számos eredménytelen kísérletezés után 
végre megérlelődött a földmivelésügyi minisztériumban is az a 
meggyőződés, hogy a ma már főként erdőből álló homokpuszta 
kezelése nem való másnak kezébe, mint az erdészetébe. A meg
telepített s gondos ápolást s főként áterdőlést igénylő ákáczosok 
kezelését az eddigi egyetlen erdőgondnok nem birja ellátni. 
Hallomás szerint a területnek három vagy négy erdőgondnokságra 
való felosztása van tervbe véve. Bund Károly. 

A háború — és a vadásza t i t i la lmak. A háború okozta hus-
hiány egyfelől, a mezőgazdasági vadkárok lehető elkerülésének 
mai nagy fontossága másfelől a német birodalomban oda vezetett, 
hogy a fővad és őzállományt már az őszi és téli vadászatok 
során igen nagy mértékben apasztották. Most Ausztriában is 
hasonló rendszabályokhoz nyúlnak. Igy Salzburg tartomány kor
mánya a szarvasokra és őzbakokra vonatkozó tilalmi időt 1915-re 
teljesen felfüggesztette s hasonló intézkedésre készülnek Cseh
országban is. 

A vadászok és vadászati személyzet kis száma mellett nálunk is 
nagy szükség van a fő- és őzvad lelövési idejének kitolására, még pedig 
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nem külön folyamodások alapján nagykésőn kiadott rendkívüli 
lelövési engedélyek, hanem megfelelő kormány rendelkezés utján. 

Az erdők Lengyelországban. Az Ausztria-Magyarország fenn
hatósága alá került petrikau-i kormányzóság erdeiről a P. Ll. 
június 22. számában a következőket irja: Az erdők igen nagyok 
és értékesek; többnyire állami és nagyherczegi tulajdont képeznek. 
A lövészárokbeli harczok és az azokat követő gazdátlanság idejében 
ugy a katonaság, mint a parasztság sok erdőt kifosztott, egészben 
véve azonban az erdők károsodása nem nagy s e kárral szemben 
áll az a tény, hogy most sok paraszt bir uj kerítéssel, számos jó 
faszerszámmal, sőt teljesen uj házzal, anélkül, hogy a fa ára neki 
gondot okozott volna. Ami állami vagy czári birtok volt, az ismét 
állami kezelés alatt áll, mi mellett az orosz erdőőri személyzetet 
megtartották. A magánbirtok állami felügyelet alatt áll. A faállomány 
majdnem kivétel nélkül vágható korú, de jelenleg csakis katonai 
szükségletre vágnak fát. A vadászat az osztrák vadászati törvények 
szerint gyakorolható. 

A madarak és fák napjáról szóló iskolai jelentések 
V. évkönyve, mely az 1914. évi ünnepélyekről számol be, az 
Országos Állatvédő Egyesület kiadásában és Fodor Árpád tanár, 
főtitkár szerkesztésében megjelent. 

A 8 ives könyv 7700 iskola jelentéséből készült a tavalyi 
6300-al szemben. A bevezetés hálásan közli a vallás- és közokta
tásügyi miniszter és a herczegprimás elismerő iratait, az egyházi 
főhatóságoknak 31 állatvédelmi pásztorleveléről és a kir. tan
felügyelőségének 44 körrendeletéről számol be. 

Erre következik a 72 kir. tanfelügyelőség és kirendeltség 
jelentéseinek áttekinthető ismertetése, Fiume és Horvát-Szlavon-
ország magyar iskoláinak híradása, majd a három statisztikai tábla, 
összefoglalás, középiskoláink természetvédelméről szóló szakasz és 
két mintaelőadás a madarak és fák napjára dr. Oaál István egyet, 
m.-tanár és Sztancsik László áll. polg. isk. tanár tollából. Az 
évkönyv ismét az intézmény nagymértékű fejlődéséről tesz tanúságot. 

Faültetés 2672, az Országos Ifjúsági Madárvédő Liga fogadalom
tétele 3187,kirándulás 8441, közönség 3321 helyen volt. E nagy számok 
mind haladást és a nemzetnevelő intézmény boldogulását mutatják. 
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