
apró, alig l 1 ^ mm. széles lyukak, s a héj alatt a Hylesinus 
fraxini tanyája? 

5. Vizsgáltassák meg a gyöktorzs és a gyökerek állapota,, 
különös tekintettel arra, hogy nincsenek-e ezek a Rhyzomorpha 
fragilis által megtámadva? Nem mutatkozik-e nagyobb mérvű 
korhadás a gyökereken s általában rendes állapotban van
nak-e azok? 

Végre felhasználom az alkalmat annak nyilvánítására,, 
hogy czélszerü lenne a kérdést az Orsz. Erdészeti-Egyesület 
folyó évi közgyűlésén annyival is inkább megvitatni, mert az 
ez évben ugy is azon vidéken fog megtartatni, a hol szokás 
szerint egy-két erdei kirándulás is valószínűleg fog rendeztetni, 
midőn alkalmat lehetne adni a tagoknak egy ily állab meg
tekintésére is. 

Az épületfák döntése és döntés utáni kezelése. 
Számtalan gyakorlati próbát, sőt tudományos eszközök

kel kcresztülvitt kísérleteket is tettek már annak kipuhatolása 
végett, hogy vájjon a fa műszaki használhatóságára és tar
tósságára befolyással van-e azon körülmény, hogy a fát melyik 
évszakban, vagy az év melyik hónapjában vágtuk le? 

Némely idevágó kísérletek koronként már közölve voltak 
ezen lapokban is. 

Az egyes kísérleteket önmagukban is többnyire bizony
talanság jellegzi; de annál ellentmondóbbaknak tűnnek fel 
azok, ha eredményeikben egymással összehasonlitjuk, elannyira, 
hogy egymás állításait a legtöbbször tökéletesen lerontják, s 
igy ez alapon kipróbált és helyes szabályt állítani fel a fa
döntés leghelyesebb idejére (évszakára) nézve teljes lehetetlen. 



A kik mindamellett tudni akarják, hogy például a télen 
vágott fa tartósabb, mint a nyári döntés, vagy viszont, s 
egyáltalán az év ezen vagy ama szakát a fa döntésére f e l t é t 
l e n ü l előnyösebbnek állítják, azok esetleg csak hallomásra, 
vagy legfeljebb e l s z i g e t e l t e g y e s kísérletek eredményére 
s korántsem több rendbeli kísérlet bírálati megvizsgálására 
támaszkodhatnak. 

A növényélet- és boncztan törvényeit is figyelembe véve, 
kimondhatjuk, hogy maga a fatest, a mely döntés után mű-
tani felhasználás alá kerülend, a mennyiben már megcsonto
sodott, vagy helyesebben megfásodott, télen és nyáron egy
formán é r e t t . Igaz ugyan, hogy tavaszkor és nyáron a fábau 
több a folyékony nedv, mely, ha a levágott törzsben benreked, 
könnyen romlásnak, erjedésnek indul, s a fatest kemény ré
szeit is feloszlatólag megtámadja; de ugyanezen évszakokban 
a kéreg könnyen és jól lehámlik, s a meleg napokon a fa 
tökéletesebben kiszárad és igy jobb és tartósabb is lehet, 
mint a télen döntött. 

Bizvást dönteni lehet ennélfogva a fát akár télen, akár 
nyáron; mert a jóság és tartósság első sorban nem a döntés 
idejétől, hanem attól függ, hogy miként kezeltetik a fa a 
döntéskor és azután felhasználtatásáig, épen ugy, mint az 
érett szőlő nedvéből, helyes és okszerű kezelés mellett, finom 
bor, ellenben rosz kezelés mellett romlott folyadék, eczetes 
lőre lesz. 

Mag fadöntésre és a fának a döntés utáni kezelé
sére, mint a fa jósága és tartóssága tekintetében mérvadó 
mozzanatokra nézve szándékom ennélfogva egy pár rövid ada
tot közölni, felhasználván idevágólag olyanokat is, melyeket 
egynémely illetékes szakemberek szó- és Írásbeli nyilatkozai-
ból alkalmilag magamnak feljegyeztem. 



Sok nagybecsű és kiváló gyakorlati fontosságú tapaszta
lati adat van szétszórtan egyes szakembereink birtokában 
olyan forma sorsra kárhoztatva, mint a véka alá rejtett 
gyertya, vagy a ládafiókba zárt kincs. Lessük el az indokolatlan 
féltékenykedéssel őrzött, vagy talán csak kényelemből hever
tetett kincset, s forgalomba hozván, tegyük azt szakunk köz
vagyonává. Aztán — : „Mindeneket megpróbáljatok" — mondja 
a Szentírás. Ha értékük és fényük igazi, hadd fényeskedjenek 
és sugározzák be szakunk egész látkörét. A forgalom csiszolni 
és annál fénylőbbé fogja tenni az eddig rejtegetett kincset. 

A mivelt osztályhoz tartozó és egészen szavahihető em
berek, tapasztalataikra hivatkozva, állítják, hogy a hold-fogy
tán, tehát a hold utolsó két negyedében döntött fa jó és tar
tós ; míg ha azt a hold telese idején (a két első negyed alatt) 
vágjuk le, akkor a fa például könnyen repedez, a rovarok 
által hamarabb bántalmaztatik, vagy más rosz tulajdonságai 
lépnek előtérbe, s egyáltalán könnyen és gyorsan romlik. 

Áll-e és miben áll ezen természeti jelenség ? A tudomány, 
mint sok másra, ugy erre sem ad biztos felvilágosítást; sőt 
hajlandó azt, talán épen a jobb megoldás hiányában, a hiszé
keny előítéletek, a képzelt dolgok közé sorolni. Ámde azért 
nem lehetetlen, hogy a hold, vagy mondjuk, hogy annak jára
taival egybeeső és kapcsolatban álló bármi más tünemény, 
a fában lévő nedvekre szintén lehet befolyással akkor, a 
midőn a tengerek óriási víztömegét feldagasztja és hábor
gásba hozza. 

Nézetünk szerint semmi nehézséggel sem járna e tekin
tetben további összehasonlító kísérleteket tenni, valamint nem 
volna kivihetetlen az sem, hogy legalább az értékes mű- és 
épületi faanyagok döntésével, egy-egy hó leforgási idejének 
határain belől a hold emiitett járatához alkalmazkodjunk, a 
mennyiben t. i. a bővebb tapasztalás is erre utalna. 



Az erdőgazdasági üzlet érdeke s a tenyésztési szempon
tok, sőt ezekkel egybehangzólag még a munkaerő könnyebb 
beszerzése is a nyár derekán való fadöntést leginkább kizárják 
s arra utalnak, hogy a fadöntést lehetőleg tavaszszal, őszön, 
vagy télen eszközöljük. 

Tavaszszal, a n e d v k e r i n g é s b e á l l t a k o r való dön
tést a lúczfenyőknél egyik használati érdek, t. i. a lúczkéreg 
könnyebb nyerhetése is kívánatossá teszi. Ha a döntés ekkor 
lehető gyorsan végbevitetik s a törzsek szép meleg időjárás 
mellett gyorsan és jól kiszáradnak, az ilyen fa a kedvelt szép 
sárgás szint nyeri s műszaki használhatóság és tartósság tekin
tetében is kifogástalan lesz. De hogy épen ezt elérhessük, 
nem szabad a ledöntött törzseket egész hosszúságukban lehán
tani, hanem csak 15 — 20 cm. átmérőjükig, s ettől felfelé 
kérgüket és lombozatjukat bántatlanul hagyjuk, előmozdítandó 
ezzel a nedvek elvezetését és a fatest gyorsabb kiszáradását. 

Ha a fenyőket őszszel, leghelyesebben n o v e m b e r kö
z e p é t ő l d e c z e m b e r 20-áig, döntjük, ki kell azokat január 
és február hónapok folytán a vágásból szállítani, hogy tava
szon és nyáron át, felmetszésük előtt, kellően kiszáradjanak. 

Ha végül a döntést télen, f e b r u á r és m á r c z i u s h ó 
n a p o k b a n eszközöljük, ekkor a törzsek e g é s z h o s s z ú 
s á g u k b a n kérgükben és sudarukban hagyandók egészen a 
tavaszi nedvkeringés beálltáig, s ekkor is csak 15 — 20 cm. 
átmérőjükig kérgelendők le s igy fekve hagyandók szep
temberig , a midőn a sudarrészt lemetszük s a törzseket 
másik oldalukra fordítjuk. 

A nagy fatest kiszáradása •— miként tudjuk — már 
magában sem mehet igen könnyen és gyorsan, s a fa jósá
gának rovására annál késedelmesebb lesz ez, ha még a helyi 
körülmények és a kedvezőtlen időjárás is akadályozzák. Ha 
pedig a kiszáradás nem volt lehetőleg gyors, egyenletes és 



tökéletes, akkor a fában igen soká vesztegelt nedvek annak 
szövetét megrontják, s a kedvelt sárgás szint szürkés, rőkö-
nyös szin váltja fel. 

Az időjárást javunkra fordítani nem állván hatalmunkban, 
igyekeznünk kell annak hátrányos befolyását m i n d e n i-k 
e s e t b e n legalább azzal ellensúlyozni s a fenyőszálfáknak a 
döntés után való minél gyorsabb és jobb kiszáradását oly 
módon előmozdítani, hogy azokat a vágások nyíltabb helyein, 
vagy még jobb, ha egészen a vágásokon kivül, széljárta és 
napos helyeken, száraz alapra, például talpfákra, de semmi
esetre sem nagy csomókban tömötten egymásra halmozva, 
hanem lehető lazán helyezzük el s kellő időközökben meg
forgatjuk. 

Hogy az ekként légszáradt törzseket, vagy azokból met
szett gerendákat és fürészárukat azután is felhasználtatásukig 
száraz és légtől járt helyen raktároznunk, vagy legalább régi 
és selejt-deszka stb. fedelekkel az erősebb átázás ellen véde
nünk kell, ez magától értetik, kétségtelen lévén, hogy az idő
közben újra átázott és nedvesen beépített, vagy a beépítésnél 
nedves falakkal, nyers vakolattal érintkezésbe jött faanyag 
ismét magába veszi a romboló elemet, a mely menthetetlen és 
gyors pusztulását idézi elő, épen ugy, a mint másnemű száraz 
szerves anyagok átázás és a viznek bennrekedése folytán meg-
dohosodnak és megromlanak. 

A föntebb elmondottak röviden abban vonhatók össze, 
hogy történjék az épület- és műszerfa döntése az év b á r 
m e l y szakában, igyekeznünk kell azt lehető gyorsan és minél 
tökéletesebben kiszárítani, s óvjuk meg a későbbi átázástól; 
a mi ha mégis kikerülhetetlen lenne, mint például a tutajok
nak vizén való szállításánál, az esetben az átázott anyagot 
szárítsuk ki ismét mielébb, ugy, hogy teljesen kiszáradva 
kerüljön az építész, vagy asztalos kezébe. 



A figyelmesebb gondozás semmiesetre sem kerül több 
mnnkába és költségbe, mint a mennyit sokszorosan kipótol 
azon előny, hogy szép kinézésű s kitűnő jóságú és tartóssági! 
anyagot nyerünk. 

Végül megemlítem, hogy a francziák — hír szerint — 
kitalálták már a módját, hogy a fából a nedveket mestersége
sen vonják ki ; de még hiányzik a tapasztalás arra nézve, 
hogy az ekként praeparált fa mennyire lesz tartós? 

Székely Mihály, 
tanár és helyettes fó'erdész. 

Erdőőri póttanfolyamok. 
Minden intézmény sikere és belterjes fejlődése a végre

hajtó közegek szakképzettségétől, tevékenységi és teremtő 
szellemétől függvén : ugyanezt mondhatjuk a nemzetgazdaság 
bármely ágáról, s ezek között különösen az erdészetről. Szak
képzettséggel, hivatásuk fontosságának tudatával biró tiszt
viselőkben nincs is itt hiány, sőt büszke önérzettel kimond
hatjuk, hogy akkora szellemi tőkét s gyakorlati jártasságot a 
közpályák egyik osztálya sem mutathat fel, mint ez, hol a 
hivatali élet első lépcsője : a gyakornokság is sok olyan fel
adatot tüz az arra lépő elébe, mely jelentékeny önállóság s 
beható szakértelem nélkül egy lépésnyi haladást sem enged, 
s hol a rendes tiszti rangra emelkedett egyén mechanikai iroda
munkák helyett épen alkotási ügyességet és sokoldalú exact 
tanultságot igénylő műszaki szerepkörre számithat leginkább. 
A selmeczi erdészeti akadémia tudományos nymbusát nemcsak 
országszerte emelték e jeles szakférfiak, hanem a külföldön 
is tisztelt nevet vivott az ki százados működése által, s igy 
tőlünk, kiknek saját intézményeink értékét a közvetlen szem
lélet után is naponta alkalmunk nyilik észlelni és mérlegelni, 


