
alkalmával kifejezett azon reményemben sem csalatkoztam, 
hogy legközelebb megfogjuk kezdhetni, —- habár egyelőre csak 
szerény összegekkel is, — az egyesület különböző alapjai 
tőkéinek refundálását. 

És most a napirenden lévő ügyek tárgyalására azon meg
győződésben hívom fel a tisztelt közgyűlést, hogy a múltban 
megtette az egyesület kötelességét, és hogy az eddigiek után 
ítélve, jogosítva vagyunk az egyesület jövőjéhez a legszebb 
reményeket fűzni. 

A műfa romlásáról és jó állapotban tartásáról. 
De Cossigny után közli: V é e h Dezső m. k. főerdész. 

Kétségtelen tény, hogy az egy fajta, ugyanazon talajon nőtt 
s — legalább látszólag — majdnem egészen hasonló eljárás
sal nyert fák, melyek utólagosan ugyanegy czélra használtatnak, 
ellentállás és tartósság tekintetében jelentékeny különbségeket 
mutatnak. Mig egyes darabok hosszú időn — néha évszáza
dokon — át jóállapotban megmaradnak, addig mások kisebb-
nagyobb gyorsasággal romlásnak indulnak s a rovarfalások 
következtében csakhamar teljesen használhatlanokká válnak. 
Miután máskép nem tudták magyarázni ezeket a különbségeket, 
sokáig a holdvilágra fogták a dolgot, mintha a holdváltozás és 
a vágatás időszaka befolyással lennének a fa tartósságára. 

Ma már a legfigyelmesebben keresztülvitt észleletek alapján 
tudományosabb és biztosabb alapon magyarázhatjuk meg a fa ta r 
tósságának és romlásának valóságos okait. 

A nyersfa tele van nedvvel, mely nedv nem áll egyébből, 
mint vízben feloldott kevés sóalkatrészből és nagymennyiségű 
szerves anyagból, melyek majdnem mindannyian igen könnyen 
erjedésnek indulnak. Midőn a fa levágatik és egyidejig kér-



gében marad, a kéreg a nedv elpárolgását akadályozza és külö
nösen ha ugyanakkor még nedves talajon fekve marad a fa, 
bizonyára romlásnak indul, mert különböző erjedő anyagok kép
ződnek s az apró microscopikus gombák elszaporodnak benne, a fa 
szövetét tehát — bár az kevésbé erjedékeny — az erjedő anyagok 
befolyása mind jobban megtámadj romlás terjed kisebb-
nagyobb gyorsasággal, aszerint a mint a kérdéses fanem már 
természeténél fogva nagyobb vagy kisebb ellentállásra képes. 

Majd különböző rovarok jelennek meg — ösztönük által 
vezetve — a romlott fán, hogy abba petéiket lerakják; a peték
ből azután számtalan álcza bújik ki, melyek a fát keresztül
kasul fúrva, befejezik a rombolás munkáját. 

Rendesen megtörténik, hogy a levágott fát eladás előtt 
hosszabb ideig, egy esztendeig is, az erdőben hevertetik. Ilyenkor 
az emiitett tünemények bizonyosan nem fognak elmaradni. 

Vegyük a tölgyet — fáink közül a legtartósabbat — 
ennek a szijácsa már egészen el van romolva, midőn hozzá
fognak a deszka fürészeléshez s igy természetesen a fa belseje. 
— daczára az elég jó külszinnek — sem fog oly sokáig tar
tani, mint a hogy azt joggal várni lehetne. Igy a gyertyán 
— melyet keménysége és rostjainak szivóssága miatt nem egy 
czélra használnak — hacsak keveset hever a földön, rövid idő 
múlva annyira megromlik, hogy legfeljebb tűzifa kerül ki belőle. 
Ugyanez áll a nyárfára vonatkozólag i s ; találunk ugyanis olyan 
nyárdeszkákat, melyek munkába vételük alkalmával viszonylag 
nagy keménységet mutatnak, mig más nyárdeszkák — mielőtt 
feldolgoztatnának — már a rovarok zsákmányává válnak. 

Az elsőben emiitett nyárdeszkák olyan fákból kerülnek ki, 
melyek levágásuk után azonnal felfürészeltetnek és megfelelő-
leg elrakatnak; az utóbbiak pedig a rakodóhelyeken sok ideig 
hevert rönkökből származnak. 



Az előbbiek szerint tehát ugy biztosítjuk a fa minőségé
nek jóságát, ha azt jól kiszántjuk és pedig mielőtt még a fa 
nedve romlásnak indulhatna. 

Valósággal sem erjedés, sem korhadás nem képződhetik, 
ha nincs elegendő nedvesség; ez a fa korhadásának főfeltétele; 
ez kívántatik minden szerves anyag — igy a gyümölcsök — 
rothadásához is. 

A gyümölcs ugyanis természetes állapotában hamar hibás 
lesz és elrothad, mig a száritott gyümölcs (itt a száritásnak 
csak viszonylagos értelme van, minthogy a száritott gyümölcs
ben is van nedvesség elég) évekig is eláll. 

Összefoglalva a mondottakat, a fát levágása után mindjárt 
fel kell fürészelni vagy hasitani vagy legalább is lekérgezni, a 
nyert anyagokat pedig, hogy a talajjal ne érintkezzenek, ászok
fákra kell fektetni, azonkivül a rakásolásnak ugy kell történnie, 
hogy a levegő minden egyes darabot körüljárhasson és a felü
leteket a szél érhesse. 

Szemelőtt tartva a fentieket, melyeket a fakereskedők rende-
.sen nem vesznek figyelembe, nem fogunk soha rosz fát kapni. 

Ha egy tölgy vágásból cserkérget akarunk nyerni, akkor, 
hogy a kéreg könnyen lehántható legyen, teljes nedvforgás 
idején kell a fát vágni. Azt hihetnők, hogy az ekkor levágott 
fa gyarló minőségű lesz, de ez sincs ugy. Mert a fa a mint 
levágatott, tényleg mindjárt lehántatik s igy a tökéletes kiszá
radás alapfeltételének elég tétetik. Azonkivül ilyenkor csak 
gyenge törzsecskékről van szó, melyek sokkal könnyebben szá
radnak, mint a vastagok, aztán az évszak is, mikor a vágás 
történik, enyhe hőmérsékkel bir, a napnak olykor-olykor már 
ereje van, a munka is, amennyire csak lehetséges, mindig szép 
időben történik. 

Ezek miatt, de különösen a lekérgezés miatt, a kiszára
dás hamar meg történik s bár az ilyen fiatal fában sok a 



szijács, a lehántott rudak oly egésségesek, hogy némely vidé
keken szőlőkaróknak is keresik, s mint ilyenek nagy becsben 
állanak. 

Az előbbiek szerint kezelt fának még egy más jó tulaj
donsága is van, az t. i. hogy ha újból kitétetik a nedvesség
nek, vagy akár vizbe is áztattatik, nem jön többet oly állapotba, 
mint a nyers fa és nem is romlik olyan könnyen. Kétségtelen 
dolog, hogy ilyenkor, eddig még teljesen nem ismert vegyi átalaku
lások jönnek létre, melyek folytán a fanedvnek, eredetileg oldott 
állapotban levő anyagainak egy része oldhatlanná válik. 

Valószínű, hogy a levegő élenye működik itt közre és 
pedig a levegő behatolván a fa likacsain át, a kiszorított viz 
helyét foglalja el s ott a fanedvnek bizonyos alkatrészeit a 
gyantához hasonló anyaggá változtatja át. 

Tudjuk, hogy a nyersfából készített botok a kéreg meg-
perzselése és eltávolítása végett nagyobb hőinérséknek tétetvén 
ki, azok ennek következtében kiváló minőséget és keménységet 
nyernek. Igy készítik a szerszámnyeleket és favillákat, melyeket 
a tüz hatásának tesznek ki, ha kiakarják a fát egyenesíteni 
vagy neki más alakot adni. 

Ezeket is csak a megelőzők szerint magyarázhatjuk meg. 
Némely bükkös erdőben és pedig magában a vágásban faczi-
pőket, jármokat, járonipálczákat és egyéb tárgyakat készitenek. 
Ezen czélokra frissen vágott fa használtatik s a tárgyak néhány 
napig, forgácsokkal táplált kicsiny tüz felé helyeztetnek, hogy 
a füst jól érhesse őket. It t a magyarázat már nem oly 
egyszerű. 

Valószínű, hogy a gyors kiszáradáson kivül a fa telittetik 
a füstben levő creosot és egyéb anyagokkal is. 

Tudjuk, hogy majdnem mindenütt szokás a czövekek és 
karóknak azon végeit, melyek a földbe jönnek, a felületükön 
megszenesiteni. Annélkül, hogy teljes hatást tulajdonithatnánk 



ennek az eljárásnak, az mindazonáltal ajánlható mindenütt, hol 
nyersfa alkalmaztatik. Sokáig hitték azt, hogy a szén az, mely 
ilyenkor a fát jó állapotban megtartja. Sokkal valószínűbb azon
ban, hogy a korhadást késlelteti a kiszáradt farétegeknek a 
megszenesedett részekkel való érintkezése, valamint az, hogy 
az elégésből származott antiseptikus anyagok telitik a fát. 

Eszerint tehát a fát tartósabbá tehetjük kiszárítás, meleg
ség és tüz által. Azonban szintén igen jó eredményeket érünk 
el egy ellenkező tényezőnek — t. i. a viznek — alkalma
zásával. 

Ennek értelmében nem szárítással hajtjuk ki a fából annak 
nedvét, hanem áztatásokkal vesszük ki azt és enyésztetjük el. 

A fát levágása után azonnal egy patakba, tóba vagy 
jobbnak hiányában egy pocsolyába tesszük s néhány kő segít
ségével viz alá hozzuk. Lágy és likacsos fát néhány hétig, 
keményfát két-három hónapig kell a vizben hagyni; a mint 
kivettük a fát a vizből azt jól ki kell szárítani és a szárítás 
az ilyen fánál néhány hónap alatt oly fokra halad, milyent a nem 
áztatott fa három év multán is alig ér el, ha ez idő alatt folyton 
a rakodó helyen száradt; azonkivülaz ilyen fa keményebb is és 
igen jó állapotban marad. 

A tölgy szijácsát igy kezelve, bár mindig lágy marad, 
évekig nem bántják a rovarok; a mi pedig nagy előny. 

Összegezve a mondottakat ez utóbbi is igen czélszerü és 
olcsó eljárás; csak az a baj, hogy ritkán lehet kellően alkal
mazni. Az asztalosok gyakran panaszkodnak ugyan az olyan 
tölgyfára, mely vizben volt áztatva, mert azt nagyon kemény
nek találják. De azt megkell engedniök, hogy ez a hiba előnyös. 

A mi az eljárás elméletét illeti, az a lehető legegyszerűbb. 
A fának nedve a patakban kivonatik és helyét a fa 

likacsain bevonuló tiszta viz foglalja el. A tiszta viz pedig nem 
erjed; könnyebben elpárolog mint a fanedv cseppfolyós része. 



A fanedv ugyanis különböző — ugynevezet hygrometrikus 
— anyagokat tartalmaz, melyek a vizet bizonyos erővel maguk
hoz vonják és visszatartják. Mostanság már nagyszerű beren
dezések vannak e tekintetben; a fát azon nyersen — lehetőleg 
mindjárt a vágás után — különböző készülékekben helyezik el 
s aztán nagy gőznyomásnak teszik ki. 

Ezen munka alkalmával a fanedv, fokozatosan 100 foknál 
nagyobb kőmérséknek tétetik k i ; ekkor a fanedv összekevere
dik a vizgőzzel és végül — legalább nagyrészben — kihajtatik 
a készülékben megsüritett viz által, hogy azt a likacsokon bevo
nuló tiszta viz helyettesithesse, mint a megelőző esetben. 

A fában azonban maradhatnak fehérnyét tartalmazó anya
gok, de ezek miután a viz forrása alkalmával megalusznak, elvesztik 
hygrometrikus és erjedő tulajdonságukat. A fa kihúzatván a 
készülékből egy légszáritóba, vagy egy fűtött száritóba helyez
tetik el, hol csakhamar elegendőleg kiszárad. Ehhez az előny
höz, melynek jelentősége nyilvánvaló, még egy másik is csat
lakozik, mely az asztalosokra és műasztalosokra nézve nagyon 
fontos, tudniillik a fentiek szerint kezelt fa kevésbé lesz hygro
metrikus, mint a közönséges fa és nincs is annyira alávetve az 
időjárás változásainak, a száraz és nedves időnek, ezért nem 
vetemedik. 

Végül meg kell említenem egy kevéssé ismeretes és az 
építészekre nézve nagy fontossággal biró tényt, azt t. i. hogy 
festéket vagy egyéb áthatlan védő vakolatot alkalmazni a fára 
addig, mig az jól ki nincs száradva, nem szabad. 

Nem egyszer vagyunk kényszerítve a részleges ácsmun
kánál más hiányában nyers vagy nem teljesen száraz fát hasz
nálni. Az ilyen fára festeni annyit tenne, mint a kecskét a 
káposztáskertbe zárni. 

A nedv nem tudván elpárologni a száraz korhadás egy 



különös nemét idézi elő, mely a fát rövid idomulva tönkreteszi 
és néha nagy kárt okoz. 

A frissen vágott tölgyfa — melyet használatba vennünk 
kell — sokat fog nyerni minőségében, ha két vagy három 
esztendeig a nap és eső behatásának engedjük át és csak azután 
száraz idő alkalmával festjük be, hogy a további meteorológiai 
befolyások ellen védelmet nyerjen. Igaz ugyan, hogy ha a fát 
mindjárt megmunkálása után befestjük, a hasadások és repe
dések képzését — mely különben okvetetlenül bekövetkezik — 
részben megakadályozzuk; de ezek a repedések nem csinálnak 
nagy bajt, keveset vonnak le a fának erejéből és ragasztók 
(Kitt) segélyével eltüntethetők. 

A Horvát- és Szlavonországokkal egyesitett katonai 
határőrvidék beruházási alapja. 

A Horvát- és Szlavonországokkal 1881-ben egyesitett 
katonai határőrvidék beruházási alapja Horvát-Szlavonország 
gazdasági életének fejlődésében s ez által népe boldogulásának 
elősegitésében már 18 év óta kiválóan jelentékeny feladatot 
teljesit. Vasutak és közutak létesitése, folyó szabályozások, 
iskolák épitése, a Karst hegység elkopárosodott részének beer-
dősitése s az ennek vidékén levő talaj-javítások és a vizhiány-
nyal küzdő szegény községek számára víztartók felállítása, 
már hosszú időn át hirdetik azon áldásos jótéteményeket, 
melyekkel ő Felsége a horvát-szlavonországi volt határőrvidék 
polgárosítása alkalmából és különös atyai gondoskodásának 
tanúbizonyságául a beruházási alap létesitése által Horvát-
Szlavonországot megajándékozta. 

Százados tölgyerdők fakészletének, a culturalis viszonyok 
fejletlensége által kényszeritett megtakarítása, a Száva mentén 


