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Halálozások. Csipkay János m. kir. főerdőtanácsos, az Orszá
gos Erdészeti Egyesület alapitó tagja f. évi február hó 21-én 
Lippán váratlanul elhunyt, közvetlenül nyugalomba vonulása előtt. 

Csipkay Nógrád vármegye Magyarfalva községében született 
1857-ben. Szolgálatát 1878-ban a bocskói erdőhivatalnál kezdte 
meg. 1880-ban mint erdőgyakornok a máramarosszigeti erdő
rendezőséghez osztatott be. Az államvizsgának sikeres letétele 
után a következő évben a földmivelésügyi minisztériumba ren
deltetett be, hol ugyanez évben erdészjelöltté, később pedig 
Mehádiára erdészszé neveztetett ki. Innen az orsovai erdőhiva
talhoz került mint rendező, 1888-ban hasonló minőségben Lippára; 
1889-ben mint főerdész a sepsiszentgyörgyi erdőhivatalhoz nevez
tetett ki erdőrendezővé. A következő évben erdőmesterré lépett 
elő, 1894-ben Zsarnóczára, majd 1897-ben mint főerdőmester 
Vinkovczére került főnöki minőségben. 1902-ben a lippai fő
erdőhivatal vezetésével, 1906-ban pedig a lugosi erdőigazgató
ságnál ellenőrködői teendők ellátásával bízatott meg. 1911-ben 
lett főerdőtanácsos. Innen óhajtott nyugalomba vonulni, amidőn 
a kérlelhetlen halál határt szabott életének. 

Egyed Miklós m. kir. főerdőmérnök, az Országos Erdészeti 
Egyesület rendes tagja f. évi február hó 27-én Budapesten elhunyt. 

Béke hamvaikra! 
Közgazdasági osztály a műegyetemen. A budapesti József

műegyetem ujabb szakosztálylyal bővült. A néhány év előtt sok 
testület részéről propagált, de körvonalaiban kissé homályos és 
monstruózus „közgazdasági egyetem" helyett közgazdasági osztály 
létesült a műegyetemen, egyelőre egy évi tanfolyammal. A jövőre 
egy másik, négyéves tanfolyam is kilátásba van véve. A fan
folyam czélja közgazdasági szakférfiak kiképzése rendszeres tanítás 
utján. 

Az egyéves tanfolyam a műegyetem, a bányászati és erdészeti 
főiskola, a kereskedelmi és gazdasági akadémiák végzett hallgatói
nak alkalmat nyújt, hogy az általános és alkalmazott közgazdaság
tan, pénzügytan, statisztika és társadalomtudomány terén felsőbb 



kiképeztetést és az e tárgyakkal kapcsolatos jogi és kereskedelmi 
ismeretekben jártasságot nyerjen. 

A négyéves tanfolyamon mind e kiképzés még részletesebb 
lesz és azonkívül a mathematika, a természettudományok és technikai 
tárgyak is encyklopaedikusan taníttatni fognak. 

A közgazdasági osztály, amelyen egyelőre 6 tanszék (2 régi, 
4 uj) lesz, közgazdaságtudományi oklevelet állit ki, azok azonban, 
akiknek mérnöki (erdőmérnöki) oklevelük is van, a szigorlat letétele 
után a közgazdasági mérnöki czimet viselhetik. Sőt az uj fakultáson 
közgazdaságtudományi doktorátust is szerezhetnek a hallgatók. 

Az ekként körvonalozott uj intézményt jelen alakjában f : * 
évfolyammal) melegen üdvözöljük és nagyon óhajtandónak tartjuk, 
hogy fiatal erdőmérnökeink közül a törekvőbbek a műegyetemnek 
ezen az uj fakultásán még egy évet töltve megszerezzék azokat a 
felsőbb közgazdasági és pénzügyi ismereteket, amelyeket mint 
nagyobb erdőbirtokok vezetői igen jól értékesíthetnek. 

Kevésbbé tudunk a négyéves tanfolyam iránt rokonszenvvel 
lenni, amely már sokkal hosszabb tartamú, semhogy pl. végzett 
erdész azt elvégezze. Kérdéses tehát, hogy ez a tanfolyam, amely 
sok encyklopaedikus, tehát kevésbbé alapos ismeretet fog nyújtani, 
mire fogja hallgatóit minősíteni. Mert az semmiképen sem kívánatos, 
hogy a teljes képzettségű építész, bánya-, erdő- vagy egyéb mérnök, 
vagy gazdász fölött a közgazdasági és pénzügyi szakokban teljesen, 
technikai tekintetben azonban csak hiányosan képzett közgazdasági 
mérnök foglalja el a vezető állásokat. Ezen a téren tehát még sok 
a tisztázandó kérdés. 

A szomolnoki erdei vasútról és a széldöntött fa feldolgozá
sánál használt mozgó kerettürészekről folyó hó 7-én rendkívül 
érdekes felolvasást tartott Papp László m. k. s.-erdőmérnök az 
Országos Erdészeti Egyesületben, ahol ismét mintegy 120 érdek
lődő gyűlt össze, kiknek sorában Bartóky József államtitkárt, a 
földmivelésügyi minisztérium erdészeti főosztályainak tisztikarát, 
igen sok vidéki kartársat és a fakereskedelem néhány képviselőjét 
láttuk. A kiválóan szép vetített képekkel (Szabó Lajos m. k. s.-erdő
mérnök felvételei) kisért felolvasás műszaki vonatkozású kiegészí
tése volt Nemes Károly m. k. főerdőtanácsos múltkori felolvasásá
nak. Mindkét felolvasást közelebbről közöljük. 



A felolvasást ezúttal is közös vacsora követte a Schuller-féle 
vendéglőben. 

Az uj erdőtörvény benyújtását sürgette Beszkid Antal 
országgyűlési képviselő f. hó 4-én interpelláczió alakjában. Tisza 
István gróf miniszterelnök válasza következőleg hangzott: „kijelent
hetem, hogy magam is a legelőügyek rendezését a hegyvidéki 
lakosságok egyik legfontosabb érdekének tartom (Helyeslés.) és 
magunk is egyik legfontosabb kérdésnek tekintjük, hogy az erdő-
fentartásnak és a legelőszükséglet ellátásának sokszor igen nehezen 
összeegyeztethető, de egyaránt nagy fortosságu érdekei lehetőleg 
egymás sérelme nélkül megóvassanak. {Helyesles jobbról és a közé
pen.) Ebben a tekintetben a törvényhozás bölcsesége megalkotta 
a közlegelőkre vonatkozó törvényt, amelyik messzemenő állam-
segélylyel nyújt módot a legelőügy előnyösebb megoldására. Ami 
pedig az erdőtörvényt illeti, t. barátom, a földmüvelésügyi miniszter 
ur kidolgozott már egy erdőtörvényjavaslatot, amely jelenleg éppen 
itt van ebben a táskában; a legutóbbi napokban is itt töltött időm
nek tetemes részét ennek a törvényjavaslatnak tanulmányozása 
vette igénybe. Remélem, hogy mihamarább abban a helyzetben 
leszünk, hogy ezt a jnvaslatot a háznak beterjeszthetjük." 

„Ez a javaslat természetszerűleg elsősorban azt a nagy köz
érdeket kell, hogy szolgálja, hogy az ország fenyegetett erdő
állománya a további pusztítástól megvédessék, (Elénk helyeslés a 
jobboldalon.) másrészről azonban tekintettel kell, hogy legyen az 
erdők között lakó népesség állatenyésztési és legeltetési érdekeire 
is." (Elénk helyeslés a jobboldalon.) 

A tuskóirtásról. Részletes közlemény ismertette az erdei 
tuskóirtásnak azt a módját, mely a Nobel czég „Astralit" nevü 
robbantóanyagát használja fel. Mint ily robbantási művelet szem
tanuja kívánok a tárgyhoz szólni oly czélból, hogy észrevételeim 
által szakunknak szolgálatot tegyek, tehát minden személyes érdek 
nélkül, csupán a tárgyilagosság alapján. 

Az erdészet általában élénken érdeklődik e művelet iránt, 
ámbár az kevésbbé erdészeti, mint inkább mezőgazdasági jelentő
séggel bir. Hiszen mi, erdészek, faóriásaink tuskóit vajmi ritkán 
irtjuk robbantás által, mert pl. a sik földön, ahol a mezőgazda
sági elő- és közteshasználat miatt irtatjuk a tarolt erdő tuskóit és 



gyökereit, ott elvégzik ezt munkásaink robbantás nélkül oly szépen 
és oly könnyűszerrel, hogy sohasem jut eszünkbe más módot 
keresni a talaj tisztává tételére. Nincs is arra szükség. A hegy
vidéken pedig örülünk, hogy a meredek oldalakon visszamaradó 
tuskók mentik az úgyis sekély termőréteget a vízmosások ellen; 
tehát ott meg éppen nem is gondolunk a tuskóirtásra. De azért 
mégis érdekel bennünket s ez igen természetes. Azok a menny
dörgésszerű tompa durranások a mi hattyúdalaink: búcsúztató 
disztüzek az erdészet temetésén és üdvlövések a mezőgazdaság 
hódításának. A cserfalombos könyv számadása ott lezáratott talán 
mindörökre és helyén a búzakalász czimeres uj könyv első szám
tétele: a tuskóirtás jegyeztetett fel. 

Most — a többek között — szlavóniai őstölgyesek jelentékeny 
területére került a sor; a pénz ördöge arat! Valósággal kaszálva 
döntik halomra a természetnek e fölséges alkotásait. Nem az erdé
szet csendes, türelmes munkása dolgozik ott, hanem a gyár démona, 
mely nem ér rá sóhajtással elmélkedni a mulandóság felett. 

Százezrével feküsznek immár élettelenül az erdő óriásai s 
halotti ágyuk felett zajongva nyüzsög az üzleti kezek serege, 
mely percznyi 'békét sem hagy nekik; évszázadok szülöttei rövid 
napok alatt tűnnek el a föld színéről. 

Itt van szükség aztán a robbantóanyagokra is, mert az emelő
jétől megfosztott hatalmas fagyökereket kézierővel tökéletlenül és 
csak igen költségesen és lassan lehetne eltávolítani. Pedig az uj 
földesúr, a mezőgazda, nem ér rá e lassú munkára; neki sietnie 
kell, hogy a szántással, vetéssel el ne késsék. 

Jön tehát az „Astralit". Illetve jön egy dicséretre méltóan 
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élelmes czégnek ügyes, értelmes küldöttje és kézzelfoghatóig be
bizonyítja, hogy az „Astralit«-tal való tuskóirtás a kézimunka felett 
igen jelentékeny előnyöket biztosit. És ebben tökéletes igaza van. 
Az „Astralit" veszélytelen, könnyen kezelhető, jó munkát végez, 
gyorsan és semmivel sem kerül többe, mint a lassú kézimunka. 

Aki nem ismer czélszerübb, jobb eszközt, az feltétlenül hive 
is marad ennek a robbantószernek. 

Van azonban ennél jobb is és én kötelességemnek tartom, 
hogy ezt a meggyőződésemet szaktársaim előtt nyilvánosságra 
hozzam. 

Hadseregünknek egyik kitűnő robbantószere a „Dinammon", 
mely atuskórobbantásnál is jobb eredményt nyújt, mint az „Astralit". 
De mivel ez katonai „titok", tehát nem reklamirozzák, sőt csakis 
ugy lehet hozzájutni, ha az ember alázatos instancziát küld Bécsbe 
a hadügyminisztérium műszaki osztályához és saját költségére 
kéri a „ Dinammon"-nal való tuskórobbantás bemutatását és a 
helyszíni egyének szakszerű betanítását. 

A mi uradalmunk is igy cselekedett és nem bántuk meg. 
Azonnal kiküldtek Bécsből egy őrnagyi rangban lévő műszaki 

tanácsost, s vele egy altisztet teljes felszereléssel. Ez a rokonszenves, 
előkelő katona minden feszesség nélkül, a legkedélyesebb modorban, 
de a legtökéletesebb katonai pontossággal remekelt felséges mutat
ványaival és embereinket oly ügyesen betanította, hogy harmad
napon ő már csak mint szemlélő és tanulmányozó szerepelt, min
dent mi végeztünk. 

Utána meghívtuk a Nobel czéget is, hogy mutassa be ugyan
azon a területen az „Astralit"-ot. Tehát közvetlen összehasonlításból 
szereztünk tanulságot, melyről a következőkben számolhatok be. 

Az „Astralit" és a „Dinammon" külső kinézésre, csomagolásra, 
külművi behatásokkal szemben való viselkedésre és alkalmazta
tásuk módjára nézve is csaknem teljesen azonosak, egyedül a 
hatásban van közöttük lényeges különbség. Mindkettő vízhatlan, 
hengeralaku papircsomagolásban jő forgalomba. Mindkettőt a 
tuskók alá furt lyukakba kell elhelyezni, egyet-kettőt-hármat 
egy-egy lyukba, a tuskó minősége szerint. (Ha viz van a lyukban, 
az sem határoz, mert ilyenkor a papirostokok záró végeit még 
külön vízhatlan, ragadós masszával is bekenik.) Mindkettőt vagy 



sodronyvezetékkel és elektromos battériával, vagy pedig úgyneve
zett fulminat-zsinórral és gyujtókanóczczal robbantjuk fel. (Az első 
mód valamivel olcsóbb, ámbár a battéria beszerzése sokat levon 
ezen olcsóságból és a sodronykezelés kellemetlen, kényelmetlen 
dolog. A fulminat-zsinór- és gyujtókanóczczal való robbantás igen 
kényelmes, könnyű, nincs vele semmi kellemetlenség. És minthogy 
a sodronynyal való robbantásnál gyakran fordul elő rövidzárlat, 
ami időtrabló, s aggodalmas után kereséssel jár, ezért ahol nem 
szükséges garasoskodni, ott inkább a fulminat-zsinórt és gyujtó-
kanóczót ajánlanám.) 

A hatás megbirálásánál azt kell vizsgálni, hogy a felrobban
tott tuskónak- és gyökérzetnek egyes részei minő utómunkával 
távolithatók el teljesen és hogy a talaj a robbantás által mily 
mértékben lazittatott meg ? 

E tekintetben azt tapasztaltam, hogy a Dinammon tökéletes 
munkát végez. Utána jöhet a szekér és puszta kézzel lehet felszedni 
nemcsak a tuskórészeket, de a gyökérzetnek 1—2 méteres darab-
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jait is. A talaj pedig 100—150 cm mélyen és 2—3 m körzetben 
oly lazán lyikacsossá válik a robbantás által, hogy a gyökerek 
nem szerteszakadva, hanem egész hosszúságukban épen kerülnek 
felszínre. 

Az „Astralit" munkáját korántsem találtam ily tökéletesnek; 
sem a tuskókat nem aprítja úgy, sem a talajt nem lazítja any-
nyira — s igy a gyökérzetet sem hozza teljesen felszínre és utána 
még jelentékeny feladat vár a kéziszerszámokra, mig a talaj egé
szen tisztává tétetik. És a mezőgazda nemcsak e munkatöblet 
miatt, de a hiányos talajlazitás révén is hátrányt szenved az „Astralit" 
alkalmazásánál. 

Ha minden tekintetben azonos körülményeket veszünk alapul, 
akkor e két különböző robbantószer értékét egybevetve azt találjuk, 
hogy a Dinammon 10°/o-kal drágább, de 25°/o-kal jobb ered
ményt ad. 

Az én tapasztalataim legalább ide vezettek és itt elfogultságról 
szó sem lehet, mert nem mint érdekelt fél, hanem csak mint 
érdeklődő tanulmányoztam a robbantási módokat és azok ered
ményeit. 

Hogy itt párhuzamba állítom a bírálatokat, mint előre-
bocsátottam: ezt csupán szakérdekből teszem és különösen azért, 
mert meg vagyok győződve arról is, hogy Astralit"-ot 
immár az ország minden részében ismerik és használják, addig a 
„Dinammon" a legteljesebb ismeretlenség homályában rejtőzik. 
Pedig alkalmaztatása annyival is inkább kívánatos volna, hogy 
ezúton minél számosabb esetből, — tehát minél autentikusabb 
alapon lehessen következtetéseket vonni. Stark Dezső. 

A kopár, futóhomokos és vizmosásos területeken teljesitett 
fásitások segélyezése. A m. kir. földmivelésügyi miniszter az évről-
évre szokásos módon az anyagilag szorultabb helyzetben levő 
birtokosokat, kik közgazdasági érdekből kopár, futóhomokos és 
vizmosásos területeken az 1913. év folyamán sikeresen fásitottak, 
állami pénzsegélyben részesítette. 

Összesen 1529 birtokos részére mintegy 7500 kat. hold 
kiterjedésű kopár területen teljesitett fásitások után 655.199 korona 
állami pénzsegély utalványoztatott ki. 



Ezen állami pénzsegélyek kiosztása az alábbi módozatok 
mellett történt. 

A mult év elején kiutalványoztatott 594 birtokos részére 
2588*8 kat. hold kopár és vizmosásos terület befásitására 95.802 korona 
oly föltétellel, hogy az erre különösen rászorult birtokosok a 
kiutalványozott államsegélyt a befásitás sikeres teljesitésének a 
kezelő m. kir. erdőtiszt részéről történt igazolása után azonnal 
felvehették. 

Hasonlóképen a mult év folyamán 658 birtokos részére 
3788-2 kat. hold terület befásitására 523.276 korona utalványoztatott 
ki közvetetlenül az illető kezelő erdőtiszt kezéhez abból a czélból, 
hogy ezek a fásitások és műszaki munkálatok a kezelő erdőtiszt 
közvetlen vezetése és felügyelete mellett foganatosittassanak. 

Végül a folyó év elején 36.121 korona pénzsegély osztatott 
ki utólagosan 277 olyan birtokos között, kik az 1913. évfolyamán 
1128-5 kat. hold kiterjedésű kopár és vizmosásos területet önként, 
sikerrel beerdősitettek s akiknek az államsegély adományozása a 
fásitások sikeres teljesítése esetére már az 1913. év elején kilátásba 
helyeztetett. 

Ha per, hát legyen per. Mulatságos vadászhistóriák, csudá
latos kutyatörténetek jutnak az ember eszébe, mikor arról a 
mulatságos perről hall, amely most folyik egyik alföldi városka 
járásbíróságán, ügyvédekkel, tanukkal, szakértőkkel fűszerezve. 
Remélhetőleg a magas Kúriát is foglalkoztatni fogja. Lévén a pör 
anyaga nem hitvány anyagi kérdés, hanem a virtus, hogy ki ért 
jobban a vadászkutyához. 

A dolog előzménye egy mult őszi vadászatra nyúlik vissza, 
ahol a városka nimródjai nyúlról, fogolyról s egyéb itt előforduló 
fenevadakról beszélgettek. Végre is szóba jöttek az asszonyok, 
kalandok és kutyák. Ez utóbbi témánál aztán meg is maradtak az 
urak, amit elég rosszul tettek, amint az alábbiakból ki fog tűnni. 

A sok csudálatos kutyaeset, amivel az urak egymást traktál
ták, annyira fellelkesítette az egyik direktor urat, hogy ott a hely
színén kijelentette, hogy maga is nagyon szeretne egy kitűnő 
vizslát szerezni valahonnan. Ha csak ez a baj! A társaság egyik 
tagja nyomban ajánlott egy kitűnő vizslát, amelyről csodákat regél 



a kutya-kulturtörténet. Beszerezhető potom 80 koronáért egy 
erdésztől ott a bihari Érczhegységen. 

A többi aztán gyorsan ment. Telefonáltak az erdésznek s a 
hires vizsla már másnap megérkezett. Mellékelve volt hozzá egy 
terjedelmes használati utasítás s a pedigréje, mely minden kétsé
get kizáró módon bizonyította, hogy a kutya joggal aspirálhatna 
a kamarási méltóságra is. 

Hogy azután mi történt, azt a per aktái mondják el. A száraz 
valóság azonban az, hogy a vizsla rövid idő múlva visszaexpe-
diáltatott a bihari Erczhegységre. Azaz csak expediáltatott volna, de 
a volt gazdája nem fogadta el. A Máv. pedig mit tehetett egye
bet, könyörtelenül elliczitáltatta. A kutya tehát ismeretlen helyen 
artózkodik, ami elég baj, mert ebből számtalan baj sarjadzott ki. 

A per eldöntéséhez ugyanis feltétlenül szükség volna a kutyára 
is, ámde hol van az most? 

A direktor, akit a vizsla áráért az erdész beperelt, azt vallja, 
hogy a vizsla kinézése tényleg vizsla volt. Alig ment azonban ki 
vele vadászni, mesés dolgok történtek. A foglyot, fürjet csak 
ugy volt hajlandó apportirozni, ha előbb megsütik. Amint fel
ugrott egy nyul, elkezdte csaholva hajtani. Kétségtelen bizonyíté
kot szolgáltatva arról, hogy méltatlan a kamarási méltóságra, mert 
a családfájába alkalmasint beleszólt valami kopó. Előadta továbbá, 
hogy a helybeli vadásztársaság határozatot hozott, hogy ha tovább 
nem ad a kutyán, kizárják a társaságból, mert valahányszor a 
kutyával kiment, senki sem volt képes még egy varjut sem lőni. 

Az általa bejelentett tanuk és szakértők mind azt vallották és 
határozottan állítják, hogy a vizsla kopó volt. 

De felvonult a másik párt is. Tanuk igazolták, hogy a vizsla 
igenis vizsla volt. Lehetett is vele vadászni, de a gazdáját nem 
szerette, mert rosszul bánt vele. Lakásul is egy ócska rostálógépet 
jelölt ki neki s a kutyát fülehallatára csavargónak, kopónak titulálta. 
Sőt egyszer, mikor valószínűleg bosszúból elzavart egy csomó 
fürjet, bele is lőtt apró seréttel. 

Az igazgató ezekkel a súlyos vádakkal szemben azzal véde
kezett, hogy ő csak a dresszura megengedett szabályait érvénye
sítette a kutyával szemben. Máskülönben oly finomul bánt vele, 
hogy az nála négy kilót hizott. 



A bíróság a bonyolult perben elrendelte a főszolgabírónak, 
mint birói szakértőnek a kihallgatását. 

Az első kérdésre, hogy befolyásolja-e a vizslaerényeket a 
gazda bánásmódja, a szakértő határozott igennel felelt. Elmondja, 
hogy a jó vizslával a gazdájának állandóan foglalkoznia kell. Sőt 
ha valaki kevésbbé szimpatikus egyéniség a kutyakörökben, mint 
például az alperes, még az ágyába is magával kell vinnie. 

A második kérdésre, hogy a dresszurához tartozik-e a kutyába 
belelőni, felháborodással tiltakozik. Elmondja, hogy az ókorban s 
a mult század negyvenes éveiben történtek szórványosan ilyen 
esetek, de a mai modern kutyapedagógia nem ismer ilyen barbár 
nevelési eszközöket. 

A szakértő vallomásával már-már eldőlt volna a per, de az 
volt a baj, hogy a szakértő a kutyát nem látta s igy arra a kér
désre, hogy kopó volt-e a vizsla, nem tudott határozott választ adni. 

Azonkívül az alperes direktor érdemben is megtámadta a 
szakértő-véleményt, mert szerinte a szakértő csak agárszakértő. 
Csatolt egy sereg fővárosi napi- és képeslapot, melyek a szakértőt 
mindig csak agaraival kapcsolatban emiitik. Szóval kétségbe vonja, 
hogy más kutyához is értene. 

A per ilyenformán vigan folyik tovább, mindinkább szélesebb 
medret vájva. Valószinüleg delegált bíróság elé kerül, mert a 
járásbirót is tanúnak jelentették be. Fazekas Sándor. 

ó£ úA ó& 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámokban be
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesíteni szíveskedjenek ) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Ujváry Géza érs. urad. erdő
mérnökgyakornokot Kalocsára központi erdészszé nevezte ki. 
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