
IRODALOM. 
Lapszemle. 

A p ü s p ö k l a d á n y i f a t e l i t ő t e l e p r ő l a Magyar Mérnök- és 
Epitész-Egylet heti értesítője a következő ismertetést közli a 
Vegyészeti Lapok alapján: 

A magyar posta- és táviróigazgatásnál ezideig a  Boucherie-
féle telítési eljárás volt alkalmazásban, mely abban áll, hogy a 
frissen vágott fából a fanedvet rézgáliczoldattal kinyomják, ami 
által a fanedv helyét a rézgáliczoldat foglalja el. Ennek az eljárás
nak hátránya, hogy a ledöntött fát lehetőleg azonnal, de leg
később 5—6 nappal a kivágás után telíteni kell, mert különben 
a nedvvezetés megszűnik s a telítés nem sikerül. Az új telitő-
telepen a telítés kőszénkátrányolajjal történik, melyet külföldön az 
erdei fenyő telítésére már régóta használnak. Az erdei fenyő azon
ban a hazai erdők állományában csak kevéssé lévén képviselve, 
a posta- és táviróigazgatás arra törekedett, hogy az erdeinkben 
tulnyomólag előforduló luc- és jegenyefenyőkre is alkalmazza a 
kőszénkátrányolajjal való telítés módszerét. E törekvés csak sok 
nehézség leküzdése után vezetett sikerre. Az erdei fenyőnél ugyanis 
a sejtfalon lévő pórusok sokkal sűrűbbek ée nagyobb átmérőjűek, 
mint a lucz- és jegenyefenyőnél, vagyis a telitő folyadéknak az 
egyik sejtből a  másikba való átengedésére az erdei fenyőnél 
nagyobb keresztmetszetű szelvény szolgál, mint a lucz- és 
jegenyefenyőnél, ami szükségessé tette, hogy az utóbbi fajok
nál a telítésnél nagyobb nyomás alkalmaztassák. További gátló 
körülmény gyanánt jelentkezett a telítésnél az, hogy a sej
tekben lévő fanedvek kiszáradása után a sejtfalakon ásványi ré
szek lerakódnak, ami által a közlekedő nyilasok ismét kisebbit-
tetnek. Ez az uj eljárás értelmében azáltal éretik el, hogy a telitő 
folyadék 80° C-ra felhevittetik és a nyomás tartalma alatt állan
dóan a szükséges magas hőfokon tartatik. A telitő folyadékul 
használt kátrányolaj összetétele a  következő: 1. legalább 8 % 
kátránysav (fenol, krezil stb.); 2. mintegy 10—12° / 0 naftalin; 
3. mintegy 5—6°/o bitumen; 4. legfeljebb 2 % víz; 5. mintegy 
3 0 — 3 5 % nehéz olaj (antracén stb.), mely 300° C-ig nem desz-
tillálódik; 6. mintegy 30°/o-a az olajnak 260° és 300° C között 
desztillálódik s azon esetben, ha ez 30°/o-nál kevesebb, ugy az 



5. alatti mennyiség megfelelő %-ban emelkedik; 7. a kátránysavon 
és naftalinon felül mintegy 1 0 — 1 5 % oly könnyebb olaj, mely 
a desztillálásnál már 260° C-ig átmegy. A kőszénkátrányolaj 3 8 u 

C-nál már teljesen folyós és 35° C-ig lehűlve még nem ad 
üledéket. Az a körülmény, hogy a telítésre használt kőszénkátrány
olaj már 35° C alatt üledéket alkot, szükségessé tette, hogy a 
fának telítendő körgyürüs része a telítés előtt felmelegittessék, 
nehogy ellenkező esetben a fa sejtjeibe benyomott meleg olaj 
hirtelen lehűlvén, üledéket alkosson, mely üledék azután akadályul 
szolgálna az olaj további behatolására. A fának említett felmele
gítése a telitő hengerbe bevezetett meleg levegővel történik. 

V a s b é t o n - a l j á z a t o k a z a m e r i k a i v a s u t a k o n . A Magyar 
Mérnök- és Epitész-Egylet he.i értesítőjének f. é. febr. 2-án meg
jelent számában olvassuk, hogy a talpfák előállítására alkalmas 
faanyag mennyiségének csökkenése és drágulása újabb időben 
arra indították az amerikai vasúti igazgatóságokat, hogy a talp
fáknak más anyagokkal való pótlására törekedjenek. Ámde ezek 
a kísérletek csak lassan haladtak elő, mert pl. 1903-ban az 
Egyesült-Államok óriási vasúti hálózatában alig 8 km-nyi részleten 
alkalmaztak vas- illetőleg vasbetonból való aljazatokat. Jelenleg 
azonban már 84 - 5 km hosszban cserélték ki a talpfákat az említett 
uj aljazatokkal. A vastalpak tudvalevően igen merevek, nem eléggé 
rugalmasak, különösen fagyott földben, nagyon lármássá teszik a 
vonat járását és különösen görbületekben a sinszögek könnyen lenyí
ratnak, ami már vasúti szerencsétlenséget is okozott. Azonfelül egy 
vastalp 11 K-ba kerül, tehát drága. 

Ez okból most inkább vasbétonszerkezetü talpakkal kísérle
teznek, amelyek minden oly pályán, ahol nem közlekednek 
tulnagy sebességű vonatok, beválni látszanak, a fővonalakon azon
ban, ugy látszik, még mindig a fa a legjobb aljazat. 

c i * C3* 

Ferdinánd toscana i nagyhercze g f . 

Folyó évi január 22-én a Kapuczinusok bécsi sírboltjában 
IV. Ferdinánd toscanai nagyherczeget, mint Habsburgi 
főherczeget, örök nyugalomra helyezték. 

A gödöllői udvari vadászatokon résztvett magas és legmaga-



sabb vendégek között kevesen vannak, kik ezen nemes sportot 
oly lankadatlan buzgósággal élvezték, mint éppen a most elhunyt 
nagyherczeg. Az 1868-ik évtől kezdve minden évben szeptember 
első napjaiban pontosan megérkezett Gödöllőre és addig, amig 
az időjárás a cserkész-vadászatot lehetségessé tette, mint királyunk 
vendége, minden idejét a gödöllői erdőhivatal kerületéhez tartozó 
erdőkben a vadászatnak szentelte; azonban nemcsak mint vadász, 
hanem mint belterjesen kezelt nagyobb erdőbirtokoknak tulaj
donosa is, a gödöllői és általában a magyarországi erdőgazdasági 
viszonyok iránt élénk érdeklődést tanúsított és méltányolni tudta 
a gödöllői erdőüzemnek azon nehéz feladatát, hogy miként kell 
a kedvezőtlen talaj és éghajlati viszonyok mellett az erdőgazda
ságot és a vadtenyésztést összhangzásba hozni és a nemes vad
nak szabad területen való természetes mozgását biztosítani. 

Hogy mennyire érdeklődött az elhunyt nagyherczeg a gödöllői 
erdőgazdasági viszonyok iránt, bizonyitja azon intézkedése, hogy 
az 1902-ik évben a schlakenwörti erdőbirtoknak igazgató
ját a valkói erdőgondnokság üzemtervének tanulmányozására 
kirendelte és az ezen üzemterv alapján vezetett előkészítő és 
vetővágásokról több fényképfelvételt készíttetett. 

Mint az erdőnek és vadászatnak magas pártolója, figyelemmel 
kisérte az egyes alkalmazottaknak tevékenykedését és a gödöllői 
erdőhivatal kerületében többeket és ezek között saját személyemet 
is a toscanai házirend lovagkeresztjével tüntette ki. 

Pirkner Ernő erdőtanácsos indítványára és intézkedésére a 
gödöllői állami erdészeti személyzet nevében koszorú helyeztetett 
a nagyherczeg ravatalára, mely fenyőgalyból, száraz tölgylombból 
és erdei bogyókból összeállítva, képét adta a gödöllői erdők téli 
díszének, az óriási koszorú széles zöld szalagján pedig arany 
betűkkel a következő mély érzésű felirat diszlett: „A gödöllői 
erdők utolsó üdvözlete." A koszorú elhelyezésével megbízott 
Pirkner erdőtanácsos és Rajcsán János erdőmester azon kitünte
tésben részesültek, hogy Alice, az elhunyt nagyherczeg fenséges 
özvegye a temetés napján külön kihallgatáson fogadta és meg
ható szavakban mondott köszönetet azon élvezetért, melyben az 
elhunyt, királyunk kegyes engedélye alapján és az erdészeti és 



vadászati személyzetnek odaadó közreműködése mellett, a gödöllői 
koronabirtokon évek hosszú során át részesült. 

A gödöllői erdők téli álmukat alusszák, de eljön nemsokára 
az idő, midőn végig libben koronáik fölött az enyhe tavaszi szellő 
s azok uj életre kellvén, rügy fakad az ágakon, hogy majdan 
zöld díszüket ismét felöltsék; az ő fenséges barátjukat, a fárad-
hatlan vadászt azonban nem látják többé viszont, csendesen alussza 
örök álmát a bécsi Kapuczinusok komor sírboltjában. 

Kallina. 
ú£ ú£ ú% 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Az Alföl d fásításána k kérdése . 
"*'/V* -ki végig utazza az Alföldet: Arad-és Nagyváradtól nyugati 
J-\^ irányban a Dunáig, Debreczen és Jászberénytől déli irány

ban az Aldunáig, szomorúan tapasztalja az Alföld fátlansá-
gát. Itt-ott akad egyes kisebb-nagyobb erdőség, de a túlnyomó 
rész az „puszta". 

Hogy mennyire szükséges volna, ugy közgazdaságilag, mint 
klímái szempontból ezen óriási területnek a helyes arányú és 
elosztású erdősítése, azt szakemberek előtt nem kell bizonyítani. 
{Talán annál inkább egy röpiratban az érdekelt birtokosok előtt.) 

Nagyszabású a terv, melynek keresztülvitele előre láthatólag 
száz meg száz akadályba fog ütközni, ami azonban, tekintettel 
annak országos fontosságára, nem szabad, hogy visszariasszon a 
kivitel megkísérlésétől. 

Az eszmét az Arad-Temes-Déva-Lugosvidéki erdészeti egye
sület pendítette meg, de kivánatos, hogy a helyes terv megálla
pításában és a kivitelben az egész magyar erdészet teljes súlyával 
és tudásával részt vegyen. 

Kérjük tehát tisztelt szaktársainkat, hogy az alábbi kérdéseket 
szaklapjainkban megvitatás tárgyává tenni szíveskedjenek: 

1, Czélszerünek tartják-e, hogy az Alföld, vármegyék, esetleg 
járások szerint felosztassék; minden megyére vagy járásra az ott 
vagy legközelebb lakó erdőtisztekből egy (esetleg a minisztérium 




