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A szerint, a mint a vágást a nyári vagy téli hónapokban 
végezzük, n y á r i - vagy t é l i v á g á s r ó l szoktunk beszélni; a 
régiek az utóbbit n e d v s z ü n e t, az elsőt pedig n e d v f o r g á ' s 
idején való vágásnak nevezték. A téli vágást azonkivül „a j ó 
i d ő " czimmel illették, azt tartván felőle, hogy a fa tűzereje, 
tartóssága sat, ez időben legnagyobb lenne. Ennek következtében 
a legfontosabb gazdasági viszonyokat is készek valának alája 
rendelni. E nézet még jelenleg is számos pártolónak örvend, 
és magam is nem egy, különben derék erdész által hallottam 
védeni. Ez ok indított arra, hogy a következőkben megkísértsem 
a tudomány jelen állása szerint kimutatni a vágásidő befolyását 
a fák technikai tulajdonságaira; toldalékul még azon gazdasági 
viszonyokat is tárgyalván, a melyek alapján a legkedvezőbb 
vágásidőt megítélni lehet. 

A vágásidő befolyását mai napig a fák technikai tulajdon
ságainak csak némelyikére nézve ismerjük; minélfogva csak is 
azokat fogom kiemelni, a mik már ismertek, vagy gyaníthatok. 
Ezek a következők : 

1. A fajsúly. 

Hazai fanemeink súlyviszonyainak pontos ismerete a tech
nikai használhatóság megítélésénél k ö z v e t l e n ü l nem bir 
nagy értékkel; az igaz, hogy némely használati esetekben a 
fa súlyát többé-kevésbé tekintetbe szokás venni, pl. épület-, 
gép-, kádár sat. fánál, ugy szintén a szállításnál, mindezen 
esetekre nézve azonban teljesen kielégítőknek nevezhetők a 
gyakorlat által eddig megállapított súlyok. Ellenben a fák súly-



viszonyainak tökéletesebb ismerete nagy fontossággal bir ránk 
nézve azon oknál fogva, hogy a súlylyal más fontos tulajdon--
ságok, mint pl. a keménység, tartósság, tűzerő, az összeasz-
hatóság és dagadhatóság mérve sat. többé-kevésbé összefüggenek. 

A fának súlya maga és annak különbsége fanemek szerint függ, 
a sejtbur súlyától, a fatest boncztahi szerkezetétől, a sejtbur 
(sejtfal) vastagságától és a sejtekben, vagy azoknak falaiban 
felhalmozott szerves vagy szervetlen anyagoktól és a viztől. 

Jelen czélunk számára csak a viztartalmasságot szükséges 
közelebbi vizsgálat tárgyává tennünk. 

A fák nedve köztudomás szerint nagyrészt vizből áll. A 
mint a fajsúly tanulmányozása kedveért eszközölt észleletekből 
kitűnik, a viz a nyersfa súlyának tetemes részét képezi, és 
tekintélyes technikai fontossággal bir, mert a fa legtöbb tulaj
donságát többé-kevésbé megváltoztatja. 

Ugyanazon törzs nedvének víztartalma nem egyenlő egész 
éven át, hanem évszakok szerint változó. Már Duhamel, a 
franczia tengerészet néhai főfelügyelője, tett kísérleteket ennek 
kipuhatolására 1 7 3 2 — 33-ban lágy és kemény, fiatal és vén 
fákon; a midőn azt tapasztala, hogy a téli hónapokban leg
dúsabb, június és júliusban legszegényebb vizben a fanedv. A 
pontos és lelkiismeretes észlelőt ezen eredmény egészen meg
lepte, és azt vélé, hogy a fa földolgozásánál egyenlő méretekre, 
daczára a lehetőleg sürgetett munkának, a fa nyáron át több 
vizet veszített mint télen át. 

1 7 3 7 — 1 7 o 8 - b a n ez oknál fogva ismételte a kísérletet. 
Az eredmény a múltkorinak megerősítése volt. 

Ezen kisérletek eredményeinek nyilvánosságra hozása da
czára még is korlátlanul tartá föl magát a tudományban ugy 
mint a közéletben azon vélemény; hogy a fák nedvtartalma 
tavaszszal legnagyobb. 



Igy Rumford január hóban a hárs fájában nagyobb nedv 
és csekélyebb légtartalmat talált mint szeptember havában. — 
A helyett azonban, hogy ezt mint tényt elfogadná, azon föl
tevéssel akarja magyarázni c tüneményt, hogy télen át a nedv 
egyenlőtlenül van elosztva a fában. 

Hundeshagen „Beitráge" czimü folyóiratában a fák tavaszi 
nedvteljességéről beszél, melyről azt mondja, hogy még a leg
bensőbb száraz rétegeket is keresztül hatolja. Schübler is meg
kísértette néhány kísérlet segélyével kimutatni a nedvmennyiség 
szaporodását januáriustól áprilisig; az eljárás módját azonban 
sehol sem közölte. 

A Duhamel és Schübler-féle eredmények különfélesége 
által indíttatva, Nördlinger uj kísérleteket vitt véghez, a melyek 
azonban Dahamel eredményeit újra megerősítek. A legújabb 
időkben Hartig T. is foglalkozott e kérdéssel, a midőn 30 
legfontosabb fanem nedvtartalmát hónapról-hónapra meghatá-
rozá. Vizsgálódásaiból kitűnik, hogy a víztartalom télen át 

a kemény lombos fáknál 30 — 40 
a lágy „ „ 4 0 — 5 5 
a fenyő „ „ 4 5 — 6 0 

százalékát teszi ki a nyersfa súlyának, és hogy ezen víztartalom 
tavasztól kezdve őszig (a lombhullás kezdetéig) lassanként felére 
apad, mig ismét a lombozat lehullása után (november közepén) 
maximumát ismét eléri. Átlagosan tehát, nagy hiba elkövetése 
nélkül, a nyers (zöld) fa viztartalmát télen 4 5 % - r a tehetjük. 

A víztartalom a korona felé nagyobbodik, és néha felével 
többet tesz ki, mint az alsóbb törzsrészekben. Minél fiatalabb 
és likacsosabb a fa, rendesen annál nagyobb télen át víztar
talma is ; minélfogva a gyökerek és kivált a fiatalabb farétegek, 
(a szijács) nedvdúsabbak a törzsfánál, a belsőbb, elhaló rétegek
nél (a gesztnél). A tuskók és sebek úgynevezett vérzése Hartig 
szerint ugy látszik független a nedvtartalom nagyságától. 



Ezen vizsgálatokból következik már most, hogy hasonló 
körülmények között a nyers fa súlya a vágásidötől függ ugyan; 
de nem csak azon oknál fogva, mert a fa viztártalmassága 
télen át nagyobb mint nyáron, minélfogva azon kifejezés „nedv
szünet idején" nem bir értelemmel, hanem azon oknálfogva is, 
mert átalános és közvetlen észlelés által megállapított tapasz
talás szerint a télen vágott fa s z á r a z - s ú l y a is nagyobb a 
nyáronvágotténál. 

Hartig T. a tenyészkorszak alatt, júniustól—októberig a 
nyers térem szárazsúlyát 

a kemény lombos fanemeknél . . . . . . 8 

százalékkal kisebbnek találta. 
(frabner szerint a lombos fanemek, valamint nyersen, ugy 

szárazon legnagyobb súlylyal birnak február, legkisebbel május 
és augusztus havakban; a fenyveknél ugy látszik a súlygyara
podás már novemberben éri el tetőpontját, mig a legalsót a 
lúcz február, a vörös-fenyő és jegenye-fenyő május, az er
dei-fenyő augusztusban éri el. 

A téli súly nagyobbitásában a tartalékanyagok legföljebb 
'/Wo"Í8 *) vehetnek részt, a mi még azon esetben sem elegendő 
a föunebb jelzett tetemes sulykülönbségek megmagyarázására, 
ha azon törzsrészek számára, a melyeket a vizsgáló szeme és 
a kémszerek el nem érhetnek, azokat kétszer oly nagynak 
vesszük is fel. Nördlinger azt véli, hogy talán ezen anyagok 
nedvszívó képességében rejlik a nagyobb szárazsuly oka, hogy 
t. i ezek még magasabb szárazsági foknál is bizonyos vizmeny-
üyiséget tartanának megkötve. Különben ezt nyilt kérdésül 

*) Th. Hartig. Verháltniss des Brenmverthes versehiedener Holz- und 
Torfarten 1855. 

a lágy 
az örökzöld fenyveknél 

» 86 
5 



hagyja föl. Kísérletei szerint azonban a nyáridéi szárazsúly 
kissebbedése kiváltképen a szijácsra (Splintholz) terjed ki. 

Hartig T. a fönnebb tárgyalt jelenség megmagyarázására 
azon föltevést veszi segítségül, melyszerint a sejtbur télen át 
is gyarapszik szilárd anyagokban. 

Nördlinger legújabb, 1864, 1865 , 1866-ban véghezvitt 
kísérletei*) bükk és mogyorófán, megerősítik azt, hogy a viz-
tartalmasság télen és tavaszszal legnagyobb, nyáron és őszszel 
legkisebb, az egyes hónapokban azonban fölötte ingadozó; de 
egyszersmind azon körülményt is megalapitá, a melyre már 
előbbi kísérletei alkalmával figyelmessé lett, hogy az időjárás 
a fa nedvtartalmasságára befolyást gyakorolhat. **) 

Továbbá kísérletei még azt is eredményezték, hogy Hartig 
fennebb közölt adatai, melyek szerint a nedvtartalmasság tavasztól 
kezdve ősz végéig lassanként felére leapad, míg november 
kezdetével egyszerre téli tetőpontjára felszökik, túlságosan 
nagyok és a tetőpontra való átmenet igen is gyors. 

Az ő vizsgálatai szerint a nedvtartalmasság közti különbség 
a maximum és minimum között a bükknél 40.9 és 33 .3° / 0 

tehát átlagosan 3 7 - l ° / 0 - n y i viztartalmassággal szemben 1 0 - 2 ° / 0 ; 
a mogyorónál 45 - 6 és 34'0, tehát 39 8°/o- n yi viztartalmas
sággal szemben 14.6°/ 0 -ot tesz. 

A legnagyobb és legkisebb szárazsúly közti kölönbséget is 
kisebbnek találta Hartignál, u. i. a bükkre nézve 4 '2° / 0 , a 
mogyoróra nézve 6 - 0°/ 0 -nak. 

*) Közölve a „Kritische Blátter" 1870. évi 52. kötet 2-ik 'füzetében. 
**) Miután a fa viztartahnassága szorosan összefügg annak elpárázásával a 

leveleken át, nyáron midőn a száraz levegő és napsugarak a kiszélesedő levele
ken hathatósabban űzik ki a vízgőzöket, a fában a folytonos vízveszteség követ
keztében legcsekélyebb; télen át, midőn levelek hiányában és a nedves, hideg 
levegőben az elpárázás csekélyebb, nagyobbnak .kell lenni a víztartalomnak. 
Miután a fenyvek télen-nyáron zöldek, a ktdönbségnek a viztartalmasságban télen 
és nyáron kisebbnek kell lenni. Esős időben nyáron át is szünetelvén az elpárázás, 
teljes lesz a víztartalom. N i k e 1. 



2. Qsszéaszhatoság és repedezés. 

A fa likacsos test, a mely természetes állapotában mindig 
tartalmaz valami nedvességet; melynek elvesztésével téreme 
(volumen) bizonyos határok között kissebbedik, vagyis a fa 
kiszáradván, összeaszik. Ha a fa egyenlő szövetű test volna, 
é s a s z m é r v e (Schwindungsbetrag) egész tömegében s minden 
részeiben egyenlő lenne, akkor az összeaszásnak más következ
ménye a téremkisebbedésen kivül nem volna. Miután azonban 
a fa különböző irányokban, különböző arányban aszik össze, 
és rendesen nem is bir minden részeiben egyenlő szövettel : 
téremkissebbedése alkalmával minden részeiben nem huzódhatik 
egyenlőlegesen össze, hanem egyes részei gyorsabban, mások 
lassabban teszik ezt, minélfogva egymástól elválnak, a fa meg
repedezik, m. p. majdnem mindig a bél sugarának irányában; 
mert az aszmérv az évgyűrűk mentében legnagyobb, a fa pedig 
a bélsugarak mentében leghasadóbb. 

Mielőtt a levágott fát fölhasználni lehetne, tenyészcti vizét 
bizonyos fokig ki kell hajtani, meg kell száradnia, légszáradtnak 
kell lennie. *) 

Azon körülmények közül, a melyek a viz-clpárázását, az 
összeaszást s megrepedezést elősegítik, vagy megakadályozzák, csak 
azokat fogjuk kiemelni, a melyek czéljainkra nézve szükségesek. 

A szijács könnyebben szikkad mini a geszt, szintúgy a 
most vágott fa könnyebben a régen vágott nedvesnél, a meg
hántott annál, a melyet még a kéreg véd. A tenj'észet nedv
vize nehezebben szárad ki a mesterségesen fölvett víznél. 
Megrökönyödött vagy korhadt fa igen gyorsan veszti el ned
vességét, s e tekintetben a szijácshoz áll közel. Nagy befolyást 
gyakorol továbbá a légkör nedvességi állapota. Ennek viszony
lagos (relatív) nedvességtartalma tapasztalás szerint télen leg-

*) Luftrocken=száraz, ausgedörrt=aszalt. N . 



nagyobb; ez évszakban tehát a fa is legtökéletlenebbül, míg 
ellenben nyáron át, vagy tavaszszal is, ha száraz keleti szelek 
nralganak, sokkal tökéletesebben szárad ki. 

A nedv alkatrészeinek nagy befolyást tulajdonítanak a fa 
nedvességi viszonyaira, tehát kiszáradására is. Nördlinger sze
rint csakugyan volna némi csekély befolyásuk, mert átalában 
és nem minden ok nélkül szokás föltenni, hogy a téli fa azért 
nehezebb, mert nedveinek szilárd alkatrészei több vizet kötvén 
magukhoz, a teljes kiszáradást inkább megakadályozzák, mint a 
nyári fánál. De a fő nedvtömeg elpárázása ez által kevés vál
tozást szenved; mert hisz épen a fa azon része, a mely legtöbb 
szilárd nedvrészt tartalmaz, t. i. a szijács legkönnyebben veszti 
el nedvességét, legkönnyebben szikkad ki. 

A vágásidő tehát a fa kiszáradására csak annyiban gya
korol befolyást, a mennyiben a fa nem minden évszakban tartal
maz egyenlő mennyiségű vizet, és a mennyiben a viznek elpárá-
zására az évszakok időjárása előmozditólag vagy gátlőlag hat. 

Az ászmérv nagysága annál tetemesebb, mennél nagyobb 
a fa víztartalma. Dús, nedvtelt állapotban a fatest ki van 
terjedve; deczemberben, a legnedvdúsabb időben vágott fa tehát 
teljes kiaszásaig, inkább fog összeaszni, mint amaz, a mely 
nyáron, erős szárazság után vágatott. Nördlinger szerint a 
héjában fekvő megrökönyödött fa valamivel kevésbé aszik össze 
az egészségesnél; mindazáltal a felbomlásnak, hogy lényeges 
befolyást gyakoroljon, már jó előre kell haladva lenni. 

Az összeaszás gyorsasága átalában lépést tart az elpá-
rázással. Igen nedvdús, úgyszólván leves fáknál az összeaszás 
ugy látszik akkor veszi kezdetét, midőn az elpárázás már foko
zódik, azaz nemcsak a felületen működik, hanem a belső réte
gekben is gyakorolja hatását. 

Mennél gyorsabban aszik össze a fa, annál erősebben 
repedezik meg; a nyárszakán vágott és meghasított fa tehát 



inkább megrepedezik a télen vágottnál, mert ez utóbbi a tavasz 
felé csak lassanként apadó légköri viszonylagos nedvesség mel
lett lassabban száradhat ki, mint a nyár hevének kitett; szint
úgy a nyers állapotukban meghántott fáknak inkább kell meg-
repedezniök, mint azoknak, a melyek a héj által védve lassanként 
száradnak ki. A Harz hegységben pl. ez oknál fokva a nyersen 
hántott szálfa ára sokkal kisebb a hántatlanénál. 

A fa összeaszását és megrcpedezését teljesen megakadá
lyozni nem lehet, mert mindkettő közvetlen következménye a 
kiszáradásnak; minélfogva minden kísérlet, azt mechanikai erők, 
vasabroncsok sat. által megakadályozni, tökéletesen sikeretlen 
maradt, Vastagabb fánál csak egy mód van er re ; a héj le nem 
hántása. Valamint az álló, ugy a levágott törzsekre és rama-
szokra nézve a meghagyott héjnak közvetlen hatása az alatta 
fekvő részek megvédésében áll gyors kiszáradás ellen. Nemcsak 
erősebb repedések és hasadások képződését akadályozza meg, 
a midőn azok helyett apróbb, de ártalmatlan repedések támad
nak, hanem egyszersmind bizonyos mérvben ellentáll a fatest 
összehúzódásának. A héj úgyszólván oly módon akadályozza 
meg a fatest összehúzódását vagy kitágulását, mint rá erősített 
abroncsok. A hengerfák (Rundholz) megrepedezését meg lehet 
tehát akadályozni, ha azzal más, a kiszáradásra vonatkozó 
kívánalmak nem ellenkeznek, lehető lassú kiszárítással héjastól, 
különben pedig felületes csíkolás, hajkolás segélyével a héjnak 
egy részét el lehet távolítani, vagy a végeken és középen kö
rülbelül 2 ' szélességben gyűrűt hántani. 

Vékonyabb fáknál a megrepedezés vagy hasadozás gátlá
sára mindjárt döntés után következzék a megfelelő fölaprózás, 
a midőn a fürészvágásnak vagy hasitáslapnak oly irány adandó, 
hogy a fa a sugár és hus irányában való összeaszási hajlamát 
akadály nélkül követhesse. 

A fönnebbiekben tárgyalt adatok nyomán már most követ-



keztethetünk azon befolyásra, melyet a vágásidő a fák öszsze-
aszására, megrepedezésére és liasadozására gyakorol. 

Képzeljünk magunknak két egyenlő vastagságú törzset 
egymás mellett, tehát ugyanazon helyi viszonyok között ledöntve, 
az egyet a tél, a másikat nyárszakán; mindkettőt meghántva 
v&jy héjastól, és engedjük azokat át a kiszáradásnak. Azt 
fogjuk tapasztalni, hogy mindkettő egyenlő módon lesz alávetve 
a megrepedezésnek. A télen vágott u. i. több nedvességet tar
talmazván, átalában véve inkább fog összeaszni. Igaz, hogy a 
kiszáradás menete lassúbb leend; de miután télen át csak 
egy részét párázhatta el víztartalmának, annak legnagyobb része 
tavaszra és nyárra marad. A tavasz, ha- nem oly forró is mint 
a nyár, mégis kitűnik szárító keleti szelei által, a melyek kipá-
ráztatás tekintetében gyakran hatályosabbak a magasabb hőfo
koknál i s ; a nyárra maradó rész végre ugyanazon behatásoknak 
van alávetve, mint a nyáron vágott fa, A nyárszakán vágott fa 
ugyan nagyobb hőségnek van kitéve, de ismét nevdszegényebb. 
Vizének egy részét a forró nyáron át veszíti el, a másikat 
azonban a hideg őszön, tehát épen megfordítva, mint a télsza
kán vágott fa. A különbség a nyár és télszaki vágás között 
tehát e tekintetben nem tetemes, a mit Dubainél kísérletei is 
bizonyítanak. De föltéve, hogy e különbség csakugyan tetemes 
volna, nem lehetne-e azt árnyékban való szárítás és héjban 
hagyás által kiegyenlíteni ? A félelem, hogy ennek következtében 
beálló megrökönyödés által a fa technikai használhatóságában 
veszítene, túlzott. Elveszíti ugyan természetes szép színezetét, 
de ha különben jól kiszáradott, a mint azt Nördlinger kimu
tatta, sem száraz súlyából, sem rugékonyságából, horderejéből, 
sem pedig tüzerejéből nem vészit. 

(Folyt, köv.) 


