
A Nagyféle pálcza átlalóról és az „irvaméró átlaló -ról. 
I r ta: X agy G y u l a , kir . erdőfelügyelő . 

Szakunk érdekében kívánatosnak találtam már régen, 
s a lapok m. é. június havi füzetében is jeleztem azt, hogy 
az általam ajánlott pálczaátlalóra vonatkozó kísérleti ada
tok minnél nagyobb számban bocsáttassanak a szakkörök 
rendelkezésére, hogy abból megállapítható legyen mielőbb 
annak használhatósága vagy elvetendő volta. Mert bár 
nincs okom kételkedni abban, hogy a m. é. jun. füzetben 
csillag (*) alatt említett „ f e l e l ő s í r ó " ( K o n ) szaktárs is 
teljes jöhiszemüleg és tiszta meggyőződésből irta volt az 
ezzel azonos rendszerű Treffiirt-féle átlalóról, .,hogy az 
uj átlalónak jövője alig van," mindazonáltal bebizonyítva 
ezt nem látom, mert ezen ..felelős író" ur is tényleges 
kísérleti adatok nélkül irta ezen döntvényét. 

Felkérem tehát újból is azon szaktársakat, kik fog
lalkoznak esetleg azzal, és a kiknek alkalma van arra, 
közöljék ők is a műszerre vonatkozó észleleteiket annál 
is inkább, mert nézetein szerént s a dolog tetmészetéböl 
kifolyólag lehetnek olyan észrevételek és ellenvetések is az 
átlaió ellen, melyek szakszempontból megvitatás tárgyát 
képezhetik. 

Korábban és közelebbről hozzám is érkeztek a meg
rendelők részéről szives közlemények, melyek egynek 
kivételével elismerőleg és dicséröleg szólnak a találmány 
felöl. Jött azonban épp most egy olyan is, melylyel a 
„posta fordultával" megrendelt átlaló v i s s z a k ü l d e t i k 
a k ö v e t k e z ő o k o k b ó l : 

1. mert csak a szabályos mértani alakú törzsek méré-
sénél ád pontos méreteket; 



2. a munkásokat nehéz ráoktatni a vele való mérésre; 
3. fekvő törzsek kötözésénél nem lehet vele a szo

kásos függőleges irányban méretezni, s az erdőn a próba
törzs méreteinek felvételénél e miatt nem alkalmazható, 
kivált ha vékonyabb a próbatörzs; 

4 . a rövid mozgó szár igen gyakran lesiklik a hosz-
szabb szár padkájáról, s igy teljesen használhatlan adatok 
birtokába juttat az átlaló; 

5. a Wagner-féle átlalóval összehasonlítva, a tövön 
álló fák méreteinek felvételénél annál nagyobbak a két 
átlaló méretezési különbségei, mennél vastagabbak és 
szabálytalanabbak a fatörzsek. 

S miután ezen ellenvetéseket is olyannak találom, 
melyekhez szakszempontból is hozzá szólani lehet, és kell 
is, részemről s a lapok utján is teszem azt főleg azon 
okból, hogy esetleg mások is hozzászólhassanak a vitás 
részek eldöntéséhez. 

Az 1. alattira ugyanis válaszom az, hogy: habár igen 
fő, elengedhetetlen kellék minden átlalónál, hogy a szabá
lyos mértani alakú törzsek mérésénél pontos méreteket 
adjon, tényleg azonban nemcsak erre van fő szükség a 
gyakorlatban, mert tudvalévőleg szabályos mértani alakot 
képező törzsek aligha fordulnak elő az erdőben, hanem 
arra, hogy mimnél könyebben szállitható, használható és 
kezelhető legyen a műszer, az aszás és dagadás károsan 
ne folyón be annak a használhatóságára és pontosságára, 
s hogy: l e h e t ő sok s u g á r n a k közvetett vagy közvet
len méréséből s azoknak átlagából következtessen a keresett 
átmérő nagyságára. 

Már pedig az általam ajánlott átlalónál nemcsak a 
szállítás és kezelés könnyűsége áll fenn az eddig alkal
mazott átlalókkal szemben, de az aszás és dagadás káros 



befolyása is hiányzik a használatra és a pontosságra 
nézve, s végül minden egyszeri mérés alkalmával e g y 
s z e r r e h á r o m s u g á r n a k az á t l a g á b ó l vezeti le a 
keresett átmérőnek megfelelő hosszúságot, mig a többi 
átlaló csak két átellenes sugárnak az összegét adja min
denkor. 

Ez pedig igen fontos körülmény és n a g y k ü l ö n b 
s é g az e r e d m é n y p o n t o s s á g á r a és elfogadhatósá
gára nézve, ha tekintetbe vesszük azt, és nem feledjük 
soha, hogy tulajdonképen nem egy szabályos és pontosan 
kikerekített mértani körnek keressük leginkább megfelelő 
átmérőjét, hanem egy olyan szabálytalan köralaknak, mely
nek úgyszólván minden egyes pontja más és más sugár
ral bir. 

S ebből érthető tehát az is, hogy a példaképen fel
hozott Wagner-féle kétkarú s az általam ajánlott négy 
érintöjü átlaló méretei között okvetlenül valami eltérésnek 
kell lennie, mert a mig amaz csak két átellenes sugár
nak az összegét adja, addig ez három különböző irányú 
sugárnak és az ezekre vonható érintők közül négynek atla
gaiból vezeti le az átmérőnek megfelelő méretet. S ha 
tehát a szabályos mértani alakú körnek is pontosan adja 
ugyanaz az átlaló is az átmérőjét s „a szabályosabb tör
zseknél egészen megfelelő eredményt szolgáltat a Nagy
féle átlaló" — az emiitettem tudósítás további szavai szerént 
is, az esetben nemcsak feltehető, de a mértan szabályaiból 
kifolyólag is okvetlenül következik, hogy a szabálytalan 
alakkal bíró fatörzsek mérésénél is az ezzel nyert átmérők 
felelnek meg inkább a valóságnak, mivel ezek a szabály
talan kört alkotó több viszonyos alkotó résznek átlagából 
vannak levezetve, s nem pedig a kétkarú átlalóval nyert 
átmérőkön. 



E tekintetben különben hivatkozom az Erd. Lapok 
1880. évi 38. oldalán is már bőven kifejtettekre; s leg-
feniiebb azok végett kellett ismételnem ezeket, kik nem 
olvasták, vagy nem olvashatják most már azokat. 

A mi pedig a munkások nehéz betanítását illeti, az 
némileg érthető, mert a kinek még csak sejtelme sincs 
arról, hogy a keresett átmérőnek megfelelő vonalrész hosszu-
sága minő szoros viszonyban van azzal, hogy mily módon 
illesztetik a műszer a megmérendő fa oldalához, azt bajos 
megszoktatni a különbeír igen egyszerű és könyü eljá
rásra; de ez a körülmény általán véve fenn forog minden 
más műszernél is. A kevés utánjárás és állandó munkás 
alkalmi által legyőzhető akadályt fog képezni itt is ez. 

Fekvő törzseknél is, főleg ha vékonyak tehát köny-
nyen felemelhetők és alátámaszthatók azok, alá lehet dugni*" 
a szárak egyikét a törzsnek, s tehát használható ott is, 
avagy lehet e czélra rövidebb szárú (nagyobbfajta körző-
alaku és nagyságú) külön átlalót tartani; csakhogy akkor 
az már nem sétabot alakú „pálcza átlaló", a mit t. i. a 
járás-kelésben is támaszul lehet használni, hanem egy nagy 
körző lenne az, avagy lehetne pl. a jelzöbalták rövid 
nyelét is ellátni e czélra egy külön átlaló szerkezettel. 

Hogy pedig a számokat mutató rövid mozgó szár 
könnyen lesiklik a hosszab szár padkájáról, azon is lehet 
segiteni az által, hogy pl. fából, fémből, szíjból, söt közön
séges madzagból is egy vezetékforma készülék alkalmaz-
tatik munka közbe a padkán kivül, söt most már ugy 
vannak készítve az átlalók is, hogy a számokat mutató 
.rövidebb mozgó szár forgási tengelye (csapja) nem a vas
tagabb hosszú szárba, hanem a vékonyabb hosszú szárba 
van beillesztve a padka helyén, s padka helyett a vasta-



gabb hosszú szárban vésett lyuk van vezeték gyanánt 
alkalmazva. Ez is orvosolva van tehát. 

Hogy azonban a munkások nehéz betanításából és 
megbizhatlanságából származó bajok is orvosoltassanak, 
erre nézve jelezhetem már most is azt, hogy van már, 
— ugyanezen átlaló rendszert felhasználva — egy „irva-
mérö átlalóm" is szerkesztve, a mellyel t. i. az átmérők 
egy billentyűvel megnyomott irón által esetről esetre föl
jegyeztetnek egy-egy ponttal a műszerbe elhelyezett s meg
felelően beosztott és hengereken forgatott kemény hártya 
papírnak megfelelő hasábjaiba. Azzal aztán a helyett, hogy 
két-három segédmunkással méretnök és diktáltatnók az 
átmérők méreteit, odalépünk magunk a fatörzshöz, vagy 
megbízzuk azzal az értelmesebb erdöört vagy műszaki 
dijnok urakat, s oda illesztvén a műszert a fához, egy
szerűen leírjuk azáltal az átmérőt, sőt még le is rajzol
hatjuk a törzsek alakszámait feltüntető görbéket is az e 
czélra előkészített papíron. S munka után kivéve a hen
gert a műszerből kényelmesen összeszámoljuk, hogy hány 
pont van az egyik, hány a másik átmérőnek megfelelő 
hasábban, illetve, hogy egyenes kúpnak, domború kúpnak, 
vagy horpaszkupnak stb. felel-e meg az illető törzsnek 
vagy törzseknek termete? 

Különben ezt is leírtam volt és rajzban is bemutat
tam volt már az Ercl. Lapok 1883. évi IX. füzetében. 

A műszer kiállítását azonban sok minden közbejött 
akadály és körülmény miatt mostanra kellett elhalaszta-
nom, s most is abban maradt volna az, ha erdészeti 
irodalmunk egyik fáradhatatlan munkás féríia reám nem 
ijeszt múltkor emiitett levelében, hogy lopják a németek 
az én találmányomat, s ne hagyjam tehát azt legalább a 
magyar erdészeti szak dicsőségének megvédése érdekében. 

ERDÉSZHTI LAPOK. , 2 


