
*) Lásd: 1891. évf. IX. füzet 658. és köv. oldalokon: „A záró-hiba, 
kiigazításának, vagyis a rekifikácziónak új módja" czim alatt. S z e r k . 

Vonalak redukálása tömecserö segélyével. 
Irta: Z a r e c z k y Pá l , m. kir. erdőrendező. 

Talán különösnek és hangzatosnak találja tisztelt 
szaktársaim egynémelyike a fentebbi czimet, a melyet jelen 
közleményemnek élére tettem, de nem akadtam más 
alkalmas kifejezésre, melylyel a felmérés utján nyert vona
lak redukálására már harmadik éve sikerrel alkalmazott 
eljárásomat jellemzőbben megnevezhettem volna. Legyen 
szabad ezen uj eljárás leírása előtt kifejtenem, hogy mi 
vezetett engemet a már régebben ismert és A r a t ó szak
társam által lehetőleg egyszerűsített,*) grafikus eljárás 
mellőzésére, és egy más, mondhatnám automatikus eljá
rás Meszelésére. 

Minden grafikus eljárás bizonyos, vonalzó és körző
vel keresztülvienclö, kezelést igényel arra nézve, hogy egy 
megmért és megszerkesztett vonalat, a mely két adott 
pont közé beillesztendő, a két csatlakozási pont helyzete 
által megadott hosszúságra hozhassuk; a mérés adataiból 
megszerkesztett vonalat legtöbb esetben, a megengedett 
hiba határainak korlátjai között hosszabitani, avagy rövi
díteni, egyszóval redukálni kell, hogy a két végpontja 
között mért távolság a csatolási pontok egymástőli távol
ságával egyenlő legyen. Minden egyes irányzást az ö 
hosszával arányos elkerülhetetlen kezelési hibával meg-
terheltnek feltételezve: a redukálásnak is olyannak kell 
lenni, hogy az egész vonalnál jelentkező összes fel
halmozódott hiba az egyes irányzások hosszának ará
nyában osztassék el az egyes irányzásokra, és a. 
mellett észre nem vehető mértékben a szintén hibá-



val terheltnek feltételezett irányszögek is helyesbittes-
senek. 

Mivel a grafikus eljárások mindegyike szerkesztés 
utján helyesbiti a hibás vonalakat: ezen helyesbítési eljá
rások is okvetetlenül kisebb-nagyobb kezelési hibákkal 
járnak; és így mig egyrészt megjavítják, másrészt az el 
nem kerülhető kezelési hibákkal eltorzítják a redukált 
vonalakat. 

Ezen, igaz csak igen csekély, eltorzitásokat elkerü
lendő, oly eljárást kerestem, a mely szerkesztés nélkül 
helyesbiti a hibás vonalakat, és e mellett a grafikus eljá
rások hosszadalmas, fárasztó és a figyelmet teljesen lekötő 
müveletét lehetőleg megrövidíti. 

Három évi téli munkának tapasztalata azt mutatja, 
hogy a keresett eljárást sikerült megtalálnom. 

Az eljárás alapgondolata a következő: 
Ha egy papírszeletet megmelegítünk, akkor a papir 

rostjai által levegőből felszívott és lekötve tartott ned
vesség elpárolog, és ennek következtében az elébb duz
zadt rostok csekélyebb térfogatuakká válván, a papirszelet 
megrövidül és megkeskenyedik. 

Viszont, ha egy papírszeletet vízben áztatunk, annak 
rostjai az ujabb vízfelvétel folytán még jobban megduz
zadnak; a beáztatott papirszelet hosszabb és szélesebb 
lesz, mint eredetileg volt. 

A vizeibocsátás illetve vízfelvétel egy bizonyos határig 
arányos a melegítés, illetőleg beáztatás tartamával, és igy 
a papirszelet megrövidítésének, avagy meghosszabitásá-
nak mértéke hatalmunkban van. 

A papirszelettel együtt rövidül és nyúlik a reája fel
hordott vonal is, és mivel a papiros összehúzódása és 
meghosszabbodása egyenletesen és hosszával arányos-



mértékben történik, ez által a vonalak automatikus redu
kálása is meg van fejtve. 

Ezen alapgondolatot gyakorlatilag alkalmazva a felhor
dott redukálandó vonalakra, a következő eljárás mutat
kozott a legczélszerübbnek: 

A) A kelleténél hosszabb vonalak megrövidítésénél; 
A mérés adatainak alapján megszerkesztett vonalak egy 

oly papirszelettel vágandók ki, a melynek alakja megköze
líti az épszögényt; csakis erősen görbülő vonalaknál en
gedünk a vonal fő görbülési irányának, és ily esetben 
kissé sarlóalakuan vágjuk ki a papírszeletet. A vonal 
végpontjaitól mindkét oldalon néhány milliméternyire vág
juk le a papirost, és a két végpontnál egy-egy ékalaku 
nyilast metszünk ki egészen a papír széléig; ezután a 
két csatlakozási pont közötti távolságot, a melyre redu
kálni kell, a térképről körző közé vesszük és a leszúrt két csat
lakozási pontba egy-egy finom pikirozó tüt szúrunk be. 

Ha a leirt előkészületek megvannak, a papírszeletet 
mindeddig melegítjük, a mig valamivel a kelleténél rövi
debb lesz, a mit a csatlakozási pontok távolságára meg
nyitott körzővel könnyen megállapíthatunk. Ekkor a papír
szeletet ékalaku kivágásaival a két pikirozó tü közé 
beillesztjük, és ha nem illik be teljesen, egy kissé várunk, 
a mig a hideg rajzlapon ismét annyira megnyúlik, hogy 
teljesen, kotyogás nélkül, a két tü közé illik; ennek bekövet
keztével a papírszeletet egyik kézzel lesimítván és megrög-
zitvén, a vonal pontjait gyorsan leszúrjuk. 

A papirszelet megmelegitése télen legegyszerűbben 
nem túlságosan meleg kályhán, nyáron pedig borszesz 
lámpával melegített fém-, üveg- vagy porczelánlemezen 
történik, a melynek azonban nagyobbnak kell lennie a 
megmelegítendő papirszeletnél, és egész felületén lehe-



töleg egyenletesen melegnek kell lennie. Arra vigyázni 
kell, hogy a papiros szárítás közben erősen meg ne pör-
kölödjék. 

B) A kelleténél rövidebb vonalak megnyújtásánál: 
A papírszeletet a megnyújtandó vonallal és a rajz

lapot az elébb leirt módon előkészítjük, és azután a 
papírszeletet vizes edénybe mártjuk és addig ott hagyjuk, 
a mig a kellőnél valamivel hosszabbra nyúlott, a mit a 
csatlakozási pontok egymástól mért távolságára megnyitott 
körzővel ellenőrzünk; majd kiveszszük és több réteg ita-
tós papiros közé teszszük, jól leszárítjuk és hogy teljesen 
kisimuljon, az itatóspapiros között kézzel simítjuk, vagy 
valami súlyosabb lapos tárgygyal (pl. könyv) terheljük, 
kis idő múlva az itatóspapiros közül kiveszszük és meg
mérjük; ha megfelelő hosszúságú, beillesztjük és leszúrjuk, 
ha esetleg még hosszabb, akkor gyöngén addig melegít
jük, illetve szárítjuk, a mig a kellő hosszúságra össze 
nem húzódott. 

A beillesztett papirszeletnek természetesen ez esetben 
nem szabad kotyognia. 

Ha a papírszeletet az itatóspapiros közül kivéve, azt 
találnók, hogy a vonal rövidebb a kelleténél, ugy a papír
szeletet újra be kell mártani és még tovább áztatni, hogy 
jobban megnyúljon; ezért ajánlatos a kétszeri áztatás 
kikerülése végett a papírszeletet addig áztatni, hogy a rajta 
lévő vonal szárítás és simítás után inkább hosszabb, 
mint sem rövidebb, legyen a szükségesnél, mert egy 
kis melegítéssel nagyon hamar a kellő mértékre rövi
díthető. 

Az eljárás a gyakorlatban igen gyorsan megy és 
távolról sem oly körülményes, mint a leírás szerint az 
első pillanatra látszik; e mellett az igy redukált vonalak 



teljesen mentesek azon eltorzulásoktól, melyek a grafikus 
uton redukált vonalaknál el nem kerülhetők. 

Különösen áll ez azon mértékben megszerkesztett 
vonalakra nézve, a mely mértékek az erdészetnél leg
gyakoribb alkalmazást nyernek; ilyenek: 1" == 160° és 
1 " = 200°. 

Az ily kis mértékben megszerkesztett vonalaknál, jó 
mérést feltételezve, a jelentkező összhibának is csekélynek 
kell lenni. A grafikus redukálási módok alkalmazásával, tehát, 
csupa kis méretekkel dolgozunk úgy, hogy kis hibánál az 
első néhány ponton túl már nem körzővel többé, de szem
mérték szerint vagyunk kénytelenek a pontokat eltolni; a 
végső pontokon, pedig, még ily, a redukáló egyéniségétől 
függő, tehát műszaki szempontból véve igen kétséges ér
tékű, javítást sem alkalmazhatunk; ezen végső pontok tehát 
változatlanok maradnak, mig más pontok helyzetükből 
többé-kevésbbé eltolattak. 

Az ily redukálás azonban nem felel meg az egyen
letesen felhalmozódó hibák elméletének, mert nem min
den irányzás kap megfelelő javítást, s e miatt a vonal 
okvetetlenül eltorzul. 

Eljárásomat alkalmazva ajánlatos, hogy ne használ
junk nagyon tömött és vastag papirost a vonalak szer
kesztéséhez, mert ezzel az eljárást lassitanók; azonban 
tul laza szerkezetű papír sem megfelelő; legjobb e czélre 
közepes vastagságú fehér, simított irópapirost alkalmazni, 
a melyen az irás el nem íolyik és át nem üt. 

Szines papirost ne használjunk, mert azon, ha meg
nedvesítjük, a leszúrandó pontok nem jól látszanak. 

A kinek több száz, vagy a mint az az általam vezetett 
erdörendezési irodában évenkint előfordul, több ezer vona
lat kell redukálni és a grafikus eljárás hosszadalmas és 



fárasztó művelete után az én redukálási eljárásomat meg
kísérli : alig hiszem, hogy továbbra is a grafikus eljárás 
mellett maradna, annyira kényelmes és gyors az ismerte
tett uj eljárás; pontosság tekintetében pedig nemcsak, hogy 
el nem marad a grafikustól, hanem azt, a mint kimutattam, 
még felül is múlja, és leginkább megfelel az arányos és 
egyenletes hibafelhalmozódás elméletének. 

Talán fölösleges is megemlítenem, hogy ezen elj aras a 
nem záródó, avagy kereszteződő, önmagába visszatérő 
kerületi mérés kiigazitására a l k a l m a t l a n . 

Ha, azonban, a műszaki követelmények szempontjából 
egyedül helyes módon, vagyis háromszögelési alapon dol
gozunk, ily körmérések nem fordulhatnak elö; mert ilyenkor 
minden egyes vonalunk többé-kevésbé egyenes irányú 
lánczolatot képez, melynek végpontjai már előzetesen meg
határozott pontokhoz csatlakoznak; azon körülmény tehát, 
hogy a most leirt módon a hibás körmérések nem redu
kálhatok, nem válik eljárásom hátrányára. 

Egyesületi közlemények. 
Az Országos Erdészeti Egyesület 1894. január 28-án tartolt 

rendes választmányi ülésének jegyzőkönyve. 
Jelen voltak: Elnök: gr. T i s z a Lajos ö exczellencziája; 

B e d ö Albert első alelnök, B e 1 h á z y Emil, G h y c z y 
Emil, H a v a s József, R u t s k a Tivadar, T a v i Gusztáv, 
választmányi tagok; F ö l d i János, A r a t ó Gyula alapító 
tagok; H o r v á t h Sándor titkár és L e v i t z k y Albert 
pénztárnok. 

E1 e ö d János, K a 11 i n a Károly, L a i t n e r Elek, 
M a d a y Izidor és S z a b ó Adolf választmányi tagok el
maradásukat hivatalos elfoglaltságukkal mentették ki. 
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