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Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapesten, Lipótváros, Hold-utcza, 9. szám, 
II. em. —  A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért közöltetnek. 

A magyarhoni épületfák ruganyossága- és szilárd
ságának kipuhatolása. 

Irta : N i k e 1 Zsigmond, erdőakadémiai tanár. 

Épen befejeztem e munkát, midőn az Országos Erdészeti-
Egyesület igazgató választmányának m. é. deczemberhó 10-én 
tartott ülésén az erdészeti kísérletekre nézve hozott határo
zatát olvastam. 

Igy tehát az indítványozott kisérlet közvetlen keresztül
viteléről ez idő szerint aligha lehet szó, ámbár indítványom 
szerint a költség nem terhelné egyedül az államot, hanem 
felosztódnék minden résztvevő erdőbirtokos közt. Dőljön el 
azonban az ügy bármikép, én e munkát, hivatkozással az egyesület 
1 8 7 5 . évi közgyűlésen tett indítványomra, átadom az „Erdészeti 
Lapok" utján tisztelt szaktársaimnak azon szándékkal, hogy 
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kölcsönös eszmecsere utján tisztázzuk a mezőt ezen fontos és 
terjedelmes kísérletre nézve, nehogy minket az ily czélok 
elérésére megérkezhető alkalmasabb idő előkészületlenül találjon. 

A kellően teljesített szilárdsági vizsgálatok igen messze 
terjedő tudományos és gyakorlati értékkel birnak. Általuk 
megállapítható mindenekelőtt a fák értéke az alkalmazás 
mindazon módozataira nézve, melyek a felhasználandó anyagtól 
mint főkelléket nevezetesen nagyobb fokú rugalmasságot és 
szilárdságot követelnek. Kipuhatolhatok ez uton a fa ez 
irányban mutatkozó ingadozásának határai és megállapíthatók 
a hatályos tényezők befolyásának mérve. Közvetve lehet egy
szersmind a fák tartósságára is következtetni, mert egy és 
ugyanazon fanemet feltételezve és a gyanta szereplését, vala
mint a fa magasabb korát nem tekintve, a szilárdabb fa 
egyszersmind a tartósabb is leend. Felfedezhetők továbbá ez 
uton uj törvények, vagy legalább megerősíttetnek vagy kiiga-
zittatnak az eddig igen gyenge alapon állók. 

Hogy a technikusok az épület- és szerkesztési anyagok 
szilárdságának pontos ismeretére mily súlyt fektetnek, azt 
bizonyítják leginkább a legújabb időben több országban és 
egyebek között nálunk is (Budapesten) az illető kormányok 
által felállított szilárdságvizsgáló állomások. A gépészet és 
építészet ez idő szerint be nem éri többé a régibb időkből 
eredő, nem akarom állítani, hogy mindig hibás, de igenis 
általános és minden esetre ellenőrző uj átvizsgálást igénylő 
szilárdsági adatokkal. 

A gépészet és építészet téren leginkább alkalmazásba 
jövő anyagok a vas és az aczél, a természetes és mesterséges 
kövek, a czementek, mész, gypsz és a fa. 4 



Ezen anyagok minősége és e szerint tehát szilárdsága is 
jelentékenyen változik az azok termeléséhez használt anyag 
és mód szerint, mint pl. a vas- és aczélnál, a mesterséges 
kövek- és czementeknél, vagy pedig azok leihelye szerint, 
mint a természetes köveknél, vagy végre a termőhely szerint 
(legtágahb értelemben véve) mint a fánál. 

A szilárdságvizsgáló állomások feladatát képezi tehát a 
felsorolt s még egyéb szerkesztési és épülefanyagok szilárd
ságait, azok termelési helye és módja, másoknál pedig azok 
lelhelye szerint (ide a fa termőhelyét is számítva, mert ez is 
leihely) megbízható átlagokból külön-külön megállapítani. Spe-
cializálás tehát itt a főelv! 

Á fa kivételével a többi anyag nem okoz semmi különös 
nehézségeket a kitűzött czél elérésére. Ezen anyagok terme
lési, illetőleg lelhelyei aránylag csekély számúak, névszerint 
ismeretesek és az azokban termelt anyag rendesen már külső 
vagy belső kinézéséről felismerhető i s , belső tulajdonságaira 
nézve pedig — egy faját mindig tekintve — nem üt el 
annyira egymástól, hogy megfelelő számú beküldött próba
darab megvizsgálása után ne lehetne számára megbízható 
átlagszámot kapni. 

Másképen áll azonban a dolog a fa tekintetében. 
Ezen kiváló épület- és szerkesztési anyag lelhelye rend

kívül terjedelmes, a lelhely maga pedig minőségében vagy 
befolyásában minden lépten-nyomon változó, minek folytán 
azután a fa is ily eltéréseket mutat tulajdonságaiban. 

Honnét vegye már most a szilárdságvizsgáló állomás a 
kisérleti darabokat, hogy valamely vidék fájára nézve e tekin
tetben biztos adatokat közölhessen? 

Bizonyosan nem vezetne czélhoz, ha néhány neki bekül
dött példány alapján Ítéletét formulázná. Ha valahol, ugy itt 
leend szükség a részletes vizsgálatok megindítása előtt előbb 
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szilárd keretet megállapítani, és ezen kereten belül azután a 
vizsgálatok egész rendszerét keresztül vinni. 

Igaz ugyan, hogy az nem csekély feladat és sokkal több 
nehézséggel jár, mint a többi anyag megvizsgálása. Egyrészt 
a vizsgálatokhoz szükséges külön eszközök hiánya, de neve
zetesen a megfelelő anyag nehéz megszerezhetése, körülmé
nyes előkészítése, valamint a kísérletek szükséges terjedelme 
képezhetik okát azon jelenségnek, hogy a most fennálló szi
lárdsági állomások eddig a fával nem foglalkoztak. Mind
azonáltal elkerülhetlenül szükséges, hogy a nevezett állomások 
az épület- és szerkesztési anyagok ezen jelentékeny képvise
lőjére is fordítsák figyelműket, ha általában akarnak azon 
ezélnak megfelelni, mely felállításuknál a kormányok szeme 
előtt lebegett. 

Hogy a fát illető vizsgálatok keretébe mi minden volna 
felveendő, azt a következőkben fogom kimutatni. 

A fák ruganyossági és szilárdsági viszonyai tekintetéhen 
a tudományban még nagy a hézag. A mi létezik, az a tudósok 
által csak egyes példányokon keresztül vitt kísérletek ered
ménye, és minthogy a kísérletekre használt példányok az illető 
állabok, melyekből vétettek, sem mintatörzseinek, sem pedig 
a legjobb vagy legsilányabb termőhelyi viszonyt kimutató 
egyedeinek nem tekinthetők, belőlük valamely ország vagy 
legalább erdőtest fanemeinek szilárdsági viszonyaira következ
tetni nehéz. 

A szilárdsági adatokban mutatkozó igen jelentékeny elté
rések okát azonban nemcsak a fa a termőhely szerint külön
böző belső szerkezetében kell keresnünk, hanem a vizsgálatok 
egyöntetűségének hiányában és a használt gépek gyarlóságában 
is. Csak az ujabb és legújabb időben szerkesztettek nagyobb-
szerü szilárdságú gépek, melyek segítségével lehet a nagyobb 
keresztmetszetű tárgyakat is szétszakítani, szétzúzni stb. A 



nagyobb keresztmetszet pedig ilyen vizsgálatoknál okvetlenül 
szükséges az egyes mintadarabokon vagy azok belsejében rejlő 
esetleges befolyások ellensúlyozására, ha használható közép
értékeket akarunk elérni. 

A fák szilárdságait illetőleg tudomásom szerint terjedel
mesebb vizsgálatok eddig csak Fowke F . és Jenny K. által 
vitettek keresztül. 

Az első vizsgált leginkább tengerentúli, a másik pedig 
a m. kir. pénzügyministeriuni intézkedése folytán néhány 
magyarhoni főfanemet illet. 

Fowke F . kísérleteiről szóló angol müvét közelebbről 
nem ismerem, azért csak a magyarhoni fákon tett vizsgálatokat, 
melyek minket közvetlen érdekelnek és a teendő indítványom
mal szoros összefüggésben állanak, akarom közelebbről meg
világítani és pedig azon czélból, hogy lássuk, váljon a neve
zett vizsgálatok képesek-e jelenlegi minőségük- s mennyi -
ségökben a kitűzött ezélnak megfelelni, vagy legalább birnak-e 
azok elég szilárd alappal, melyen a megkezdett müvet lehetne 
folytatni és be is fejezni! 

, A m a g y a r b i r o d a l o m b a n h o n o s f á k s z i l á r d 
s á g á n a k k i p u h a t o l á s a t á r g y á b a n a m. k i r . p é n z 
ü g y m i n i s t e r i u m i n t é z k e d é s e f o l y t á n v é g h e z v i t t 
v i z s g á l a t o k e r e d m é n y e i " czimü müvecske, melyet a t. 
olvasó előtt ismeretesnek kell feltételeznem, tartalmazza az 
eredményeken kivül még az c tárgyra vonatkozó egész tör
ténetet a kiadott utasításokkal együtt. 

A következő táblázatban ki van mutatva, mely fanemek 
vizsgáltattak, honnét kerültek és hány darabon van az illető 
fanem különböző szilárdsága kipuhatolva. 
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Ezen kimutatásból látható, hogy eddig csak a lúcz- és 
jegenyefenyő vizsgáltatott meg nagyobb mennyiségben, mert 
a vörösfenyő és a bükk csak egy-egy helyről van képviselve. 

A munka czime azonban igéri az összes nálunk honos 
fák szilárdsági viszonyait hozni, és miután az eddig megjelent 
I-ső füzetben úgyszólván csak a fennebbi két fanemmel fog-



lalkozik, bízvást lehet mondani, hogy az a kitűzött feladat 
megoldásának eddig nagyon is csak kezdetén áll. 

Igen szép volna ugyan, ha a nálunk honos összes fa
nemek ruganyossági és szilárdsági viszonyairól bírnánk meg
bízható, tehát alapos és terjedelmes vizsgálatok utján létre
jött adatokkal; de ez óriási munka volna és nézetem szerint 
nem birna elég gyakorlati, inkább csak tudományos értékkel. 

A szilárdság nevezetesen csak az épületfák főfőkelléke; 
azért nézetem szerint elég volna a vizsgálatokat csupán ezekre 
kiterjeszteni. 

Mint épületfák használtatnak nálunk a lúcz- és jegenye
fenyő, a tölgy, erdei fenyő és vörös fen3'ő. 

Ezek közül képezi a fő tömeget a lúcz- és jegenyefenyő 
és ezek a mi tulajdonképeni épületfáink. Az értékesebb töl
gyet, a nálunk elég ri tka vörös- és erdei fenyőt rendesen 
csak ott alkalmazzuk, hol a kedvezőtlen viszonyok miatt neve
zetesen a nagyobb tartósságot kell szem előtt tartanunk. 

Minthogy tehát ezen második csoportbeli fákból az előb
biekhez képest építési czélokra aránylag igen csekély tömeg 
használtatik fel; miután továbbá azok belső minősége nálunk 
kevésbbé ingadozó, és az első kettőé elismert j ó ; minthogy 
továbbá ezen fanemekből található aránylag csekély készletek 
mindig biztos kelendőségre számithatnak, és nincsenek annyira 
a versenynek kitéve, mint az első csoportbeliek, ennélfogva 
czélszerünek tartanám először csak a lúcz- és jegenyefenyő 
rugalmassági és szilárdsági viszonyait az egész magyar biro
dalomban kipuhatolni, és csak azután a második csoportbeli 
fákat, ezekhez még a nyárfákat és az ákáczot is csatolva 
megvizsgálni; vagy pedig ha az összes vizsgálatoknak vala
mely vidéken egyidejűleg kellene megtörténniök, ajánlanám, 
hogy, ugy mint eddig, ezen csoportból aránylag csak kevés 
példány vizsgáltassék, nehogy az egész müvelet óriási és alig 



legyőzhető mérveket öltsön. Elég ezen csoportból annyi, ha a 
főcsoportra nézve adatokat kapunk az összehasonlitásra. Később 
azután lehetne, ha a szükség megkívánná, vagy ezt az idő és 
a viszonyok megengednék, a vizsgálatokat hasonló alapon 
kiterjeszteni, mint az első csoportnál. 

Hogy tehát ugy a tudomány, mint a gyakorlati élet igényei
nek is eleget tegyünk és mint magunknak, ugy a külföldnek is 
azon ismeretet szerezhessük meg, hogy a különböző vidékekről 
vett fák mily szilársági viszonyokkal vannak felruházva : szüksé
ges, hogy a megejtendő vizsgálatoknál minden nevezetesebb, 
különösen nagyobb mérvben épületfát szolgáltató hegycsopor-
tozat képviselve legyen. 

E tekintetben azon erdők érdemelnek különös méltány
lást, melyek az észak-nyugoti Kárpátok belsejét átszelő Vág 
és Garam folyók mindkét oldalán feküvén, ezen folyók tu-
tajozható vize folytán többnyire mint hosszfák értékesíttetnek, 
és leginkább hivatvák az ország nyugoti részét épületfával 
ellátni. 

Második sorban volnának a vasutak melletti erdők szem
ügyre veendők. 

Hasonló szempontból megítélendők Máramaros és Erdély 
erdei. 

Egy további hiánya a magyarhoni fák szilárdságát tárgyazó 
iratnak az, hogy nem világosit fel minket az iránt, a vizsgá
latra használt fák mely tenger fölötti magasságból vétettek, 
vagyis inkább, hogy ezen körülményre általában nem volt 
tekintettel. Ki nem vehető belőle, váljon azok a völgyek al
jánál vagy pedig a magasabb hegyekről szereztettek-e? 

Tudva lévő dolog, hogy minden fanem jóságából annál 
többet vészit, minél inkább közeledik természetes terjedése 
határaihoz. Mint mindenütt, ugy nálunk is előfordulnak és 
tenyésznek fanemek igen jól a természetes határok on kivül is 



sőt a tűlevelű fák kitérj edésök alsó határán még rendkívül 
erősen gyarapodnak is, csakhogy fájok ilyenkor lágyabb, ke
vésbé szilárd és tartós is, de bizonyos czélokra, mint pl. ha
sított és metszett árura lehet még másokénál is becsesebb, 
mert egyenletesebb, ágtisztább, könnyebb, kevesebbet össze-
asszó és szemre nézve is szebb. Szilárd és tartós tűlevelű fát 
azonban az eddigi tapasztalatok szerint csak az északi tar to
mányokban és a magasabb hegységben találunk. 

De hol van itt a határ, nevezetesen az utóbbi irányban? 
Mely magassági különbözetek adnak már érezhető különbsé
geket a kérdéses tulajdonságokra nézve is ? 

Er re a tudomány nem adhat eddig kielégítő választ, mert a 
kérdés még nincsen kellően megvizsgálva, habár az mind a tudo
mány, mind a gyakorlati élet szempontjából is kiválóan fontos. 

Hogy a megejtendő vizsgálatoknál ezen fontos körülményre 
is tekintettel legyünk, — és én erre nagy súlyt fektetek, — 
indítványom oda megyén, hogy mind a lúcz-, mind a jege-
nyefenyü az egyes országrészekben eddig észlelt függélyes 
kiterjedése 3 erdőövre osztassák, és ezen 3 öv minden hegy-
csoportozatnál, ha előfordul, a vizsgálatoknál képviselve legyen. 

(Folyt, köv.) 

A cs. kir. szab. osztr. államvaspálya-társaság 
krassómegyei erdőségei. 

Az osztrák államvasut-társulat azon dicséretes intézkedé
seit, hogy a kezén lévő birtokok gazdasági ismertetéseit koron
ként nyilvánosságra adja, ismét egy ujabbal szaporította, meny
nyiben a Krassómegyébeu lévő tár.-ulati bányák, huták, mező
gazdasági birtokokról és erdőkről a mult évi szegedi kiállítás 
alkalmával egy ujabb gazdasági leírást bocsátott nyilvános
ságra. A mű külön-külön német- és magyar nyelven jelent 


