
Vidéki levél. 
(A megbízhatat lan delejt i i . ) 

Tisztelt Szerkesztőség ! 
Egyik mérésem alkalmával egy és ugyanazon a ponton a 

delejtünek oly nagy lbku és különböző irányú eltérését észleltem 
ismételten, hogy szükségesnek tartom ez esetről a szakközönségnek 
is beszámolni. 

Egy egyenes határvonalat kellett kitűznöm 2 végpont között, 
melyek egymástól nem láthatók. 

A mérést Belházy-féle busszola-müszerrel végeztem. Kiindul
tam a kezdőponttól s innen, mivel a terület oly sziklás és meredek, 
hogy sokhelyt a műszert is bajos felállítani, zeg-zugos méréssel 
haladtam a második völgyben fekvő végpont felé. 

Az adatokat kétszer is leolvasva, gondosan feljegyeztem, 
nehogy valami hiba csuszszék be s a kegyetlenül rossz helyen 
esetleg újra legyek kénytelen mérni. Otthon felrajzoltam a mérést 
s meghatároztam a határvonal irányát. Az irány 190° E—10° D volt. 

A következő napon újra kimentem a műszerrel és mérő-
rudakkal, hogy a határt kitűzzem. 

Felállottam a kezdőpontban s a műszert pontosan beiga
zítva, egy mérőrudat küldöttem a szemben fekvő gerinezre s ott 
a kívánt vonal irányába beintettem. Még két mérőrudat állítva fel 
közbe, a műszerrel tovább haladtam a hegygerinczen lévő, imént 
meghatározott pont felé, amely egy magában álló, odvas, öreg 
tölgyfa mellé esett. Mivel a kezdőponttól csak idáig láttam, itt 
újra felállítottam a műszert s ezzel megadva az irányt, újra a 
mérőrudakkal haladtam a végezel felé. Az eredmény pedig az 
volt, hogy a végponttól mintegy 100 ölre eltértem. 

Ilyen óriási hiba mellett kénytelen voltam a magam és csal
hatatlan műszerem tekintélyét erdőőreim és munkásaim előtt 
lerontva, az egész mérést újra megejteni. 

Ugyanazon az uton haladtam másodszor is, mert kíváncsi 
voltam, hogy a kettőzött figyelem daczára, hol követtem el ekkora 
hibát ? 

Az eredmény azonban azt mutatta, hogy az első felmérés 
is jó volt, mert ugy a távolság, mint az irány mindenütt egyezett. 



A második felmérés alkalmával azonban, midőn az előbb emii
tett nagy tölgyfa mellé eső pontból ellenőrzés szempontjából 
visszairányoztam a 240 öl távolságra fekvő kezdőpontra, nagy-
meglepetésemre nem 190°E—10°D, hanem 1 9 5 ° E - 15°D-t ol
vastam le. Vagyis 5° volt az eltérés. 

Körülnéztem, de semmiféle vasszerszám nem volt közelemben. 
Ekkor a műszerrel a kitűzendő vonal irányában 2 öllel előre 
mentem s innen a kezdőpontra irányozva még nagyobb meglepe
tésemre 184 U E—4°D irányt olvastam le. Itt hát a delej tű éppen 
az ellenkező oldalra szaladt. Még 2 öllel tovább haladva az ered
mény 190°—10°, tehát rendes volt. 

Most a tölgyfától hátrafelé mentem 2 ölre. Itt a leolvasás 
199°E—-19° D volt. Még hátrább 2 öllel a leolvadás ismét 
rendes. 

Tehát a tölgyfától előre és hátra 2—2 öl, összesen 4 öl 
távolságban, de ugyanazon irányban 15° eltérést mutatott a 
delejtü, még pedig külömböző irányban. 

Biztosra vettem, hogy a tölgyfában rejlik az eltérésnek oka. 
Talán egy vasüst, vagy egy vasláda tele kincscsel! Beálltam 
kincskeresőnek. Kivágattam a fát és széjjel daraboltattam, de 

nem találtam benne mást, mint egy csomó téli álmát alvó kukaczot 
és lárvát. 

Ha a fában nincs semmi, talán a földben van a vasüst, 
vagy láda, vagy legalább egy meteorkő. Harmadnap újra kimentem, 
most már csákánynyal, kapával felfegyverkezve, hogy a földet is 
átkutassam. Ebben sem találtam semmit. 

Az egész gerincz eruptív jellegű trachyt-conglomerát és 
breccia, köröskörül csupasz és egynemű tömeget képez. Éppen 
itt, a tölgyfa helyén egy vályuszerü mélyedésben néhány köb
méter föld volt, ezt is eltávolitattam és a csupasz sziklán tettem 
meg a műszer próbafelállitásait számtalanszor, több napon át. Az 
eltérés állandó volt. 

Hallottam, hogy aradi tanárok kísérleteztek a feketeszinü 
gránittal; azt porrátörve, belőle delejpatkóval apró vasszilánkokat 
szedtek ki. 

Talán ebben a világos-szürke trachytban is vas lenne ? De 



hisz akkor is nemcsak ezen a 8 négyszögöl területen mutatkoz
nék az eltérés, hiszen az egész hegység egyneműnek látszik. 

Ez okból megírtam az esetet a kir. természettudományi tár
sulatnak, amelynek közlönyében Csopey László ur adott magya
rázatot. 

Szerinte ugyanis ebbe a 8 d - ö l területbe, hol a delejtü el
térést mutat „valamikor beleütött a villáin s mágnességét ger
jesztett benne." 

Ebben az esetben is megállja helyét közleményem czime : 
„ A megbízhatatlan delejtüröl." Mert hiszen ugy az erdőben, mint 
mindenütt egyebütt, ahol eddig delejtüs műszerrel mértünk, szám
talan olyan pont van, ahova valamikor belecsapott a villám s 
mágnességét gerjeszthetett benne. Ha tehát véletlenül ilyen pontra 
jutunk a műszerrel, a delejtü eltérése folytán hibás adatot kapunk, 
mert nem bírjuk minden egyes leolvasás helyességét oly módon 
ellenőrizni, mint az a fenti esetben történt. 

Így juthatunk gondos és jónak vélt munka mellett is hibás 
eredményhez, hibás térképhez. 

Zöldes, 1900. febr. 19. 
Ajtay Sándor, 

főerdész. 

Az 1900. évi tavaszi erdészeti államvizsga 
Az erdészeti államvizsga a f. év tavaszán április hó 22. és 

30.-a között folyt le. A vizsgáló bizottságban Sóltz Gyula országos 
főerdőmester elnöklete alatt Vadas Jenő m. kir. főerdőtanácsos és 
akad. tanár, Csík Imre kir. erdőfelügyelő és Kallina Károly ny. 
m. kir. főerdőmester vettek részt. 

Ez volt az első államvizsga, mely a földmivelésügyi minis-
terium 1899. évi 76866. számú rendeletével kibocsátott uj vizsga
szabályzat alapján tartatott meg, a mely az Írásbeli vizsgát egy 
napra szorítja és elrendeli, hogy a vizsgaeredmény a szóbeli vizsga 
napján közöltessék a jelölttel. A vizsgaeredmény „képesített" és 
„kitüntetéssel képesített" fokozatokban jut kifejezésre. Az uj 
szabályzattal örvendetesképen uj oklevél is lépett életbe, a mely 
a régi kissé igénytelen külsejű minta helyett más oklevelek alak-


