
munkásság elismeréseként Kaán Károly és néhai Török Sándor 
őméltóságáéknak, valamint a fáradtságot nem ismerő előadó 
erdőmérnököknek, akik annyit dolgoztak ennek a rövidéletű 
iskolának az érdekében, hogy a kitűzött célt szem előtt tartva, a 
nagymultú külföldi középfokú szakoktatással mindenben felve
hessék a végzettek a versenyt. Hogy munkájuk derékban tört, azt 
rajtuk kívül álló okok idézték elő s bízunk benne, hogy rövid idő 
múlva felvirrad a magyar erdőgazdaság napja is. 

Péterfay József. 
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írta: Kondér István oki. erdőmentük. 
A 14.500—1920. F. M. szám alatt kelt határmérési utasítás 

a háromszögelési pontok számára előkelő helyet biztosít az erdő
gazdaságban. Ezt a helyet meg is érdemlik, mert mindennemű 
vízszintes mérés kiindulása és zárásaként szerepelnek. Ellen
őrzési lehetőséget adnak kezünkbe méréseink jóságát illetőleg; 
lehetővé teszik, hogy a mérési hibát észrevegyük, megkeressük és 
a mérést helyessé, emberileg hibátlanná tegyük. Módot nyújta
nak területünk csorbítatlan állapotban való megtartására, jogos 
birtoklásunkat foglalt területekre kiterjeszteni. De magassági 
értelmű méréseinknél is belőlük indulunk és hozzájuk csatlako
zunk. 

A továbbiakban a hivatkozott „Utasítás" pontozatainak sor
rendjében szeretném a háromszögelési pontok használhatóságát 
gyakorlatilag tárgyalni. Ha könnyen és célszerűen felhasználha
tók az erdőgazdaság szempontjából, már hasznosak is használ
hatóságuk mértéke szerint. 

Erdőgazdaságunk határvonala, hacsak kezdettől fogva töké
letesen biztosítva nem volt állandó jellegű határjelzőkkel (vasút
vonalak, műutak, árkok, kő- és faoszlopok), vonzó hatást gya
korol a környező kisbirtokok tulajdonosaira: szeretnek foglalni. 
A régi határvonalat felkeresve, a foglalás tényét és mérvét meg 



kell állapítanunk. Ha az erdőgazda meglevő térképei és más ok
mányai erre a célra nem elégségesek, szükség esetén tanukat hall
gasson meg. Ha perre megy a dolog, sok esetben egy, eskü alatt 
kihallgatott tanú jóhiszemű vallomása perdöntő lehet. A jó
hiszemű tévedés esetleg pár holdnyi veszteséget is jelenthet, el
tekintve attól, hogy az új, helytelen határvonalat teszi továbbra 
törvényessé. Ahol azonban a háromszögelés megtörtént, a három
szögelési pontok tévedést kizáróan tanúskodhatnak. 

Régi kataszteri térképünkre, vagy más hitelesen pontosnak 
ismert térképünkre a vitás vonalat környező háromszögelési 
alappontokat szabály szerint felrakjuk. Ezekből a terepen poly-
gonvonalat vezetünk a vitás határvonal mentén. A sokszögvonal 
számításánál gondosan ügyeljünk a hossz- és délszögzárásra. 
A kiszámított töréspontokat összrendezőik segítségével szintén a 
térképre rakjuk fel. A térképen most a vitás határvonal törés
pontjait a sokszögoldalakról merőlegesekkel mérjük be, az ada
tokat: a polygonponttól a merőleges talppontjáig, e talpponttól a 
határpontig merőlegesen mért hosszakat, jegyezzük fel. A papí
ron végzett bemérést a feljegyzett adatok alapján acélszalag és 
szögprizma segítségével a természetben is kitűzzük, RZclZ cl ter
mészetben megállapítottuk a vitás határvonalat. Az eredmény 
pontossága, ha a térkép kellően megbízható volt, kifogástalan. 
A bemérést a térképen igen pontosan végezhetjük „Majzik"-
háromszögekkel, vagy vitéz Papp Gyula műsz. tanácsos szerkesz
tette felrakóval. Tanura tehát csak pontos, bizonyító erejű tér
kép hiányában van szükség. 

Ezzel a módszerrel vitás határszakaszokat is bemérhetünk. 
A térképen levő régi és az újonnan a természetben bemért és tér
képezett kétséges határvonal közti terület alkalmas módon ki
számítható. 

Ha elérjük azt az időt, amikor a háromszögelés mindenütt 
megtörtént, a tanuk sokszor kétes értékű szereplése a múlt emléke 
maradhatna. 

A határvonalak állandó jellegét fokozza, ha töréspontjainak 
az állami földmérés vetületében és szelvényhálózatában össz-
rendezői vannak. Ezeket összrendező-jegyzékbe foglalva, terüle
tünkről bármikor új térkép készíthető. Hogy a határpontoknak 



összrendezői (rendszálai) legyenek, a következőképpen érhető el. 
A határvonal mentén sokszögmenetet vezetünk lehetőleg úgy, 
hogy sokszögpontokul a határpontokat használjuk fel. Ha valami 
ok miatt itt-ott ezt nem tehetnénk, a határpontot a közelébe ki
tűzött sokszögpontról műszerrel megirányozzuk és a kettő közti 
távolságot pontosan lemérjük. A sokszögmenetnek a kezdő dél
szöggel való betájékozása után ez az irányzás is tájékozott irány. 
A mért hossz és az irány délszögéből az összrendező számítható. 
Ha pedig, a határponthoz a sokszögvonalról csak szögtűzővel 
vetett merőlegessel tudunk hozzáférni, az összrendezőt szintén 
csak hossz és irány adja: a polygonoldal délszöge ismert, ez olda
lon lemérjük a távolságot a merőleges talppontjáig (ez a pont 
összrendezőt kap), megmérjük a merőleges hosszát, amelynek 
délszöge a polygonoldaléból ± 90°-kal képezhető. A talppont össz
rendező jéből számítjuk végül a merőleges irány délszöge és 
hossza segítségével a határpontét. Ilyen eljárás mellett eleget 
tehetünk az „Utasítás" I. rész 5. pontjának, amely a határleírási 
jegyzőkönyvvel foglalkozva, a határvonal töréspontjain az erdő 
felőli törési szög megmérését rendeli el. Délszögszámítás révén az 
egyes határpontokat összekötő egyenes irány délszögét kapjuk. 
Ha a következő délszögből az előzőt levonjuk, az erdő felőli törési 
szöget képeztük. Erdőnk területe az összrendezőkből is szá
mítható. 

A határpontok állandósításához, legkivált, ha polygon-
pontok is egyúttal, akár faragott követ, betonkövet, akár faoszlo
pot használjunk is, célszerű ezek függőleges tengelyében egy 
téglát vagy keramitlapot helyezni el a föld alatt, felső lapjukon 
vésővel bevésett kereszttel. A kereszt a kő- vagy faoszlop függő
leges tengelyében legyen. A határpont elpusztulása esetén a föld
alatti jelből mindig rekonstruálható oly pontossággal (függély-
zővel), hogy polygonpontnak mindig meg fog felelni. Ha a határ
pontok összrendező-jegyzékébe, vagy más feljegyzéseink közé az 
állandósítás eme módját is feltüntetjük, bárki illetékes a határ
pont helyreállításánál, tudni fogja, hogy a föld alatt tégla, vagy 
keramitlap van, amelyet mozdítania nem szabad, tehát vi
gyázva ásasson. 

Az állami háromszögelés pontjai is bevésett keresztes tégla-



val vannak a föld alatt megjelölve (földalatti állandósítás). 
A felsőbbrendű (I., II., III.) pontok földalatti megjelölése ezen
kívül más módon is történik (betonba falazott üvegfiaskó, kőbe 
öntött ólom). 

Nagyobb erdőterület felmérése háromszögelési pontok se
gítségével igen pontosan történhet és ez a megfelelően pontos 
felmérés. Térképünket a vetületi égtájak szerint, a háromszöge
lési pontokból induló és azokhoz kötő, a fontos részletpontokhoz 
könnyen hozzáférő sokszög- vagy busszolameneteinkkel tájé
kozzuk, ha ezeket kezdő délszöggel tájékozzuk. Vagyis a térképe
zett földrészletek (épületek, árkok, utak stb.) természetes fek
vési irányukkal jelennek meg a térképen. Busszolameneteknél a 
delejtű segítségével leolvasott delejes délszöget a deklinációval 
meg kell javítani, hogy vetületi délszöggé változzanak, vagy az 
előre- és hátrairányzás közti törési szöget használjuk fel, mint a 
polygonnál. Ez esetben a kezdő háromszögelési ponton is fel kéli 
állnunk a műszerrel, hogy kezdő délszögünk legyen. Szóval dél
szögre van szükség. 

Mint a neve is mutatja, a szög értékét déltől számítjuk, 
vagyis a tengelyrendszer középpontján áthaladó meridián déli 
végétől (0°, illetve 360°), mely egyúttal az x tengely+előjelű 
része, nyugaton (90°+y), északon (180°,,— x) és keleten át 
(270°,—y) a kezdő irányig, 360°-ig. Mint tudjuk, az első polygon-
oldal irányának délszögét úgy kapjuk meg, hogy a kezdő dél
szöghöz az első törési szöget hozzá kell adnunk, a következőét 
pedig, ha kapott délszöghöz a következő törési szöget adjuk hozzá 
és így tovább. (Lásd 1. ábra.) A polygonoldalak délszöge és a 
mért oldalhossz segítségével sinus-, illetve cosinus-szal a tenge
lyekre vetítjük a polygonoldalakat és a kapott % és Ax értéke
ket a délszögtől függő előjeleik szerint, az előző pont x és y össz-
rendezőivel összevonjuk és megkapjuk a sokszögpont összrende-
zőit. 

A háromszögelési pontok és sokszögpontok összrendezőinek 
előjelei a tengelyrendszer középpontjához való viszonylagos hely
zetüket adják meg. Felvilágosítanak bennünket, hogy mely elő
jelű tengelyirányok közt fekszik az illető pont. Például egy —y, 
—x előjelű pont a III. körnegyedben fekszik, a —y és —x 



tengelyszárak közt, vagyis a tengelyrendszer 0 pontjától északra 
és keletre fekszik. Erre csak felelevenítés kedvéért tértem ki. 

Ha meneteinket ily módon számítjuk, a kiszámított összren-
dezőink az állami földmérés szeivényhálózatába szervesen fognak 
beleilleszkedni. Megjegyzem, ha bármely pontunkat 0 pontnak fo
gadjuk el, az összrendezők viszonylagos változása mellett helye
sen számíthatunk és térképezhetünk, de munkánk már nem köz
vetlenül illeszkedik az állami földmérés szelvényhálózatába. Ez a 
kezdőpont eltolása. 

í = délszögek , j3~ fó're'si' szöge A 
bekezdő, Ss = zaró de/szög 

+ X 

Az „Utasítás" II. rész 2. pontja szerint a háromszögelési 
pontok összrendezői (részösszrendezők = szelvényre redukált, 
nagy összrendezők = a tengelyrendszer középpontjára vonatkoz-
tatottak) és délszögei a m. kir. állami háromszögelő hivataltól 
(I., Vár. Régi Pénzügyminisztérium) kikérhetők. A hivatal mun
karésztárában azonban csak azok a délszögek vannak meg kiszá
mítva, amelyekre a pontok számításánál szükség volt. Ha másra 
volna szükség, a hivatal is számítja. Mivel a kikért és megkapott 
összrendezők számunkra mindennemű felvilágosítást megadnak, 
a délszögszámítást mi magunk is könnyen és egyszerűen elvégez
hetjük. (Erről következő cikkemben lesz szó). így aztán mene
teink számára tájékozást és zárást ott szerezhetünk és úgy, ahol 
és ahogyan a helyzetünk engedi. 

Régen az állami háromszögelés szelvényenként körülbelül 4 



alappontot helyezett el, de ezeket is úgy, hogy rendszerint szel
vénysarkok közelében álltak. Ma azonban vonatkozó rendelkezés 
folytán minden szelvény 6—8 pontot kap, hogy a kataszteri sok
szögmenetek hossza ne legyen 800 méternél hosszabb. Vegyük te
kintetbe, hogy régen az öles rendszerben (1:2880) egy kataszteri 
szelvény 500 holdat ölelt fel, ma pedig az 1:2000 méter méret
arányban készült 394 holdas szelvényre esvén a 6—8 pont, a há
romszögelési hálózat oly sűrű, hogy az erdészeti felmérés mun
kája is lényegesen könnyebb lett és 3. pont rendelkezését, mely 
szerint a menetek megengedett maximális hossza 1—1.5 km le
het csak, könnyen be lehet tartani. 

A háromszögelési pontok rendesen jó kilátású magaslatokon 
állnak. Ha területünkön több ilyen helyen levő pont van, a ma
gunk céljaira mérőasztallal grafikusan sűríthetjük a pontokat, 
amikor talán az erdészet céljaira valami fontos helyre egy pontra 
lenne szükség. Az elj következő: az asztalt szabályszerűen 
felállítjuk és a lapjára felragasztott térképlapra összrendezőik 
szerint felrakott háromszögelési pontokra a távcsöves vonalzó 
segítségével tájékozzuk. Ezzel a pontok helyes felrakását is ellen
őrizzük. Ha az asztal be van tájékozva, megirányozzuk az isme
retlen, meghatározandó pontot (nyiladékkeresztezésnél, fontos 
gerincen stb.) és egy másik pontból ugyanezt tesszük. Az isme
retlen pontot tehát előmetszéssel meghatároztuk. Egy harmadik 
pontból pedig e meghatározást ellenőrizzük. A meghatározott 
pont szelvényre redukált összrendezői a szelvénykerettel ellátott 
térképlapról levehetők. A kataszteri felmérés ily módon nehéz 
terepen egész dűlőket is térképez. 

Tájékozott asztallal grafikusan polygonálhatunk is. A gra
fikus sokszögpontok (a hosszak mérve) összrendezői (szelvényre 
redukált) a szelvénykerettől szintén levehetők. Háromszögelési 
pontra tájékozott asztalunkon húzott minden irány vetületi 
irány, melynek vetületi délszöge van. 

Abban az esetben, ha sokszögmenetünk a megengedettnél 
mégis hosszabbra nyúlnék, alkalmas helyen előnyös megszakítani 
és más, még 2—3 menetet ebbe az utolsó pontba kötni bele. Ez a 
közös végpont a csomópont, melynek számítása eltér a rendes 



sokszögmenet számításától, összrendezőit ama meggondolás alap
ján számítjuk ki az összes belekapcsolódó menetektől, hogy hosz-
szabb menet hosszmérésében és több törési pont műszerrel való 
megészlelésével több hibát követhetünk el, mint rövidebb menet, 
tehát kevesebb töréspont esetében. A csomópont összrendezője 
ennek folytán a rövidebb menet kívánalmait,fogja jobban kielégí
teni. A csomópont háromszögelési pontot helyettesíthet. A szá
mítás igen világosan megtalálható a 129.588—1908. P. ü . M. sz. 
alatt kiadott „Sokszögelési utasítás"-ban. 

Busszolás műszer mérési eredményeinek felhordásához, tér
képezéséhez szükség van a delejes elhajlás, a deklinatio megálla
pítására, amely hely és idő szerint változik. Erre a célra a három
szögelési pontok kiválóan megfelelnek. Az eljárás a következő: 

Alkalmas, jó kilátású háromszögelési ponton, melyről 
minél több háromszögelési pont látszik, központosán és az 
álló tengelyt függőlegessé téve, felállunk. A környező látható 
pontokat irányozzuk sorban egymás után és a delejes délszög 
értékeket az irányzott pont számával, jelzésével jegyzőköny
vünkbe beírjuk. Az irodában azután álláspontunkról az 
irányzottakra menő vetületi délszögeket kiszámítjuk és de
lejesekkel a különbségeket képezzük. A különbségek kis dif
ferenciákkal megegyeznek értékben. Ha ezeknek átlagát 
vesszük és ezzel méréseink értékét megjavítjuk (nagyobbít
juk vagy kisebbítjük), a nyert értékek vetületi délszögeknek 
vehetők. A napi változások is így határozhatók meg. 

Az állami földmérés stereografikus, vagy hengervetü
letben térképez. A csillagászati észak-déli irány, a meridián 
csak a vetületi központban azonos a vetületi észak-déli irány
nyal. A központtól keletre vagy nyugatra a helyi meridián 
iránya a meridián konvergentiák (/«) folytán ennek értékével 
változik a központihoz viszonyítva. A vetületi észak-dél min
dig párhuzamos a központi meridiánnal. A térképezés, a szá
mítás tehát a vetületi déli iránytól való irányeltéréseket 
tünteti fel, illetőleg érzékelteti matematikailag. (L. 2. ábra). 

A magasságmérés alappontjai a szintezési alappontok, melyek 
tárcsák és csapok alakjában templomok, műútmenti épületek, 



vasúti őrházak falában, kőhidak falazatában stb. találhatók. Az 
országos szintezési hálózat kifejlesztését a m. kir. áll. Háromszö
gelő Hivatal —• melynek csapjai vagy számozottak, vagy „MJ" 
(magassági jegy) jelűek és az Állami Térképészeti Intézet (Olasz
fasor) — csapjai „ÁTI" jelűek — végzik. E pontok magassági 
értékei kiegyenlítések eredményei. Az országos háromszögelés 
pontjai trigonometriai magasságmérés útján csatlakoznak ezek
hez. Rétegvonalas térképek szerkesztésére, utak, vasutak tervezé
sére, alagcsövezési stb. munkákra mint kiinduló- és zárópontok 
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minden igényt kielégíthetnek. Az adatok a háromszögelő hivatal
tól kérhetők. 

A községek utasítva vannak, hogy a háromszögelési pontok 
elmozdíttatását és elpusztulását megakadályozzák, illetve ezekről 
jelentést tegyenek a háromszögelő hivatalnak és egyidejűleg a tet
tes kinyomozására és megbüntetésére az eljárást az 1891. évi 
XLI. t.-c. alapján hivatalból megindítsák. Ez értékes pontok vé
delme azi erdészet kezében a legbiztosabb. Fokozottabb védelmük 
céljából és erdészeti nyilvántartásuk szempontjából érdemes lenne 
helyüket az üzemtervi térképeken, házi használatú vázlatokon is, 
nem szólva hiteles térképeinkről, egy kis tuskörrel megjelölni, 
hogy a mindenkori erdőgondnoknak és a személyzetnek szembe
tűnjék. 



Az „Utasítás" térképezésről szóló részében említve van a 
térképpapír felragasztása. Az állami földmérésnél régi idők óta 
keményre vert tojásfehérjével ragasztanak. A papír hólyagoso-
dás nélkül tapad a deszkára, időjárási változások alig befolyásol
ják és ha a fehérjehabba sárgája nem került, a leválasztás is 
könnyű és sima művelet lesz. 

A papírbeszáradás pontos megállapítását célszerű a követ
kező módon végezni: húzzunk egy egyenes vonalat, melyre fel-
rakóvonalzóval vagy más pontos beosztású vonalzóval 10—15 
zollnyi hosszt rámérünk. A fontos az, hogy ne zollonként vigyük 
rá a vonalra, hanem egyszerre és az egyes zollokat csak éppen 
jelöljük meg a vonalon. Mivel a léptékről körzővel egy zollt le
venni nem tudunk pontosan, a levétel hibáját érzékelni sem 
tudjuk, a hibát meg kell nagyítani. Ha a vonal kezdőpontjától 
a körzőnyilás mozdulatlansága mellett átcsapással rávisszük a 
vonalra 10—15-ször a levett zollt, a vonal végpontján vagy túl
jutunk valamivel, vagy rajta innen maradunk. A levétel tehát 
vagy egy gondolattal nagyobb volt, vagy kisebb a helyesnél. 
A körzőnyilás kellő kisebbítése, nagyobbítása után, a rámérést 
ismételve, körzőnkben rövidesen a pontos zolihossz lesz. Ezzel 
aztán a térképkeret hosszváltozását Y és X irányban megálla
pítva, a területváltozást is ismerjük már. 

A háromszögelési pontokat új nyiladékok kitűzésére is fel
használhatjuk, ha nagyobb pontosság elérésére, a térképi beterve
zésnek a természetbe való minél tökéletesebb átvitelére törek
szünk. 

Ezen a téren két eshetőség van. Az egyik az, hogy a nyila
dék kezdő és végpontja összrendezőkkel bíró pont, a másik meg. 
hogy az összrendezőkkel nem rendelkezünk. Az első esetben 
semmi nehézségünk nincs, a második esetben, ha lehet, a fel
adatunkat kerülő úton az első esetre vezetjük vissza,' ha nem 
lehet, akkor a betervezés adta térképi adatok segítségével dol
gozunk. 

Lássuk az első esetet konkréten. Kellő pontosságú térké
pünkön elvégezzük a betervezést, tehát feltüntettük, honnan 
hová yezet az új nyiladék. Ha határvonaltól határvonalig, határ
ponttól határpontig vezet az új nyiladék, munkánk nagyon 



egyszerű. Az irodában a kezdő és végpont közti délszöget az össz-
rendezőkből kiszámítjuk. Határvonalaknál a határvonalon fekvő 
bármely pont összrendezőjét, mint minden összrendezőt az irány 
délszöge és az irányon mért hossz adja; tehát a két határtörés
pontot összekötő irányból és ezen, a tervezett nyiladék kezdő 
vagy végpontjáig a térképen léptékkel mért hosszból számítjuk 
a polygon számításánál tárgyalt módon a kiindulási vagy záró
pont összrendezőjét. A kezdő pontból egy alkalmas, látható 
háromszögelési ponthoz menő délszöget is kiszámítva, a terepre 
megyünk. A kezdő pontot megjelöljük, ezen a műszert felállítjuk, 
megirányozzuk a háromszögelési pontot és a limbuson leolvasunk. 
Ha ehhez hozzáadjuk a két délszög közti különbséget (közbezárt 
szöget) és műszerünket erre az értékre állítjuk rá, távcsövünk a 
nem látható végpontra mutatva, a tervezett nyiladék irányát 
szolgáltatja. Ennek további kitűzése (180°) nem okoz nehézséget. 

Ha nincs összrendezővel bíró kezdő- és végpontunk és nagy 
pontosságra törekszünk a térképi betervezésnek a természetbe 
való átültetése tekintetében, igyekezzünk a kezdő- és végpont kö
zelében levő háromszögelési pontokat úgy felhasználni, hogy a 
kívánt két pontnak összrendezőt adhassunk. Ezzel eljárásunk az 
előbbivé válik. Ha például a háromszögelési pontok a nyiladékok 
közelében ezektől kis távolságra vannak elhelyezve, mint a faje
lek sokszor, egy segédponttal a nyiladék közepére „tolhatjuk". 
Az illető ponton busszolás műszerrel felállunk (deklinációt is
merni kell) és a nyiladék középvonalába (vagy szélébe) vert 
karót megirányozzuk többször és mindannyiszor leolvasást vé
gezve, a delejes délszöget feljegyezzük a hosszal együtt, mit a 
háromszögelési ponttól a karóig mértünk. 

Ahogy a polygonvonal számításánál láttuk, vagyis a délszög 
(deklinacióval javítva a leolvasások átlagértékét) és a mért d 
hossz segítségével a háromszögelési pontból leszármaztathatjuk az 
új segédpont összrendezőjét. A háromszögelési pontokat termé
szetesen úgy választjuk meg, hogy ugyanegy nyiladékon, vagy 
mellett legyenek és a tervezett új nyiladék közéjük essék. Az össz-
rendező adatok alapján a két segédpontot felrakjuk a kellő pon
tosságú, esetleg kataszteri térképünkre (másolat). Az eddig leírt 
műveletet más oly nyiladékokon is elvégezzük, melyeket a ter-



vezett keresztezni fog. így aztán a kezdő- és a végpont is összren-
dezővel bírók lesznek. (3. ábra) . 

Már most a segédpontokat összekötő irányok délszögeit ki
számítjuk. A térképről a metszéspontok, vagyis keresztezési pon
tok „s" távolságát valamely segédponttól léptékkel levesszük és 
az így nyert hossz és a délszög segítségevei összrendezőit kiszá
mítjuk, így oly pontok birtokába jutunk (kezdőpont, metszés
pontok és a végpont), melyek egy egyenesbe esnek. Ezeknek 
egyenes vonallal való összekötése busszolával nem okoz nehézsé
get, ha kiszámítjuk, hogy milyen délszögre kell a busszolát be
állítani, hogy a megfelelő irányba mutasson a távcsöve, azaz a 
tervezett nyiladék irányát tűzhessük ki. A nagy hosszúságon kelet

kező hibát a közbeeső keresztezési pontok a minimumra csökken
tik. Ha teodolittal dolgozunk, akkor a kiindulási pontra felállunk 
és megirányozunk egy segédpontot, vagy látható háromszögelési 
pontot, amelyre az álláspontunkról menő délszöget kiszámítottuk. 
Ha a tervezett nyiladék irányának délszögéből kivonjuk ezt a 
délszöget, a két irány által közbezárt szöget kapjuk. A természet
ben az említett irányzásra, mint fix szögszárra a törési szöget 
a távcső, illetőleg a limbus elforgatásával reávíve, távcsövünk a 
távoli végpontra mutat. 

Ha akár a kezdő-, akár a végpont összrendezője nem volna 
bármi oknál fogva számítható, kataszteri térképről vagy más 
kellő pontosságú térképről, melyre a kataszteri szelvénykeretet 



felraktuk, a keretektől elég pontosan levehetők, ha a papírbe-
száradás értékét előjelével (+ , vagy —) figyelembe vesszük. 

Busszola- és polygonmenetek pontjainak összrendezőszámí-
tásához 0.1 illetőleg 0.01 öl, vagy méter pontossággal logaritmu
sok nélkül, tisztán a délszögek és hosszak, mint argumentumok 
szerint a Dr. Fasching Antal-féle (P. Ü. M. kiadása: 115.099— 
1909. sz. alatt) „Koordináta táblázat"-ból a A y és A x rész-
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összrendezők (az oldalak vetületi hosszai a tengelyeken az előző 
ponttól számítva) kivehetők. Beszerezhető, mint a „Sokszögelési 
utasítás" is az állami nyomdától, a m. kir. Háromszögelő Hiva
taltól, az egyes Földmérési felügyelőségektől: Pécs, Szeged, 
Szombathely, Pápa, Győr, Budapest, Eger, Debrecenből. 

Ha minden mérési ténykedésünkben a grafikus eljárásról 
— amilyen a polygon-meneteknek szögfelrakóval való felrakása 
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is a térképre, amely annyi hibát enged meg, ahányszor a fel-
rakót a térképre ráhelyezzük minden előző ponthoz — a nume
rikusra térünk át és így minden pontunk, legyenek határtörés
pontok, nyiladékkeresztezések pontjai, vagy vágásterületek ha
tárának pontjai vagy utak töréspontjai összrendezővel bírván, 
összrendező jegyzékbe foglaljuk őket, bármikor új eredeti tér
képet állíthatunk elő a legpontosabban, tisztán az összrendezők 



alapján. Minden új létesítmény bemérésére mindig közeli, sűrű, 
megbízható kiinduló pontjaink és zárópontjaink lesznek. Min
den mérésünk, mint az egész területet felölelő térképünk is a ka
taszteri szelvényhálózathoz szervesen izűl s így területek azono
sítása stb. nagyon könnyűvé válik és minden jogi természetű 
ügyünkben biztosak lehetünk, hiszen a térkép adatai a katasz
terrel egyezők lesznek. 

A háromszögelési pontok és az ezekből számítással nyert 
más pontok módot nyújtanak a hibák — hosszmérési és szögmé
rési hibák — felfedezésére és a hiba elkövetése helyének meg
állapítására. Ha tehát a menetek számításánál vagy grafikus 
felrakásánál valami durva hibára jöttünk rá, a hiba elkövetési 
helyét a következőképp találhatjuk meg. 

A) Szöghibát (4. ábra) . 
a) számítással. Kiszámítjuk menetünket, amiből kitű

nik a szögzárásnál, hogy szöghibát követtünk el az egyik 
állásponton. Számítsuk most a menetet visszafelé, vagyis 
a záróponttól a kezdőpont felé. Amelyik töréspont Y és X 
összrendezői az előző számításnál erre a pontra nyert össz-
rendezőkkel, a szöghibát ebben az álláspontban találjuk meg. 

b ) grafikusan. Felrakjuk a menetet szögek szerint a 
kezdőponttól a végpontig, amikor nyilvávaló lesz a szög
hiba. A menet felrakással nyert zárópontja a helyes záró
ponttól köríven mozdult el az elkövetett hiba értékének meg
felelően ama pont, mint körközéppont körül, amelyen a hibát 
ejtettük. 

1. Ha meghúzzuk e körív húrját, azaz a helyes és hely
telen zárópontot egymással összekötjük és a két pont közti 
távolság felében a húrra a menet kezdőpontja felé merőle
gest állítunk, a merőleges a szöghibával terhelt ponton 
megy át. 

2. Ha a menetet a helyes zárópontból visszafelé rakjuk 
fel szögfelrakóval, a két menet egy pontban, a hibás szög
leolvasású pontban metszik egymást. 

A műszerrel itt kell megismételni a szögmérést. 
B) Hosszmérési hibát 

a) számítással. A hiba hatása abban nyilvánul, hogy 



a számított végpont a helyestől a hiba értékével bizonyos 
irányban eltolódik. Eltolódik olyan irányban, amilyen irányú 
a hibás hosszúságú oldal. Ha tehát a számítással nyert hely
telen végpont és a helyes végpont közti irány délszögét ki
számítjuk az összrendezőkből, a hosszhibával oldal délszöget 
is nyertünk egyúttal. A hosszmérést tehát itt kell meg
ismételni. 

b) grafikus felrakás esetében éppen így találhatjuk 
meg. Kössük össze a menet grafikus felrakásából kapott 
helytelen pontot a helyessel egyenes vonallal. Amelyik poly-
gonoldal ezzel párhuzamos, annak a hossza hibás. 
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