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utaképittetése, eleitöl-fogva a'Fejedelmek', és a' Statusok Nagygyainak gondja vólt. í Kiknek terjesztethetnék tehát, azoknak épittetéfeknek módja, nagyobb juflal.relejekbe, mint olly Méltóságok§2
nak,

nak, a' kiknek Virtufaikkal,
a' Status, s a Haza örömmel ditsekedik?
•i
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M.

't*. i *

f. Jiú-

•

Azon szándék, mellyböl
ezen Könyvetske nyelvünkön ki-botsáttatott, bátorított engemet , hogy ezt,
azon Felséges Uralkodónak
igaz Híveinek ajánljam, kinek Hatalma a' Szeretet; Ditsósége az Igazság; uralkodásának minden tzélja Jobbágyinak boldogsága.
Kártézius Filozófus, Filózófiai Iráfait, ajánlotta vala

la ama hires Palatinátuíi Fejedelem Aszszonynak Ersébetnek ; de nem azért, a
mint mondja, hogy Fejedelem Aszszony; ("mert a valóságos Filozófus tiszteli ugyan a Fejedelmeket > de
nem hizelkedik azoknak)
hanem azért, mivel minden
Olvafók kóztt, ötet esmérte
olly tehetséggel birni, ki az
Igazságot mind esmérni,
mind szeretni tudná.
Jj t V V J. Jl

V

1 J -JL

J / . * ..1

...i.V.t •- '

—I

Kegyelmes Uraim! méltóztaíTanak azért nékem-is
meg-engedni, ( de távol lé§ 3

gyen

gyen , hogy ezzel magamat
Kártéziushoz hafonlitsam)
hogy ezen jelen-való Iráflal,
Exczellentziátoknak; nem
tsak mint a' Tudományok s
Mefterségek elö - mozditóinak , hanem mint az efféle
dolgokról - való Iráfoknak
bölts esméröinek, alázatofon udvarolhaflak; ki-is szerentsémnek tartom életem
fogytáig lenni.
EXCZELLENCZIÁTOKNAK

Alizatos feólgája

KOVHTS FERENCZ MATH.

A9 nyomtatásban efett

hibákat

jolbitsad.

ElÖljiró beszéd, Levll. II, Rend. 26, fánezok, add
hozzá, hányásában,
Lev. 6. Rend, 25, Nem foká.
add hozzá: az
—
86 14 pontyának.
olv. partjának.
— 92 11 tsaflal.
olv. tsappal,
ibid. utólsó rend, fiák,
olv, fiók.
— 100
2 tenni - is,
olv. tenni, és
— 104 27 pontjától.
olv, partjatói,
— 106 29 föld.
olv. fik.
—• 110 19 allájat,
olv. alájja.
— 119 25 öregbitö
olv. öregbiilö,
— 128 utólsó rend. pontjai.• olv. partjai.
— 149 17 kétség.
add hozzá kiviil.
— 156 24 izáruyak.
olv. sz árnyak.
— 158 11 tapasztaltató«
olv. tapaütaltatott.

ELÖL-JÁRÓ BESZÉD.

em élünk már ma azokban a*
boldogtalan időkben, inellyekben a* Ttídóíbkuak, és a' jó
's hasznos könyveknek, ritka
és szük voltok miatt, minden Tudomány, minden Böltsesség tsak az egy írás - tudásban, 's
valamelly tsekély olvasásban határpzúdnék-meg.A' Fejedelmeknek grátziájok; azoknak, a' Tudományoknak és Mefierségeknek óltalmozáfokra, 's elö-mozditásokra tzélozó fáradhatatlan igyekezeteik; az érdemesekuek illendő meg-jutalmaztatások; az uj 's hasznos találmányokra feltett drága ajándékok; a' máfokat örömeit felliii
múlni kivúnó Nemes sziv, 's Nemes indulat, és
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a' Tudományok tiszta szépségének igaz szeretete, annyira kisztették, annyira vitték a világot, hogy a' mikről ama tudatlan, 's tsak vérengezni tudó régi időkben élt nagy Eleink álmodozni-is alig tudtak, már ma azokról még
az alatsony 's gyenge elmék-is, süt a gyermekek-is böltsen vetélkednek. A' Világi Boltsességet, az Orvos-Tudományt, a' Természeti és
Mathezisbéli Tudományokat, 's az ezeken fundáltatott Mefterségeket, mitsoda tökélletességre
nem vitte e' mái Világ ? A' tűzben, vszben, földben, Levegő Égben, nem találunk olly rendes,
és rendetlen mozgáft, olly szokott vagy szokatlan történetet, mellyrül a' Világi Böltsek szám
nélkül való könyveikben, bövséges tudósítáft
nem találnánk. A' füvekben, iákban, virágokban
's más pl álltákban; a' földnek mind külső szinéu
találtató .mind pedig belső részeiben el-rejtetett más4'dolgokban a' terméfóettöl bé-oltatott
nagy és orvoli erőkről való beszélgeteíékkel
tellyefek a Doktoroknak vég nélkül való könyveik. Az I'sóptól fogva, a Tzédrus fáig, a
tetveknek tolyáfoktól fogva, szintén a nagy
Elefántokig, és a' szabad szájon nyargalódzó
Tzethalakig hordoznak bennünket a' Természetbuvárinak meg-betsülhetetlen Iráfaik., De kivált

vált a Mathézisbéli Tudományokon fundált
MefterségekrÖl való izép gondola tj aiv al, bov
Írásival, ritka találmányival, a' régiek felett ditsekedhetik az elmés világ. Többeket el-halgatván, tsak az egy épités mefterségét már
olly nagyra vitte, hogy talám a' Koz-jónak, és
a' Gazdaságnak kára nélkül feljebb vinni éppen
lehetetlen vólna. Söt mondhatom, hogy
sok
ron-is. Még ma fem szünik-meg több több uj
leleményekkel bovitgetni régi képzelodéfeit az
r '
épületek tzifrázgatásában.v"

De bátor illy sok ezerek légyenek-is az
emberi tárfaságnak hasznára irt Könyvek és
Iráfok: tsak nyomát-is azok között, s azokban nem találjuk az Utakról, és azoknak épitéfekröl való Tudófitásoknak. Mennél fontoffabbak, mennél hasznoíTabbak, a' Köz-jora nézve'
az utak jobbitáfa és épitéfe korál való foglalatosságok: annál keveffebbet foglalatoskodott
eleitől fogva a Világ azoknak jobbitáfa és épittetéfe módjáról valami fundamentomos Tudóíitásokat
adni. Ha vágynák - is valamellye
nagyobb részént tsak némelly históriai le-iráfokból, vagy Törvényes tudófitásokból 's rendeléfekböl állanak, vagy tsak valamelly különös
'a 3
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Tartományra 's Vidékre tartoznak. A' mennyire én tudom, tsak az egy GAUTIER UR az, a'
ki még ezen matériáról, annak meg - kivántató
módja szerént irott vólua. És eléggé nem tsudúlkozhatunk rajta, hogy az Epitö Világ annyira el-felejckezett ezen dologról, mellynek az
emberi Táríaságban olly sok ki - mondhatatlan
hasznai vágynák; és hogy rz Epületek tzifrázgatáfiban annyira el-merülvén, az utak sutszák
tisztaságiról, az Országoknak "s Városoknak
ezen ékességeikröl ingyen nem-is gondolkozónak ; mintha ugyan nem érdemiette vólna ez-is
meg egy EpitÖ-Meftérnek különös figyelmetességét, 's szorgalmatosságát. Holott ha jól gondolára vcszi akár ki-is, alig hinné minémü káró"
kat okozzanak a* Statusnak a* tsinálatlan, rosz,
és régulátlan, minémü haiznokat pedig a' jól
kéfeült 's^gulázott Utak.
Ugyan-is, ha jól meg-fontoljuk a rosz
tsinálatlan utakat, azoknak sáros és gödrös
vóltok, sok tsavargáfaik 's kerengéfeik által világ szerte, mind szántó földekben, mind kaszállókban, mind legelő mezőkben tétetni szokott izámtalan károkat; az azokon (kivált az
alkalmatlan rosz időkben) mind a' barmokban,
mind az emberekben, mind a' szerszámokban,
mind

mind az azok által hordoztatni szállittatni szo-'
kott akár minemű eszközökben, portékákban,
esni szokott föerentsétlenségeket veszedelmeket; az azoknak alkalmatlan s rosz voltokat
kerülgető számlálhatatlan sok Tér-és MellyékUtak által haszontalanná tett földeket; 's a' t.
ha mondom mind ezeket józan itélet-tétellel v
meg-fontoljuk, tsak nem hihetetlen, az azok
miatt esni szokott károknak sok 's nagy vólta.
Hát még, hol vagyon az Idö, az a drága Ido;
béli kár, mellyet a' rosz utak mellett kelletik
a' szegény utasnak, 's kereskedőnek vallani ?
Mert világos a z , hogy ha az utas femmi más
veszedelemben a* ro sz uton nem forog-is, de
még-is a' jó úttal való egy napi járó földre, a'
rosz uton két napot kéntelenittetik leg-alább az
utazásra vesztegetni. Hol vagyon a rosz utak
miatt vallani szokott, ha minden más történhető galibákra 's szerentsétlenségekre tétetni
kéntelenittetett költségeket félre tésziink-is,
tsak az egy szekeresre felesleg tétetni kelletett
költségbéli kár? *
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* Egy io mértföldnyire terjedett tsinálatlan ut , a'
terhet vivÖ kereskedő szekeresnek, a napi járó
föld; mellyet ha az ut jó vólna
nap könnyen
el-végezhetne. A ' rosz útban kell néki leg-alább
4 lovat szekerébe bórfogni; de a' tsinált jó uton
nints többre szüksége háromnál, 's azokkal-is

Ezen kut föbol foj, a' Kalmár aruk, 's portékáknak-is drágább vagy óltsóbbsága. Igaz az,
hogy az Utak építtetésének egyik tzélja, a'
Tartomány világi boldog állapotjának elö-mozditáia, a' mennyiben t. i. azok a kereskedésuek
hasznára és bátorságára, a külső 's idegen portékáknak , jószágoknak, aruknak, 's eszközöknek bé-hozására, a' belsőknek ki-szállitására
rendeltettek 's készittettek. Mellyek által hogyha azok jó és járható állapotban tartatnak, a
Tartománynak jövedelmét szaporitják, gazdagságát nevelik; kárára szolgálnak ellenben ha az
járásra alkalmatlanok. Mert a> bé és ki-szallittatott, vagy benne a* Tartománybau, egy helyből másba vitetett portékáknak árra, egy altaljában a' szállitásnak vagy óltsóbb, vagy drágábbságához szokott alkalmaztattatni; ez pedig az utaknak vagy j ó , vagy rosz állapotjához képeíl száll alább, vagy mégyen feljebb.
A' belső Kereskedők, Kalmárok, Fabrikanfok tehát, mindenkor nyernek, bátor portékáikat óltsóbban adják, valamikor óltsón szállittathatják
azoszime olly könnyen el-mehet. Légyen már egy Lóna kegy napra a' bére i | forint; a' tsinálatlan rosz
uton, menne a' szekér bér s nap, 4 lóval, 12
forintra; de moll a' tsinált jó úttal,
nap, 3
lóval tsak 6 forintra 's 45 Xr. mégyen. Ímhol
az Ido, és költségbeli kár, és baizon!

azolcat; ennek pedig fundamentoma, oka, a
' szekeresnek könyü járáfa, ha t. i. kevés vontatókra vagyon izüksége, íkerszámaiban kevés
kárt vall, marháit nagyon meg-nem rongálja, 's
még-is nehezebb 's több terhel rakodhatik, egy
nap nagyobb utat tehet; 's következésképpen
mind magúra,. mind marháira nézve a' szükséges költségekben gazdálkodhatik. Ellenben a'
rosz és alkalmatlan úttal, természettel többet
kell a Kereskedőnek, portékáinak költöztetésére, szállitására költeni, mintfem a* jó útban;
's természeti következés szerént azon portékákat drágábban-is árulni. Ha pedig a' vevő, tsak
egy fillérrel vette - is a' portékát rendes áránál
drágábban, márazzal az egy fillérrel szegényebbé lett.
Mivel továbbá a' kereskedésnek elö-mozditásának, a' többek között egy fegitsége a*
Levelezéfeknek (Correfpondentiaknak) bátorságos és gyors járáfa: (mert akár melly kereskedőnek , az ö foglalatosságaiban való egyenes
járáfa, kereskedéséből való fontos haszna, függ
a' Levelezéfeknek szapora járáíitól) ellene
mondhatatlanul fog, az utaknak jó állapotban
való tartáütól, a' Tartománynak a* Kereskedésből fojó haszna, különösön peveltetni.
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Nem

Nem szóllok azon ékességrol, mellyel az
Országot, a' Városok környékét, 's magát a'
Vátoft-is ékesítik a' szépen tsinált utak, és az
'illendően ki-pádimentomozott utfcák. El-halgatom azokat afiralmos károkat, mellyeket a
Faluk, Városok, kivált a nagyobb és népeífebb
Városoknak köniyéki és tájéki, sáros és tisztátalan utszái, * okoznak a lakofok egéssé-gekben. Mellyek kellemetlen 's dögös gözölgéfeikkel, (kivált tavaszszal és öszszel, az esős
és gyenge teleken) elsőben ugyan a levegő
eget, az által pedig a' lakofokat meg-vesztegetvén, tsoportofon térengetik őket az örökké-valóságnak, és a minden élőknek tsinált
Útjára.

'

A' Fegyvert-vifelö Népnek, kiválta' táborozó időkben, minémü kárára lészen a' rosz,
minémü előmenetelére pedig a jól készült ut,
világos a Hiftóriakból, 's jól tudja a Vitéz
Hadi Rend. Ha ezeket hoszseafon akarná valaki fojtatni, véget benne nem érne.Lásserr'ól
többeket a Könyvnek XIII.

Részében.

Bizony* Ide tartoznak a* sok álló Tavak, posványos, lápos,
motsáros Vidékek, mellyek melly ártalmofok légyenek, mind az emberi életnek, mind a' gazdaságnak, eléggé mutogatják a' természet visgáló Böltseknek, 's a' Gazdaság elö-mozditására állított
* Tárfaságoknak Iráfaik.

Bizony nem ok nélkül munkálkodtanak tehát a' Fejedelmek eleitől fogva, olly nagy igyekezettel, az Utaknak Epitéfe korul. Leg-föbb
gondjok vólt a' Római Birodalom ama nagy oszlopinak JULIUS, AUGUSTUS, TKA/AITOS, DOMITZIANUS, 's a' t. Tsaszároknak, leg-elsö foglalatosságok, munkájok ama Fö Polgár Mefterséget vifelt, és gyakori gyözödelmi pompákkal
ditsöült Méltóságos Fejeknek, (Flaminiusnak,
Scaurus Emiliusnak, M. Lepidusnak, M. Emiliusnak, az utak épitéfe 's régulázáfa; mellyért
még hóitok után-is, az háládatos maradék által , emlékezetekre vert pénzekkel, 's emelt
oszlopokkal tiszteltettek, 's mentettek-meg az
irigy feledékenységnek néma tömlötzétöl. Minden hizelkedés nélkül, bátran el-mondhatjuk,
hogy soha a' Római Birodalom olly fényes állapotra nem lépett vólna; fem a'Hadi dolgokban *
fem a kereskedésben, és annak jó fojamatjából származó gazdagságban olly ferény előmenetelt nem vett vólna, ha azokat, a többek
között, a* jó utak főképpen, nem fegitették
vólna. De ezek által a széles világnak minden
részeiröl, magokhoz édesgették a' Kereskedők- *
nek özönét; ezeken a Tábori fereget, oda az
hova akarták, és az hová a szükség kivánta,
mint egy repítették. A' mellyböl a lett, hogy
minek-

minekelőtte valainelly, akár uj ellenség, akár
már annakelötte meg - hódittatott, de uj zenebonával 's párt-ütéíTel fel-támadott Nemzetség,
tsak imigy amúgy öszve szedte volna-is magát,
már el-nyomattatott. Innen egy vólt az ö több
Maksziináik közzül, a' meg-hódittatott Tartományokba, leg-elsöben-is mindjárt, bátorságos
utakat késziteni.
Nem ok nélkül igyekeztek az hozzánk
közelebb élt Fejedelmek 's Nemzetségek - is y
ebben a' részben ezen régi Fejedelmeket követni. És a' mi tsudálkozásra méltóbb, a' tőlünk
vad tituluffal neveztetni szokott Amérikai bárdolatlan Nemzetség-is, által-látván ezeknek
hasznait, minekelőtte még az Europabéliektöl
fel-találtattak vólna, olly pompás utakat épített, mellyek sok tekéntetben, még a Római
pompás utakat-is feliül haladták; a' mint ezt a'
Kusko és Kvitto Városok között, a Spanyolok által talált Ut bizonyítja. Lafd de h Hatje;
és Beufi Erklaruttg des Poft-regals. A* kiknek jó
példájokat ditséretefen követték ezen részben
itten a* Spanyolok-is, mmekutánna ezt a Tartományt magok Birodalmok alá hódították; La
Conquette du Perou par duguftin Zarata.

De nem vóltak ezen részben a mi Európai
Statufink-is utóisók. Örök emlékezetére fog
feol-

szólgálni mind a' Statusnak, mind a Királynak
Spanyol Országban, a többek között az az ut,
melly Kvadrama Várossától Epinárd Várossáig,
Nagle Indzsenér Oberílernek szorgalmatossága
's igazgatáfa által építtetett. Filippus Augusztus
Franczia Országi Király, már 1184-dik esztendöben Urunk születéfe után, kezdette az utakat Birodalmában jó állapotra hozni, Rigord.
Hift. és az óltátul fogva mitsoda tökélletességre
nem vitte azokat, ez a' finnyás Nemzetség"?
És még ma-is mire való itten az utaknak fö Infpe&ora (grand Voyer?) hanem ha azoknak jó
állapotban léendö tartására. Esméretefek Német Országban, sok Fejedelemségekben, az utak
jobbítására és építésére fel-állíttatott Commiffiok. Minémü pompás utak légyenek, tsak a'
Szakszóniai Választó Fejedelem Tartományiban,
rész szerént tudva vagyon, rész szeréut ezen
munkátskára tett jegyzéfekböl ki fog oda alább
bőven tetfkeni.
De nem vóltak még egész
Európában a' Római utak pompáinak hüségeffebb követői a' Hollandiai, Brabántziai, 's Flandriai Státufoknál; 's ugy látszik, hogy az utak
építésében; Kanálifok, tsatornák készitésében í
töltések,
sántzok, minden Nemzetségeket
meszsze hagyott maga után, ez a' Nemzetség.

A' Felséges Aúftriai Házhoz tartozó örö. kos Tartományokban, ugy látszik leg-elsö vólt>
a' b. e. VI. KáitoL Római Tsászár, és egyszer
's mind Magyar Orizág Királya, a' ki ezen mimikához, és Tartományinak használni kivánó buzgó igyekezetből fogott vólna hozzá, Ugy hogy
valamint a' régi Római Utak, a' Fejedelmekről,
kik azokat épittették, majd Trajana, majd Appia 's a t. utaknak neveztettek: ugy ma az
Aúftriai Birodalomban méltán Cárolináknak neveztethetnének.
Leg-elsö gondja ennek a
Köz-jóra fáradhatatlan igyekezetü Monárkhának, a kereskedésre szükséges utaknak épittetéfe vólt, 's azokat kevés idő alatt Stirián,
Karnióliáu, Kárinthián által egészen a Tenger
partra de Androcha, a Ruffenftein,
és Sembler
rók igazgatáíbk 's vigyázáfok alatt, ki-is vittem
Illyeuek továbbá, a Bétsi Erdőn által való Ut;
a' Semering hegyén által Német Újvárnak,
melly Gróff Sinzendoríf Filep kormányozáfa
által (tsak nem hihetetlen dolog) 48. napok
alatt készictetett-el; az Erdély Országi, az ólt
vize mellett által a kegyetlen havafokon; *a*
Horvát Országi, Fiume tengeri ki-kötö helytől,
által Karljiadt-ig, Weisz Mátyás Antal, Királyi
Hadi Iudzsenér ritka szorgalmatossága, 's bölts
Tudománya 's meftersége által. ft a t. Láfd
Augufla virtutis Carolina Monumenta*

De bútor mind a' régi Római, mind a' közelebb való világban lettek légyen-is olly tudós Fejek, a kik parantsolatjokra Fejedelmeik
nek, az illyen hasznos munkával hasznofon ucL'
varoltak: soha még-is tsak egy-is közzüllök
nem találtatott, az ki azoknak épitéfekrül, vagy
épittetéfeknek módjáról valamit hagyott vólna
Írásban; mind addig, mig ezen Könyvnek (inellynek fordításával a Publicuinnak udvarolnom
szerenuém vagyon) írója magát arra nem adá.
A' ki-is Franczia Országban Királyi Iudzsenér,
a' hidakiiak, töltéseknek,,és Utaknak infpe&ora vólt; oliyan ember, a' kinek szorgalmatossága, több apró munkátskákban-is esméretes, és
a' ki, a* mint látszik, minden iráíit, maga tulajdon tapasztaláűból szedegetce öszve.
Tsak
egyedül ez vagyon még az Ország Utaknak, és
Yárofi utszáknak épitéíekröl, a' mennyire ugyan
én előttem tudva vagyon; és ugyan ez indított engemet-is ennek által fordítására, látván
azt, hogy Német Ország-is éppen ezt követte,
's követi az utaknak építésében 's jobbításában.:
Nem kívánhatja pedig fenki-is, hogy ezen
Munka, mindeneket, valatnellyek ezeu matériáról irattathatnának, magában foglaljon; egy
olly dolog, inellynek készülete többnyire tsak
az Épitö-Meílernek jó tetszésétől 's alkahnaujfl
b
vólr

vóltátül függ; s a mellyben az embernek, a'
földnek természeti tulajdonságához 's minémüségéhez, ez innen származó környúl-álláfokhoz , 's gyakran a' költséghez-is kelletik magát
alkalmaztatni. Az életnek minden neme, minden magános Tartomány, és a' ki-adandó költségnek minden különös meg - határozáfa ezen
munkában különös készületet kivánnak. Ezen
az okon, nem tudom, ha ugyan a Tudófok
munkáinak Lipfiai öszve szedegetöi helyefen
itéltek-é erről, midőn illy ítéletet tetszett róla

tenni: Pleraeque autem expofitarum olfervationum
magni momenti, nec Architetíis, nec maximam par
tém szbris ipfis ignotae funt. Att. Erűd. Lipf. Anno

1718. Menfe lunio. pag. 288. Bár egészszen igaz
vólna ez a'gondolat! De a' minden napi tapasztalás eléggé mutogatja, mennyire terjedjen
ezen részben sok Épitö-Meftereknek Tudományok 's a* munkáfoknak alkalmatos vóltok; és
mennyire bizhatja az ember magát az ö alkalma- •
tos vóltokra. Igen nagy hasznára vólna a' közjónak, ha tsak annyit tudnának-is ebből, a' mennyi ezen kis könyvetskében vagyon.
Mivel továbbá az Author fem esméri ezen
Munkáját minden részben tökélletesnek lenni:
egy Német Országi Indzsenér Tifötnek arra tett
magyarázatit és jegyzéfeit-is utánna rakogattam,
azo-

azokat a' hol sziikségesnek ítéltein kevéffel megbövitvén, 's Magyar-Országhoz alkalmaztatván.
Akár melly Indzsenér, vagy Épitö-Mefter, a' ki
még illyetén munkában nem forgolódott, megtalálja ebben, azon közönséges regulákat, mellyekhez magát az e' féle munkákban tarthatja;
és ollyan íróknak neveikre-is akad, a kiknél
ezen matériáról többeket láthat, 's tanátsokkal
élhet. Maga a' munka-is pedig fogja Ötet még
fokakra tanitani.
Nem lenne meg-veto dolog, és idővel
cs Épitö-Mefterek, a' kik az illyetén munkákra
alkalmaztatnak, közönségessé tennék, 's világ
eleibe botsátanák, a' földnek kiilömb-kiilömbféle
nemei körül végben vitt forgolódáfaikat, mitsoda móddal éltek azoknak erösgetéfekbenkülömb-külömb vidékeken 's földeken miképpen
vették azt munkában? 's mitsoda elö-menetellel? és azon kivül mit tapasztaltak, 's mit vettek észbe még máft azok körül ? * Hiszem nem
b 2
élünk

* Ditsekedhetnek mi felettünk mis Nemzetségek
ezen ditséretes szokáflal. A ' kik, a' Köz-jóra,
's a' Táriaság hasznára tzélozó, vagy uj Találmányaikat , vagy valamelly dolog körül észbe vett
jegyzéfeiket, tapasztaláfaikat, azonnal vagy különo-

t

élünk lám többé azokban az időkben, me'Iyekben minden tsekélységekböl nagy titkokat építenénk, és a* ki valamit látna másnak-is hasznára lenni, nagy szorgalmatossággal igyekeznék
azt titokban 's rejtekben tartani. Tsak néinelly
allatomban járó, 's magoknak való emberek gondolkoznak már ma illy formán, a kik azzal akarnak nevezeteffebbekké lenni, ha az Ö magok
aprólékoss.'gaikat, mint valamelly drága kintset,
annál szorgalmatoffabban el -titkolhatják, mennél keveífebbé érdemefek arra; hogy igy máfok-is olly veréjtek 's fáradsággal juffanak azokhoz mint ok; ellenben máfoknak munkáikat,
mint alá-valóságokat gúnyolják, tsak azért pedig
mivel

v

sön világ eleibe botsátjak, vagy az Héti újságok
közzé nyomtattatván, közönsegei'sé tészik. Vallyon
ugyan nem vólna-é jó nálunk-is e* végre, az Héti
újságoknak, nyelvünkön való nyomtattatásának béhozaia 's fel-állitála? hogy igy költség nélkül akár
ki-is, a* maga Köz-jóra tzelozó akár melly dolgok körül tett gondolatit közönsegei'sé tehetné ?
13e kivált, vallyon nem szolgálhatna-é ez legalább a* Házi és Mezei Gazdaságnak (mellynek
virágzóbb állapotra való vitelében, olly fáradhatatlanul munkálódik ma a' Felséges Udvar) valamiben elö-mozditására? mellyek által, az azok
körül, vagy a* Gazdaság elö-mozditására fel-állitott Tárfaságok, vagy magok a' föld mivelok által
tett próbák, tapasztaláiok és jegyzélek, mindeuekkel közöltetnének; a' Böltsebbeknek meg-i'ontolására hagyom.

mivel azoknak nem va'a szerentséjek ugy találni gondolkozni, mint ok. Elég az hozzá, hogy
igy osztán lehetne egyszer valamelly tökélletes
munkához reménységünk; annyival-is inkább,
mivel az Épitésnek MefterségérÖl irt, olly sok .
könyvekben-is, erről éppen femmit fem találunk.
Holott én azt tartanám, hogy talám
fZintén olly hasznofok az Ország Utak, mint az
oszlopokon a pártázatoknak el-osztáfa, 's azért
méltóbb vólna közelebb való, 's szoroffabb
meg-fontolásra.
Én egyebet utoljára nem óhajtok, hanem
hogy ezen tsekély igyekezet, máfokat, a' kik
már az e' féle munkákban magoknak hirt nevet
szerzettenek, ferkengeíTen arra, hogy többekre
's nagyobbakra igyekezzenek *s menjenek; és
a'köz-jónak hasznára, magok tapasztaláfaikat ,
's jegyzéfeiket tegyék esméretefekké.
Legalább az én igyekezetem igaz haza-fiúi indulatból származik, és az a' kötelesség annak fundamentoma, mellyel minden ember tartozik azon
Tárfaságnak, a' mellyben él. írtam Győrben,
Boldog Aszszony-havának 23-dik Napján,
1777-dik Esztendöben.
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a minden Írókat, a' kik az Építésnek Mefterségéröl irtanak, el-járok; femrait azokban nem taiálok, hanem tsak hoszszas és méjj
gondolatokat, mellyekigen ritkán ereszkednekki, a'magános, különös objedumokra, femmitfem
találok azokban, az Ország Utaknak készitéfekröl, 's következésképpen femmit én arról ez
ideig nem tudhattam, hanem a' mit magam tulajdon tapasztaláfimból tanultam.
A Rómaiaknál az Orizág utak egy ékességeik vóltanak a' Birodalomnak. Vitruviusnak
idejében a Világnak egy végétől fogva, a máfikig, terjedtek ezek.
De mennél nagyobb
hasznokvólt ezeknek, miólta a föld meg-telepittetett: annál keveffebbet irtak azoknak épitéfekrol; és tsak egyetlen egy iró fintsen, a ki
azon rendről, mellyre ezeknek építésében kellene vigyázni, valaha valamit irt vólna.
BERGIER MIKLÓS vólt egyedül, a ki a'
Római Tábor Utaknak nagyságáról és szépségérol traktált. A' PEUTINGER Táblai szorgalmatoiön
meg-határozzákl's elö adják ugyan a' városokat,
mellyek azok mellett vóltanak; de mennél nagyságosabbak voltak ezek az utak, mennél tovább
terjedtenek, és mennél szorgalmatoíTabban irtale ez az utólsó azoknak fojását; annál keveí1
febbé határozzák ezek meg, azoknak készületeket 's épületeknek módját.
Azomban én olly hasznosnak találom az
utak épületét, minden Épületek között, hogy
. e' nélkül fem valami jó rendeléfeket fel-állitani,
fem leg-kiífebb matériálékat valamelly kéz alatt
való munkához hordatni nem lehet, ha tsak az
uiak előre szükséges jó állapotra nem hozatnak.

H

Midőn az utak, az melléjek plántált Alékkal, és a' Környékbéli Térrel j egyenes és Rúna földen, helyen feküsznek, a Városoknak
szépségekre, az egész Tartománynak ékességekre szólgálnak; egész Országban könyebbitik
a kereskedéít, és könnyen által-láthatja akár ki,
hogy azok nélkül a' Nép Uralkodó Fejedelme
ellen támadhat, vadságban 's idegenségben eshetik; az Igazság nem gyakoroltathatik többé,
és igy oda leszsz; az embereknek egymás eránt
való fegitségek a' szükségnek idején lehetetlen,
és magok magokat laffan laífan meg - emészthetik, el-pufc tithatják.
Azon jó alkalmatosságaim, mellyek által
tulajdon tapasztaláíiinból tanúltam-ki, mi módon
kelleísék az utat épiteni, és azok a' valóságos
gondolkozáfok, mellyeket én arról, a' külömbkülömb helyekre nézve tettem, mellyeken által
kelletik menni, midőn az utat egész Tartományon
Vidéken kell által vinni, vettek engemet utóJjára
arra, hogy ezen Munkátskát, mellyet a mennyire
tsak lehetett igyekeztem világofon és egymásból fojva öíkve szedni, világ eleibe botsáíiam.
Mivel pedig lehetetlen egy szerébe mindjárt
mindeneket fel-találni illyen matériáról mint ez;
és én-is meg-tsalattatnám, ha azt gondolnám,
hogy tsak egyedül én szabhatok ezen munkára
regulákat 's mértéket: ezen az okon kérem az
Olvasót, hogy a' maga jegyzéfeit tapasztaláfit,
's ezen dologról való Tudományát, az enyimmel öföve tévén, ezt a Munkátskát jobbitgaífa,
mellyet én tsak ezen tzélból, hogy a Köz-jónak véle haszuálhaffak, nagy &orgalmatossággal készitettem.
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Rómaiaknak, az ö Birodalmoknak terjesztésében, és
más idegen Népeknek, magok birodalmok alá való hódításában,
leg-hasznoírabb eszközeik vóltanak azok
a' Tábor-utak, mellyeket ök olly nagy
Czorgalmatossággal 5s költséggel készitettek. Valamelly bizonyos az, hogy az
hegyek között lakó Népeknek meg-hódításában, még ma-is tsak ebben áll a'
leg-akadályoífabb nehézség, hogy azon
helyek, mellyekben ök laknak, megjárhatatlanok, és femmi utak, mellyek
a hozzájok való közeikéit meg-könyebbithetnék, feléjek nintsenek: olly töA •
kélle-

kélletes igaz ezen igazságnak valósága.
Jól látták azt a5 Rómaiak, hogy tellyes
lehetetlenség az Alpes havafainak tsak
kevés számbol álló lakoíit^s meg hódítani, valamíg, tsak-nem histtetlen faradsággal, önnön magok azokba a5 kösziklákon
által útat nem készítenének. AUGUSZTUS a ki ezeket világosságra hozta, nem
állott tsak abban meg, hogy ezeket az
hegy-közi lakofokat szintén az önnön
barlangjaikig űzze: hanem azon kivül
némelly részét Népeinek fordította ezen
utaknak készitésére *, némelly részét
pedig azoknak oltalmazására, 's bátorságba való helyheztetésére, ezen vad népeknek ki-ütéfek ellen, a' kik őket ezen •
útnak készitésében minden mefterséggel
meg - akadályoztatni igyekeztek. Ugy
Czemlélte ezen bölts Tsászár azon Tartományt, mint a5 mai időben valamelly
Generális azt a helyet, mellyet megvenni tellyes szándékkal fel-tett magában. Árkokat készíttet az, all-vermeket áfat, föld alatt való likakat furat,
Minákat rakat, 5s mindenféle eszközöket elö hordat, 's meg-próbál, valamellyek által tsak gondolja, hogy a megszállott helybe bé-üthet, 5s azt megveheti. Bátor az Alpes-havafi lakofinak
minden ki-gondolható eszközüket elöl
kellett-
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kellett-is venni, hogy a z AUGUSZTUS
Népe szándékának ellene állhaííanak:
még fem tartották mindazonáltal magokat meg-gyözettetteknek 5s el-veszteknek lenni, mind addig, valami^ tsak
végtére azt nem látták, hogy egéfe
Tartományok mindenfelé keresztül - kaful tellyes utakkal, mellyeken minden
nap ujj, 's friss Katonák takarodnak-bé.
De mihelyt az meg-efett, meg-adták's
alájok vetették magokat a* Romaiaknak.
* Szokáfok vőlt egy általjában a' Romaiaknak ,
a' Tábor-utak, Viz - vételek, 's más ezekhez
hafonld dolgok körül va!<5 közönséges haszonra
tzélozó nagv szándékaiknak, 's igyekezeteiknek
végben - viteiére a' Katona Sereget alkalmaztatni a' munkára. Azt tartották Ök, hogy a' Katona
a' békelségnek idején fe szoktafla magát a' puha
és aszszonyi életre, hanem a' sziintelen való munka által, sziintelen a' hadakozásnak terhei alá szoktollá 's készíttse. Azért éppen nem lehet tsudálni, hogy olly nagy dolgokat vittek véghez, mellyek
ma mi előttünk tsudának látszanak, mert minékünk
mindeneket, még pedig nagy költséggel, tsak az
önként magokat arra szánt, 's gyakran tunya napszámoiök által kelletik véghez vitetnünk.

A' Rómaiaknak nagy Tábor -utaik,
Európának és Afrikának Nap-nyugot felöl való szélsö határitól fogva, szintén
bé Kis-Afiáig terjeatenek. HoszCzasáA 2
gok

gok volt mint egy 1500, söt 1600 Mértföldnyi-is, és ezen hoszszaságokban huszon ötször metszették által a5 Birodalmot. Ezeket a5 nagy utakat Táborutaknak (Viae Militares) * nevezték.
Máfoknál más neveik-is vágynák: Viae
confulares, Praetoriae, Regiae, Ag
publici, 5s a' t. És igy vagy azon Személyeknek tett szolgálattól, a5 kik azokat építették, vették a* magok neveiket, vagy azon haszontól, melly végre
építtettek.
* Innen vészi talám eredetét az a* szokás, melly szerént a' nagy utak még ina-is Tábor -utjának, Or£zág-utjának, Király vagy Tsászár utjának neveztetnek.
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Ezeken az utakan igen kömben által s meg-által járhatta az ember az
egész Romai Birodalmot, ?s annak FöVárossába Romába mehetett. Ekképpen
adja erről SZÓNEKA elö a5 maga gondolatját: Confiderate hanc Civitatem, i
túrba, per latiffima itinera, Jine i
fione defluens eliditur, in qua con
quid quid terris omnibus aratur. Ve
tek gondolóra ezt a Vároft, mellybe a5
hoszszas utazáfok által, minden meg-szünés nélkül olly számos fokaság takarodik-'

dik-bé, és a' mellyben kél-el mind az,
valami az egész föld kerekségén takartatik. Illyen képpen igen könnyen tudtára adhatta a' Tanáts a' maga rendeléfeit a* Birodalombéli minden Tartományoknak. Ezen végre AUGUSZTUS TsáCzár a' Poftákat * állitotta-fel; és a' Romai Katonaság ezeken az utakon, rend
szerént 20 Olasz mért-földnyire utazott
napjában, a' mint VEGERIUS bizonyítja:
Militari ergo gradu, viginti millia P
futm, horis quinque duntaxat aefl
conficienda fant; A' Katonaságnak hufö
ezer lépésnyire kelletik Nyári időben
öt óra alatt menni.
^

* A' Pofiaknak leg-első találót váltanak a' Pirsak*
HERODOTOS Libr. VIII.
Czirus ezy a' Perfiai
Királyok kozzül állította - fel .500 esztendökkel a'
Krijlus sziiletcfe előtt; A Romai birodalomban
AUGUSZTUS TsAszár, Frantzia Orfaágban
pedig
XI, LAJOS Király. Az A U T O R .
Kszénofon irja, hogy Períiában Tzirus állitotta-fel Iegelöször a' Poftákat, mellyek bizonyos ftatiókra váltak el-osztva, mellyeket HERODOTUS, fíafihcos
ftathmosnak nevez, 's egy napi járó fóld vólt
egyik a' máílktól. Nem ok nélkül vélekednek némellyek arró!-is, hogy már Auguftus Tsászárnak
ideje előtt, a' Romai Birodalomban-is fel-állíttattak vólt a' Pollik, mivel ezensz<5Statqr, melly
olly személyt jelent, a' ki ide 's tova Leveleket,
*s egybe kötött tsomólékokat hordozott, már Tzitzeronál emlekezetben vagyon. AÜGUSTVS vőlt mindazonáltal a' ki azokat a' közönséges hafeonra alkalmaztatta. Elsőben tsak gyalog emberekből álA 3
lottak
»

»

íettak ezek, a' kik egy Statioról másra tartózták
vinni a* Leveleket, 's más egjéb aprólékos tsomólékokat; de ez után ugyan ezen Tsászár lovakat 's
szekereket rendelt a' Statiókra, hogj' annál hamarébb érhefien azokon akár ki-is a' tzélra. SVETONIUS. Minekutánna Nagy Károly Tsászár Olasz '$
Német Országokat, és Spanyol Országnak-is egy
darab részét meg-hóditotta vólna, 807 Esztendökkel a' Kriítus sziiletéfe után, három Poftákat állitott-fel Frantzia Országban, a* kik az emiitett Országokba jöttek 's mentek, és az Országnak költségen tartottak. De ezen Tsászárnak halála, és az
Országnak azt követő egy máftól lett el-szakadáfa
után, ugy látszik, hogy ezen Pofták-is el-romlottanak. X I . LAJOS Kiráíy a' leg-elsö, a' ki Frantzia
Országban a' rendes Poftákat tijjra fel-állitotta , 's
a' mint a' Frantzia Hirtoriáknak irói nagyobb részéntmeg-jegyzik, Kriftus Urunk születdfe után
1477-dik esztendöben. Ezen Királynak ideje előtt,
már szokásban vólt Lyon és Vienne között a*
szamár háton járó Pofta. Hogy pedig Német Országhan 14S 2-dik esztendÖ előtt lett vólna a' PoHáknak valami rendes fel - állittatáfa, arról éppen
femmi bizonvos nintsen. Nem foká után állították
azokat fel a' Tsászári örökös Tartományokban de
TOÜR és TAKSZIS nevezetű , idővel o&tán Bárói és
Grófi söt Hertzegi méltóságra - is emeltetett Urak.
De ezek tulajdonképpen tsak Spanyol Poflák vóltanak. A' Német Tsászároknak az ö rendeléfeik 's
Leveleiknek a' Tartományokra való ki-kiildettetéfe
pedig tsak (per curjium publicum) közönséges
kerengés által ment végbe, az akkori időben élt
Görög Tsászároknál szokásban vólt mód szerint. Még
I. Makszimiliánus Tsászár idejében-is igen rosz állapotban vókanak a' Porták. Spanyol Belgiumból
Olafe Ország felé, Lovas Pofta állittatott-fel V. Károly tsászár uralkodáfa alatt; de ezeknek-is tsak a'
Spanyol Országi vagy Belgiumi Pofta-mefterek vilelték gcndjokat. Tsak 1595-dik esztendöben kezdettek elöszször a* Takszistól fel-állíttatott Porták
lábra

lábra kapni, minekutánna Rudolf Tsászár, TAKSZIS
Lénártot Fő Porta-Merternak tette vólna. BEVST
Erklarung des Fojl-regals. pag. m .
Sok nehézségek adták mindazonáltal elöl magokat ezen
dologban, némelly kiilömbkülömbféle Tartományokba szolgáló fenn állott kész magános Porták, Vároíi
követek, Landkotsikra 's a' t. nézve, mig osztán
végre a' közönséges Porták azon erös lábra kezdettenek állani, mellyen mind e' mái napig állanak.
Világofon 's bőven tanít erről BEUST Erklarung
des Fojl-regals. I. Rész. pag. 43. a' zoC-dtkig;
az hol Európában más Portáknak fel- állittatásokrólis láthatni; a' régi Portákról pedig BERGIER HÍ/IOIre des grands Chemins de l* Empire Romáin 4.
Bruxelles 172}*. pag. 616 - - 623. NEVFVILLE
de C origine des Fojles cet.
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. Mivel ezek a Tábor-utak a* Romaiaknak olly sok hasznokat tettenek,
éppen nem tsudálkozhatik fen ki rajta,
hogy a5 Tanáts azoknak, a' kik ezeket
épitették, tisztességekre és emlékezetekre oszlopot emeltetett. Kettőt emeltek AUGUSZTUS Tsászárnak, a' ki az ugy
nevezett Flaminia utat ujjra építtette;
VESZPAZiANusnak egyet; hármat Tríjámis Tsászárnak. *
* Nints itt helye azon Kérdés meg-visgálásának:
Miért hogy ma a' tisztességnek oszlopait tsak a'
Vitézek , vagy a' mái időhöz képért szólván, azon
személyek, a' kik a' hadakozáfokban magokat máíok felett különösön meg-jegyeztettek, nyerik-eI, 's
más a' hazának fokát szolgált érdemes emberek pedig azoktól el-maradnak, a' kik talám , szinte olly
A 4
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hasznokra lehettek a' Tárfaságoknak, mint amaz
emberi vérrel gőzölgő győzedelmi mezőt számtalanszor nyert Vitézek?
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Mind ezek a5 Tábor-utak, Romában , az Anya-Városban mentek öszve.
Azok' hoszszának meg-határozáfa végett,
el-osztották ezeket Mért-földekre, 's ezek
osztán oszlopokkal jeleltettek-meg. Mellyek közzül a' leg-elsö Roma Várossának kellő közepében állott, s Milliare
aureumnak hivták. Leg-elsö vólt K.
Grakhus,, a ki az utakat ekképpen osztotta Mért-földekre. Az Oszlopok iooo
Geometriai lépéfekre * vóltanak egymáftól ? 's ebből állott egy Milliare vagy
Római Mért-föld; melly a' Frantzia Országi mérték szerént 833 ölet ( Toije)
s Lábat tészen. A' mért-földnek apróbb
részei pedig e* következendők vóltanak:
4 árpa szemnek szélessége tett egy Tzólt
vagy ujjat, vagy hüvelyket. 4 Tzoll
egy Tenyeret vagy Markot; 4 Tenyér
vagy Marok I Lábat, 5 láb 1 lépéft;
125 lépés 1 Stádiumot (Dülö földet;)
8 Stádium I Olasz vagy Római mértföldet. A5 Geometriai lépés tehát 5
láb, a közönséges pedig 2 láb. ** Formája a5 mért-földek Oszlopának, mellyet
Rómá-

Romában Milliare aureumnak hivtak
gömbölyű kerékded, és alatsony vólt;
Korinthuíi mód szerént ki-faragott fundamentomon vagy talpon állott, a' te;
tején lévő pártázatja pedig, a' Toskánumi forma szerént párkány áztatott, 's
arra egy golyóbis helyheztettetett. JAN.
GRUTER. in Infcript. pag. 154, az hol
ennek formáját, a fellyül való iráíTal együtt
láthatni. Ezek mellé a mért - földek
Oszlopi mellé, más két alatsonyabb köveket-is szoktak vala a5 Romaiak helyheztetni, az utafoknak a* lovakra annál
könnyebben léendö fel-üléfekre, vagy pedig az el-fáradtaknak az azokon lehető
meg-nyugováfokra s pihenéfekre nézve/
A5 mért-földek Ofclopi, mellyek a' Tábor utakon állottanak, némellyek kerékdedek gömbölyűek, némellyek négy szegeletüek, 5s 9 vagy leg-fellyebb 10 láb
magasságuak vóltanak. Fellyül való irásis vólt rajtok, melly vagy az út hoszszaságának meg-tudására, vagy annak tifetességére és emlékezetére Íratott, a' ki
azon utat készittette. ***
* Nem tglsz bizonyos, hogy iooo Geometriai lépi[eh minden helyeken egy Római mirt-földet tettek vólna, a' mint az külömb-külömb helyeken f
az hol még ma -is találtatnak Hlyen mért-földek
Oszlopaiy meg-j egyeztetett, ha tsak azokat helyek- .
böl ki-mozdítván más helyre nem vitték által.
A 5
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Az Hlyen mlrufoldeh Oszlopi egij'z Khinában Jzahúsban v-agynah. Az AUTHOR,
BERGIER és BEVST mind ketten azt bizonyítják,
hogy Olasz Országban egy Római mért-föld tsak
1000 lépéfekböl állott: mellyröl még ma-is a' vi- '
lágos jelekből akár ki-is meg-gyözetterhetik. Ellenben pedig más a' Rómaiaktól meg-bodittatott idegen Tartományokban, nem az Olasz Országban szokásban vólt mérték szerént rendeltettek azok-el.
Mert p. o, Egyiptomban az ottan szokásban vólt
SchoeniSy Görög Országban a' Görög Stádiumok,
Galliában az akkori Leukak szerént, 's a' t. osztattak-feL Világofon tapasztalták ezt Spanyol Országban, egy köböl ki-rakott uton, mellyen a'
. melly mért-fold Oszlopok találtattak, nem icoo,
banem 4000 lépéfekre állottak egy máftól, mellyek
tulajdon képpen egy Spanyol mért-földet tésznek.
BERGIER az emiitett helyen pag. 772.
BEVST
Erklarung des fofi*regals.
I. B. pag. 507.

** Az Authortól itt elö hozatott mérték szerént, az
Római egy mért-földnek valóságos nagysága, az
nálunk moft szokásban lévő mértékre nézve, még
valamennyire meg-határozatlan marad, '$ meg-tsalattatunk, ha el-hiszszük, hogy egy régi Római mértföld, az itt elö-hozott "053 ölekből 's 2 lábakból
álló Frantzia mértékkel meg-egyez. Ki nem tudja,
hogy a' láb mérték minden Országokban, sőt tsak
nem minden Vidékekben egy máftól igen nagyon
külomböz i öt láb tészen egy lépéft; 125 lépés egy
Stádiumot, 's a' t. De majd mindjárt külömbözö
nagysága s távol léte Iészen a' Stadiumnak, mihelyt
vagy •) 'Párifi, vagy * Rhénus mellyéki, vagy
5 Bétfi, vagy 5 más-féle lábakat számlálunk egy
lépésre. Ha valaki a' régi Római mért-földeknek
valóságos nagyságát akarja a' mi mái mértékünkre
alkalmaztatni, 's hozni, szükség hogy mindennek
előtte a' Római lábnak, a* mi Európaiaknál szokásban vett láb mértékünkhöz való képességét vagy
halönlóságát (proportiójít) tanulja-ki. Ez nem
éppen

éppen a' Ieg-konnyebb dolog; mert valamennyi Proportiét haíbnlóságot erről találunk, mind annyi féle képpen kiilömbözuek egymáitól.
Egynéhányát
hozok elöl: PIKIÍRT Ur Öszve vetéfe szerént a' Párift láb, a' régi Római lábhoz haJbnlittatván, ugy
vagyon mint 720: 653-hoz. Ezzel meg-lehetofen
meg-egyez PF.RAULT, a' VITRUVIUS fordításában,
a* ki azt mondja: Pátus Lukáts tudófttája Jzerint, a' Romai láb, melly még mojl-is a' Kajjű
toliumban vagyon, a* Frantzia lábhoz ugy vagyon
mint 1366: 144c-hez. De vágynák még más ennél nagyobb régi Római lábak-is. Egy vagyon
Rómában a' Vaticana Könyv-tartó háznak Belvedér nevezetű mulató részében, melly a' Frantzia
lábhoz ugy vagyon mint 1311. 1440-hez; máűk
pedig Weinbergben , mint 1315: 1440-hez. A'
Görög lábak haíönló kiilombségiiek. HERODOTUS,
SUIOAS 's más Görög irók szerént, a' közönséges
Görög láb nagyobb vóít
részszel mint a' közönséges Római láb; mert a' mint az egész Világ
bizonyítja, egy Görög Stádium 600 lábakból áll;
ellenben a' Római Írók FLINIUS és KOLUMELLA egy
Római Stadiumra 635 lábakat számIáinak. A* Görög láb, mellyet hifonlóképen a' Kapitoliumban találtak , ezen íkámláláflfol éppen meg-egyez. Ki lehet tehát nem minden fundamentom nélkül hozni,
hogy ezen talált Római láb lett légyen ezen nemzetnek , mind közönséges, mind pedig leg-nagyobb
szokásban vólt láb mértéke. Ezen Görög láb pedig a' Páriű lábhoz hafonlittatván, ugy vagyon
mint í ^ S : 1340-hez. EISENSCHMID értelme szerént a'Párifi, a' régi Rómaihoz képeli mint 1440:
i32>hoz.
Tra^. de Ponderibas & menjvris
veter. Romanor. Grcecor. ö Hcebrceor,
Az első, PIKART és PERAULT által próbált egyben hafonlitás izerént, egy Római Stadiumban 566
Párifi láb 's 10 Tzoll;, vagy 94 öl ( Totfe) 3 láb
és 10 Tzoll vagyon. És igy egy Milliare, vagy
Római mért-föld 755 öl ( Toije) 4 láb 8 Tzoll ;
melly DE LA H Í R E egyben vetésével nagyobb iéi'zént

réfcént meg-egyez, Memoires de V Academie
Royale des Sciences de Paris, l* An. 1714. edit
4 Paris 1717. pag. 395. EISENSCHMID számláláfa
feerént pedig egy Stádium 572 láb, 11 Tzoll, és
igy egy Római mért-föld 763 öl, 5 láb, 4 Tzoll.
Mivel a' Frantzia láb a' Khénus mellyékihez képefl PIKART öszve vetéfe szerént ugy vagyon mint
1440: 1392-höz: tehát egy Római Stádium Rhénus mellyéki mérték szerént 48 Öl, 10 láb 4
Tzoll; következésképen egy Milliare 390 öl 10
láb, 8 Tzoll
Ezen számban nagy részént megegyeznek L' ISLE és VERENIUS az Ö Geográfiájában. Az első azt mondja ^ hogy 75 régi Római
mért-földek, tésznek 60 mái Olasz mért-földeket;
a' máfik pedig egy Olasz mért-földbe 475 Rhénus
mellyéki ölet számlál. Geogr. gener. L. 8* pa8>
44. Ezen számlálás szerént egy Olasz mért-földre
488 öli, 2 láb jönne, és igy még-is egy kevessé
fok. EISENSCHMID a* Párifi lábat, a' Rhénus mellyékivel egyben vetvén, találja azt mint 1440 vagyon
139i-hez; ezen öszve hafonlitás szerént tehát, egy
Római Stádium 49 Öl, < láb, 11 Tzoll,- egy Milliare pedig 39> Öl, 4 láb, 8 Tzoll. Mint hogy
pedig a' Frantzia láb ugy vagyon a' Bétühez, mint
1440: 140--hoz: Bétfi mérték szerént 1 Stádium
lészen Q- öl,
láb. f Tzoll. Ezekből akár ki is
által láthatja, melly igen meg-botlott G A U T I E R Ur
a' maga számlálásiban.
*** A* Milliare aureutn, melly Róma Várofcának
közepette állott, Augusztus TsáTzártól állittatott-fel.
A' ki ezt egészszen meg-aranyozttatta, 's olly rendeléft tett, hogy a' Tábor-utaknak hoszsza, minden
Tartományokban ( Provintziikban ) ezen Oszloptól
számláltaísék. VEspázláNus ezen Oszlopot meg-ujjította, a' mint ezt egy azon találtatQtt fellyül való
irás bizonyitja. Nerva-is tett arra valami iráft midőn azt ujjra meg-ujjittotta.
Adorján Tsászár
alatt pedig némelly magános személyek ujj fundamentomot vagy talpat tétettek alájja, a' melly egy
rajta való írásból ki-tetszik. Sok idővel annakutánna,
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tánna, Róma Várossának egy Hoftátjában találtatott ez, valami romladozott épületnek töredékiben,
az Appiullól tsináltatott Tábor - úthoz közel, az
honnan azon helyre vitettetett 's helyheztettetett,
mellyen még ma-is láttatik. Formája fem egy, fem
mis mód szerént való rendihez az építésnek; nem
hafonlit. Azt állítja BERGIER. Traite des grands
chemins de l' Empire rómaine. pag. 381. Hogy
annak fundamentoma a' Kórinthun; teteje pedig a'
Toskanumi mód 's forma Ízerént párkányoztatott,
's az Author-is ebből vette ennek formáját. Lerajzolva láthatni ezt Rossi BERTALANNAK Ürna* menti di Fabriche antichi £? mnderni deli nlmu
citta di Roma, titulus alatt ki-jött könyvében.
1600 Parte Secunda Tab. IV i nem külömben
J A N . G R Ü T E R . Corp. abjolut. Rom. Injcript. pag.
De egyikben fem hafonlit annak teteje, a'
Toskánumi mód Cserént való építésnek rendihez.
Rossmak rajzoláfa szerént, a' VI. Táblának i. Figurájában én azt vóltakeppen le-rajzoltam A'
többi mért-földek Oszlopinak, mellyek a' Táborutakon találtattak, femmi bizonyos formájok nem
vólt, némellyek közzülök kerekdéd gömbölyű, némellyek szegletes, némellyek más formájúak vóltanak, *s egy kis Talpon (Pojlamenten) állottanak.
MagoíTabbak 8 lábnál nem vóltanak, 's a* talpokra vólt metszve, minémü meszszeségre állottanak
a' Vároftól. BERGIER pag. 757. Szokásban vólt
a' régi Rómaiaknál, hogy ezen utak mellyékire
rakott mért-földek Oizlopi mellé temetkeztenek, 's
innen vette eredetét az a' szóllásnak formája , mellyel az régi Római írók élnek valakinek temető
helyének le-irásában, tsak az Oszlopot nevezvén,
a* mellynél temettetett-el - - - Sepultus ejl jnxta
viam Appiam ad quintam lapidem. C O R N . NEPOS
in vita P. Attici. Cap. ult. El - temettetett az
Appius utja mellett az ötödik kőnél vagy oszlopnál ; az az sooo lépésnyire, vagy 5 Olasz mértföldnyire Róma Várossán kivül. Az apróbb kövek , mellyeket K. Grakhns az utafoknak hasznokra
íllitott-fel, ugy vóltak kéliitv* az Appia uton,
mint

inint valamdly o&lop talpak vagy fundatnentotnok,
's egy martól 10 lábnyira vóltak állítva. BERGIEA
Pa8* 753* Jegyzélimet fokra terjeszteni nem akarom; Önként el-halgatok m is oszlopokat, bálványoknak kepéikét 's a' t. mellyeket a' Rómaiak szoktak vala fel-állítani útjaiknak ékesgetésére. Lerajzolva elo adja azokat SCHRAM $\ixon. Monu~
ment. illujlr. Fig. /V. V. X. XIV.
Nem kiilÖmben BERGIER a' gyakran emiitett helyen. Tsak
azokat a' mirt-töldek oszlopait említem rövideden,
mellyek Európában még ma-is szokásban vágynák.
A z Author meg-jegyezte már oda fellyebb , hogy
egész Khinában szokásban légyenek ezek. Az Ország utaiuak ezen ékességeit, mellyek az utafoknak
nagy hasznokra vágynák , mért-fö dröl mért-földre
fel-állitotta vólt már Muszka-Országban a' Nagy I.
Péter Czár. Hollándiában-is fel-találja az ember ezeket a' Kánális partokon órákról órákra, mellyek
fából készittettek négy szegeletre, veresre megfeftettek, 's az óráknak száma reájok metszetett.
Hafonlók ezekhez az Ang iaiak, négy szegii kövekből, 's i Dresdai íingnél va'amivel magallabban
állanak-ki a' földből. Leg - pompáfl&bbak 's költségesebbek vágynák a' Sakszóniai Választó Fejedelemségben. 1. János György Választó Fejedelem
idejében raktak vólt leg-elsöben a' fákra az Erdőknek jelet, a' Fejedelemséghez tartozó erdőkben.
III. János György imitt-amott fából emeltetett uti
oszlopokat, de a' mellyek t ak a' köz vélekedés , nem pedig valamelly Má h-Jfisbéli mércék szerént állíttattak va'.a fel. 1692, vagy a' mint málok
tartják 1697-dik eüztettdoben rakattak Szakszóniában a' leg-elsö Polte és uti oszlopok, 's a' mint vé- .
lekednek a' Dresdából Lipíiába menő útra, erös
Tser-fából, négy szegre faragva,, mellyekre fellyül
a' Fejedelemségnek tzimerei, alól azokon a' Pofta
utakban "való Fö helyek, 's ezeknek Lipfiáiól való
órákra osztott távol fétek vóltak fel-metJ'zve
A'
kezes oszlopok tsak a' kereszt utakra tétettek, ezekből az utaknak öszve fojáfok szerént 2, 3 vagy 4.
kezek-

kezek - is eresztettek - ki, mellyeken a* helyek , a'
mellybe igazítottak és vittenek , vóltak fel - irva.
Német és Svajczer Országokban még ma-is sok helyeken Csokisban vágynak az illyen oszlopok. 17fixáik Esztendöben Magyar Országban-is állíttattak
Királyi parantsolatból fel, némely helyeken, illyetén uti fííból késziilt kezes oszlopok, mint egy H
va$ry 10 láb magasságnak, mellyekböl a' tetejek
fele emberi kar és kéz formára ki-faragott fa kezek állottak-ki,
azokra azon nevezetes helyeknek vagy Városoknak neve fel-metszetett, mellyekbe az az ut melly mellé áfatott, vezetett. De ezek
nem annyira neveztethetnek mért-földek oszlopinak,
mint ut mutató Kalauzoknak. A' mint hogy nemis az mért-földek határi Ízerént rakattak, hanem
többnyire vagy a* helységek, 's Vároíbk végeire,
a' mint azokból az utak ki mentek, vagy pedig a'
kereszt utakra, 's az utaknak Öszve fojáíira állíttattak. De ezek vagy igen kevés helyeken állittattak-fel, vagy a* mellyek fel-állittattak vólt-is,
a' gondvifeletlenség miatt többnyire már mind elvesztenek. De hogy a' Szakszóniaiakra viszsza térjünk , mivel a' fa Oszlopok rész szerént nem íbk
ideig tartottak, rész teerént igen helytelenül rakattak vala: azért a' b. e. Fridrik Augusztus Lengyel
Orfeágl Király 's egyszer 's mind Szakszóniai Válásztó Fejedelem azok helyében kö Pofta oszlopokat készittetett 1-21 és 1722-dik esztendökben.
Ez a' nagy Monárkha, a' ki valamint hogy minden Tartományinak édes Attya, ugy a' Tudófoknak Tutora 's Elö-mozditója vólt, maga adott ezen
mért-földek oszlopira rajzolandó formát. ZÜRNER
Adám Fridrik a' Tartomány' és Határok Komissáriuílh vifelt az egész munkának végben vitelére
gondot. Négy félék ezek az oszlopok. A ' Fö
Oszlopok, mellyek a' Város kapui előtt állanak, és
az hol tsak egy Pofta ut mégyen - ki egyenefcn,
ezek-is egy oldallal egyenetlen arra fordíttattak;
az hol pedig több Pofta utak-is vágynák, az utaknak öszve szakadáfoknál való forokban állanak, ugy

hogy

hogy mindenütt, mindenik útra az oszlopnak egy
oldala szolgál. Négy szegeletre és a' tetejek felé
tsutsos menedékességgel (Piramis formára) faragtattak. Fellyül egy Korona, Lengyel Orizágnak és
a' Vílasztó Fejedelemségnek Tzimerei, ezek alatt
a' Királynak Aug. Rex rövideden öszve vont Nev e , meizszebb alább ismét a' közelebb való Városoknak
távol líte, órák szerént, 's végre leg-alól
egy Pofta kürt az 1722-dik Esztendö számával.
Hafonlók a' Fél-és Fertály mért-földek oszlopiis;
tsak az a' kiilömbség közöttök, hogy egyik alatsonyabb, mint a' máfik. Az egész mért-íöfdek osz•lopi 2000. Dresdai ölre egy Ölbefci Dreszdai fingét
vagy 16 lábat számlálván állanak egy máitól, az
utaknak tekergéfe szerént, a' mint azt Zürner Ur
a' Tartomány KomiszszáriuíTa, egy bizonyos szerftámmal meg - mérte , mellyet az Ö uti Kotsijához
alkalmaztatott vólt. Le-irja ezenszerszámotSCHRAMM
in Tratt. Saxon. monument. illujlr. in ajpend.
p. 291. 's a' Vl-dik Numerus alatt való Figurában
le-is rajzolja. Mivel pedig BEUTEL szerént, in
/frboret, Mathmat. Ajlrol. pag. 5 ^c. a' Rhénus
mellyéki láb ugv vagyon a' Dresdaihoz mint 11:
12-hÖz: egy Dresdai mért-föld fog állani 2 1 1
Rhénus mellyéki ölekböl 9 lábakból. A' Bétfi
mérték szeréut pedig 4391 Bétfi ölekböl
labakból.

-

A' Vl-dik Táblán vagyon egy inért-fóld aszlopa
ScHRAMM-nal, a' nevezett helyen a' XVIII-dik
Numerus alatt lévő rajzoláfa, 's az ottan találtató
mérték szerént le-rajzólva. Zürnernek fel-számláfa szerént ezen egéfe-fél-és fertály mért-fóldeknek
oszlopinak az árra egyenként, egyiket a' máfikkal
egyben vetvén, mégyen 6 Tsászár Tallérra, és 8.
garasra ; mind a' Kö-faragó, mind a' Fellőnek munkáját belé tudván. Többeket olvashat erről a' ki
akar a' gyakran emiitett ScHRAiviMnál pag. 106 - aió; ÖEusmál in Pojl regaU pag. 415. egész végig; ÜEüTELnél in Cirnml. Geograph. Tripcfrt.
imitt - amott.

§. 6.
Három Klaffifokra osztották a' Rómaiak az Ö útjaikat, Királyi utakra (ZH
Fias regias;) Köz-vagy kereszt-utakra;
és Melíyék-vagy Tér-utakra. # A 5 Királyi vagy Tábor utak, a5 mint már emiitettem, fokszor által-mentek az egész
Birodalmon. Ki-terjedtek Európának 9s
Afrikának Nap - nyugoti leg-szélsöbb határitól bé Afiáig, és a* Római katonaság
igen alkalmatofon járhatta azokon el a*
Birodalpmhoz tartozó minden Tartományokat. A3 köz-vagy kereszt-utak gyakran a' Királyi utakból ágaztak-ki, s valami Város' vagy Faluban végezödtek,
és fokkal keskenyebbek vóltak a' Királyi utaknál. A' Tér-vagy Mellyék-utak
pedig a' Királyi vagy a' kereszt-utakból
tértek-ki, és tsak valami bizonyos mezökre vagy erdőkre való járásra szolgáltak. Mivel pedig ezeken nem olly gyakran jártak, mint a' kereszt-utakon, azért
fokkal keskenyebbek - is vóltak azoknál. **
* Frantzia Országban vagyon míg ezelten kivül
az utanak egy bizonyos neme, mellyeken a kereskedő hajójök az Ö hajóikat vontatják a' viz
ellenébe, mellyek közönségejen 24 lábnyi szélessi*
güek. Az alúthor.
Az útnak ezen neme, ugyan azon végre meg• vagyon nálunk. is a* Duna mentébe.
De a*
B
melly-

raellynek femmi meg - határozott szélessége nintsen; és talám útnak fem neveztethetik.
Legalább a' mennyire én tudom, az azon járni kéntelenittetett hajólokon kivül másnak femmi gondja
reája nincsen.

v

Az utak a' Tartományokban, az egy helyből
másba való gyaloglásra, Lovaglásra, főképen pedig a' szekerezésre rendeltetett közönséges eszközök. Melly szerént, a' mennyire én tudom, nálunk-is azoknak a' következendő nemeik vágynák:
Ország és Pofta-utak, Kereszt-utak, Oldal vagy
Mellyék-utak. Az első rendbéliek Izolgálnak a'
Kereskedésnek a' Tartományban való elö mozdítására , 's egy Városból máfikba mennek, és !eg gyakrabbi hasznokért, leg-széleflebbek-is szoktak lenni;
a' málbd rendbéliek pedig vagy egyik Orjzág utjá-1
ról a' máflkra, vagy az apróbb helységekből a'
máfikba mennek által. Az Ország utak a' többiek
felett nagyobb figyelmeteíséget érdemelnek ezért,
mivel a* Tartománynak bóldogságára fokát használnak, midőn ezek a' kereskedésnek elö mozditáía,
és bátorsága, a' külső Országi portékáknak bé-szállítáía, a' honn-valóknak pedig ki hordatáfa végett
állitattak-fel, és a' Tartománybéli jövedelmet, ha
azok jó állapotban tartatnak, tapasztalható képpen
emelik, ellenben ha roszszak, 's az.utafok rajtok
nehezen járhatnak, a' jövedelmet tsonkitják, *s kárára szolgálnak a' Tárfaságnak. Mert mind a' kiilsö Országokról bé-szállittatni, mind a' hazából kivitetni, avagy benn a' Hazában egy helyből máfikba hordattatni szokott portékáknak az árra, a'
költöztetésre költött költséghez alkalmaztatik 's szabattatik mindenkor, ez pedig az utaknak minémüségek ,*'s mivóltok szerént száll alább , vagy mégyeo
fellyebb. Az hazabéli kereskedő azért, avagy Fabrikás mindenkor nyereséggel jár, ha óltsó szekerelfei vágynák, a' szekerefeknek óltsósága pedig
függ a' könnyít úttól, ha tudniillik a' feekeresnek
a' jó úttal kevés vontatókra leénd szüksége, szer(zámaiban kevés kárt vall, vonó marháit nagyon
meg-

meg-nem hajtja, '& még-is nagyobb 's. nehezebb
terhet rakhat, nagyobb utat tehet egy Nap, 's következésképpen keveílfebb uti költséget tészen. Ha
azért ezen utak szüntelen jó és könnyen járható állapotban tartatnak, a' járkálás rajtok minden időben, ,az időnek minden változáfaiban egyaránt
könnyű.
Mivel a' bátorság és a' feapora járás*is a* többek között a' kereskedésnek elö mozdittására fontos fegitség: ezen végre , és a' Leveleknek, pénznek; utazóknak szaporább kiildettetéfekre állittattak-fel a' Poftik, az honnan a' Pofta utak származtanak, a' mellyeken egy Statiótól máfikig menni
szoktak. Mivel pedig ezen Pofta utak közönségeffen Ország utjai-is szoktak egyszer 's mind lenni,
neveztetnek Pofta 's Ország-utnak. Valami azért
az Ország utja körül meg-kívántatik, mind az a'
Pofta út körül-is szükséges. Mert a' Correfpondentziák ílettetéíe és szapora járásától függ nagyobb
részént a' kereskedőnek minden foglalatosságinak ió
folyamatja, 's kereskedésében való haszna, az által világoflan elő mozdíttatik a* Tartománynak java , 's különösön a* kereskedés, arra nézve a' FÖUralkodónak a' Pofta utaknak jobbitásokra, és jó
állapotban való tartatásokra nagy gondja izokott
lenni.
A' kerefít vagy által-utak, a' mint mondánk,
mennek egy Ország útból a* máfikba által, és a'
Czekerezésnek alkalmatolTabb vóltára nézve kéc
nagy Ország utakat kötnek öszve.
A' Mellyék vagy óldal-utak az Orfeág utjai mellett szoktalc szokásban lenni az alkalmatlanabb helyeken az árkos és szük utak köriil, és a' meredek
hegyeken, és tsak arra valók, hogy a' fcekerefek
egy más elöl ki-térheílenek; mellyre nézve Ut*
mutató Oszlopok-is szoktak azoknak az igaz úttól
való öszve jövéfeknél fei-állittatni, mellyek az ura.
foknak meg mutassák balra menjenek-é vagy jobbra?
B A
hogy

hogy a' történetből vélek szem-közt jövőkkel öszve né akadjanak, 's akadályt és alkalmatlanságot
magoknak ne okozzanak. De az illy Mellyék vagy
oldal-utak tsak azon bizonyos efetekben engedtetnek-meg, ha az el-kerülhetetlenül szükségesnek
ítéltetik.
Ezen utakról-is tsak azt kelletik mondanunk a'
mit az Ország útjairól oda fellyebb mondánk. Két
Ország utakat kötnek ezek-is öszve, hogy a' több
kerengő utakat általok el-távoztassák; a' szekerezésnek hasznára .szolgálnak, hogy a' ki-téréfek által gyakran esni izokott veizedelmek, rendeletlenségek, idö-töltések 's vesztegetéfek el-távoztaflanak.
5
?
»
Vágynák az utaknak nálunk még több hemeikis, de a' mellyek nem érdemlenek valamelly különös figyelmetelséget: lllyenek a' gyalog utak vagy
ösvények, mellyeken tsak gyalog, vagy sok helyeken Ló - háton - is bizonyos mezökön, réteken ,
erdökön, egyenefen mehet az ember vagy az
Ország útjába ki, vagy egy helységből máfikba-is;
a' magános utak, mellyeken némelly bizonyos Jószágos emberek a' magok Jószágaikba,. majorkodá- •
faikra meg-kivántató szükséges Eszközeikkel szoktak ottan ottan ki-menni; és a' faizó 's takarodó
utak, mellyek hafonlóképen tsak valamelly bizonyos
helységhez, vagy magános személyekhez tartoznak,
*s a' mellyeken ök mezeikre, szántó földjeikre, Rétjeikre és érdejikre járhatnak. Ezekhez számláltathatnak még a' Nagy Méltóságoknak, Fejedelmeknek magános útjaik, a' mellyek azon végre állíttattak 's épittettek, hogy azokon, lakó Kaftéllyaikból Váraikból, egyeneflen mehelTenek vagy más Réfidentiájokba, vagy valami mulató Kalléllyaikba, s' a' mellyeken fenki azon Tartománynak Urán kívül rend
szerint nem szokott járni. Hlyen p. o. az Eszterházy Hertzeg Gitzjböl Pofonyba való utja. Hlyen
Szakszoniában a' BferlinbÖl Potsdámba menő Királyi
ut; Dresdábol Hubertburgba, 's a' t.
§•7.

Tsudálkozásra méltó mellysokféle
]\Iateriálékat alkalmaztattak a5 Rómaiak
az ö Tábor vagy Királyi útjaiknak készitéfekre, hogy azokat állandó tökélletességre vihessék, a' mint ez a5 következendő
próbákból ki-tetszik. BERGIER MIKLÓS, SOK
tett, 5s a' mellyeket a' Római Tábor-utakról irt Könyvében elö-is ád, meg-jegyzi. *
1) Hogy azokban vólt egy rend rakás, egy
hüvelyknyi vaítagságra, valami homok
és mészböl öszve habart bizonyos %tzémentböl. ** 2) Egy rend azon fellyül
10 hüvelyk (tzoll ) magasságra, széles
és lapos egymásra rakott kövekből,® mellyek valami kemény tzémentbe rakatta*
vala le, és igy a5 kö-rakásnak egy bizonyos nemét mutatták. 3) Azon fellyül
ismét más rend kö-rakás 8 hüvelyk magasságra , gömbölyű kövekből 5s tégla darabokból öszve keverve 5s öszve rakva.
Mind ezek olly. keményen rakattak
öszve, hogy a' leg-ferényebb munkás
fem feszegethetett egy óra alatt többet,
fel belőle, hanem tsak a5 mit egyszer
el-vihetett. 4) {izeken fellyül vólt még
egy rend rakás valami Krétához hafonló fejéres és igen kemény tzémentböl;
s utoljára leg-fellyül egy .rend 6 hüB 3
• velyk-

velyknyi magasságra követsbol vagy apró
béka sóból
* Reményiem nem lészeu az Olvasó előtt keNetlen,
ha én BERGIER Urnák egéfa találmányát, mellyet
Hheims Várofcában, *s ezen Városnax környékén
fedezett fel, Vgyakran emiitett Könyvének I8Idik levelén boszszalon le-ir, rövidedeiv ide tészem.
Egy általiában nékem úgy tetfaik, hogy az Authornak befcédenem éppen a* leg hejyefiebb. BERGIER Ur igy vélekedett a' Római Ország - utakról
1 való olvasásából, hogy ezeknek materiáléjok 's elkészittetéfek, és a* kövei ki-rakott padimento.
mok között, mellyel a' Rómaiak az ö épületekben éltenek, igen nagy hafonlatoíság vagyon. 'S
hogy ebben bizonyos végét el-érje próbát kezdett
tenni, mellyet én itten az Örinon maga munkájából tbgok által irni. 1617-dik Esztendö tájban
Rheitns Városában egy Kaputzinus Klastromnak
épittetéle alkalmatosságával, az a' mellett lévő
keltben, találtakfcerentséböl egy régi Római útra.
Ezt fel-áfetta BERGIER, 's ugy találta, hogy a'
materiáléknak kiilömb kiilömbféle rendjek vagy fekvéfek , mellyek böl a* fundamentomnak alkotványa
állott, éppen ollyan, mint az Epületek pádimentomaik körül szoktak vala azokkal élni a' Rómaiak. Ez által még jobban meg - erősíttetett a' fel*
lyebb emiitett vélekedésében, '$ azérf-is éppen azt
a* Nevet adta ezen rendnek vagy fekvésnek, mellyet
VITRUVIVS adott az Ö Építésről való könyvében az
első rend rakásnak. Talált ugyan-is a' tőid szinén
egy hüvelyknyi magasságú rend rakáll, homok és
mészböl egybe kevert rzémentböl (vagy habarékból,) melly még ekkor-is olly fejér 's a' tapintásban olly porhanyó vólt, npintha tsak akkor rakták
vólna le. Ezen rendet tartotta ö annak a' mit a*
Rómaiak az ö pádimentomozáfaikban Subjlratumnai neveztek. Ezen tzémenten vólt az első rend
rakás széles is lapos egy másra helyheztetett kövekből 10 hüvelyk magasságnyira, mellyek olly keményen
egybe,

,

egybe vóltak tzémentel rakva, hogy tsak egyet-is
közziüök fel-szakasztani dolog vólt. A' pádimentomozáshoz való hafonlatosságára nézve, nevezte
ö ezt a* rendet Statumennek. A ' máfodik rend
állott inkább négy szegeletes, tojás forma, és gömbölyeg, mint fem lapos kövekből, mellyeknek a'
leg-apraja olly nagyságú vólt, hogy az ember a'
markába belé szorírha'tta , vaftagságára nézve pedig
8 hüvelyknyi.
Nevezi ö ezt VITRUVIVS után Kum
dusmk, vagy Rud'ernek, Ezen két első rendbei való kövek nem Béka sók, hanem valami más
nemű puh^ kövek vóltanak, mellyek femmi tüzet
magokból nem adtának. Az harmadik rend vólt
1 láb vaftagságú tzéinent (habarék) kövér Krétái
jól öszve törött homokból, mellyet ö Nucleusnak
nevez. Ha az ember ezen külomb-külömbféle 19káfokat egybe fummálja, az egész vaflagságok lészen 2 láb, 6 hüvelyk; és ha az utolsó rendet-is,
melly az útnak leg-íelsö szine, 's 6 hüvelyk vaftagságú vólt, hozzájok adja az egész materiáléknak, mellyekbol az ut állott,
láb lészen vaílagsága. Ugyan BERGIER egy málik útban fél mértföldnyire Rheimstöi Cbalous felé , mellyet hafonlóképen fe!-ífatott 's meg visgált, már valami külömbséger talált. Az a' rend, mellyet ö Nucleusnak
nevez, 's a* fellyebb le-irt útban az harmadik rendbe rakatott, már itten raáfodik vólt, és a' máfik
útban a' mífodik rend rakás vagy Rudas, itten
harmadik helyen állott.
KülÖmben a' matériálék
itt-is tsak azok voltak, mellyek a' máfikban, tsak
hogy a' harmadik rend rakásban való kövek közort femmi téglák, mint a' máfik útban nem vóltanak. Az harmadik ut mellyet fel-áfatott Rheimsbol Mouzomba ment. Azon a' helyen, mellyen
fel-áfatta a j lábbal vólt a' föld fik szinén fellyül
fel-etnelvefel-rakva. Ebben az első rend Statumen széles lapos egy másra rakott kövekből állott,
még pedig azok-is duplán rakattak le, elsőben tzémentbe xu hüvelyk magasságra; '$ azokon fellyül
ismét ugyan ^zon'némü kövek tsak szárazon minden tzéinent és föld nélkül u hüvelyk vaítagságB 4
ra;

ra; 's e' felöl azt tartja, hogy mind a' két rendet
csak egybe kell venni, 's neveztethetik Duplex
Statumennek. Ezen rendet követte mindjárt a z ,
mellyet Ö Nucleusnak .nevez, valami verhenyeges jól öszve törött főidből 4 vagy 5 hüvelyk
vaftagságra, gömbölyeg 's fényes követsböl, a' minémüböl szokott állani az utaknak felső szine, tsak
hogy azoknál fokkal-is apróbbak vóltanak. Alig
találtathatik közöttök egy diónyi nagyságú , ellenben véghetetlen fok, melly egy tseresznye magnál
nem nagyobb. Ezek a' követsek olly keményen
rakattak a' tzément közzé, hogy 9,' munkás egy
óra alatt nehezen szedhetett-fel belölök annyit, a'
mennyit egyszer vállán el-vihetett vólna. Ezek felett vólt utóljára a' leg-utólsó rend rakás, Summum dorjum, melly a' Rómaiak fcokáfok ellen
fokkal nagyobb kövekből állott, mint a' Rudusn<tk neveztetett rend, és tsak 6 hüvelyk vaibgságú vólt Az egész útnak matériáíéja tehát | láb
vaftagságú vólt. A* leg - utolsó rend rakás, vagy
a? útnak felső szine vagy kövekből vagy követsböl állott. A' máibdik mód szerént való épitéle
az utaknak, fokkal közönségeflebb vólt, mint fem
az első; de az első régibb, 's már az A P P I U S által készittetett Tábor-utnak épitéfekor, melly legrégibb sőt leg-elsö minden Római utak között,
melly nagyobb réfeént még moft-is épségben vagyon,
's a* Kriitus születéfe előtt 300 Esztendökkel építtetett, szokásban vólt. Nem tsak közönséges, hanem vágott 's fejtett kövekkel is vólt ez ki rakva
(pádimentomozvaflaflromozva. ) De annak utánna
bé-jött az a* szokás, hogy tsak a* Városoknak utszái rakattak - ki kövekkel , az Ország utak pedig
tsük követsel hordattak-meg. Én azt tartöm , hogy,
ha ki a' Római Táborvjtak épittetéfeknek ezen
módját, melly itten le-iratik gondolóra véfei, éppen nem fog előtte tsudának látszani azoknak olly sok
állandóságok. *S egyszer "s. mind azt-is által láttatja, mi az oka, hogy a' mi mái Orizág utaink
olly kevés ideig tartanak.
Más

Más az, midőn az ember a' lég.állandóbb .matériáinkat , mennél keményebben lehet, Öszve rakja,
más az is, midőn földet, liomokot, követset, követ , fövényét, veszszöt, szalmát pozdorját 's a' t.
gyakrabban minden meg-választás nélkül egy másra hány , a* lapáttal tiltül el - egyengeti, 's mikor
jobban megy a' dolog a' fulyokkal tiltul meg-ütögeti. Kár hogy BERGIER a' földnek minémüségét,
mellyen az útnak külömbözö Öszve rakott rendei
fekvéfei állottak, meg-nem visgálta. Igen fokát
használt vólna az arra, hogy a* matériáléknak, külömb-külömbféle földeken való öszve rakásoknak
módját, a' mint azzal a' Rómaiak éltek, világofon
ki-tanúlhattuk vólna.
** A* Tzément nem egyéb , hanem mészböl és homokból öszve elegyített habarék. A ' mész mellyböl Tzément készittetik vagy tengeri tsigákbó!
égettetik; vagy kemény kövekből; vagy pedig
puha kövekből, minémü az alabástrom, és az ahoz
hafonlók; melly a' többitől való küloinbségnek okiért gyanta -mésznek (gyps.kalck) hivattatik. És
ezt többnyire, ha véle élni akarnak, tsak ti&ta vszzel elegyítik 'i habarják-fel; bátor szaporaságnak
okáért gyakran homokot-is kevernek közibe | vagy
|-d rélinyit.

5. 8.
Az útnak ezen építésének módja
hafonlit némünémü képpen ahoz, mellyet minékünk VITRUVIUS a' maga idejebéli kö (flaílroinról) pádimentomról
Írásban hagyott. Azt mondja ö: Kezdjeel az ember egy rend, mint egy, egy
tojásnyi béka sóval, mellyeket tzémentbe vagy malterba (mész habarékba)
B5
rakjon

rakjon-le. Ez az első rend Statumennek
neveztetett. A' máfodik rend, kó - rakás módjára mész' és öszve rontsoit fejtett kövekből állott 9 hüvelyk magass
ve verettek; mellyet ö Rudernek vagy
Rudasnak nevez. Hogy ha pedig köveket nem kaphattak, a5 régi épületeknek töredékivei fegitettek magokon , 's
ezt nevezi VITRTJVIUS Rudus redivivumnak.. Eh ez vettek f-d részmeszet, holott ellenben a5 kövekhez tsak f-d rész
kívántatott. Az harmadik rend vólt 6
hüvelyk vaftagságú tzément, avagy rontsoit téglákból rd rész mészszel öszve
kevertt habarék. Ezt a5 rendet osztán
melly Nucleusnak neveztetett, a negyedik rend fedte-bé, mellyet Summa crufiának, v^gySummtm dorfumnak hivt
és hol széles lapos 's formátlan kövekből,
hol téglákból s a béka sónak találtatható
leg-puhább nemeiből állott, az azon annál
bátorságofiabban léendö járásra nézve.

§. 9.
Ezen gondos vigyázat, mellyel a*
Rómaiak az ö Tábor-utjaik állandóságának készitésében éltek, minden ellene
mondás nélkül igen nagy Summába került.

rült. Nem kell mindazonáltal ezen
hiszemben lennünk, hogy ez közönségefen mindétig igy lett vólna. Eleinte
Róma Várossának utszái tsak béka sóval
* vóltak ki-rakva, pádimentomozva. * A*
külső Tábor-utak pedig követsel. Lásd.
TIT. LIVIUS. IV. Könyv. Az után jobhittattak-meg az utak, a' mint azt a*
földnek minémüsége epgedte; a9 szükségeffebb helyeken, de tsak annak felső
szinétmoft pádimentomozták (flastromozták,) moft kövétstsel hordták-meg :
vógre mint valamelly Töltéft vagy'
Sánczot feWombosították. ** Lásd, Vlp.
Libr, /. ff. de Via Publica.
* Conflruat autem Vias publicas unusquisque fe?
cundutn propriam domum. L. Aedil.
dt
Via publica et itinere reficiendo.
. A* Kártagó Városbeliek találták*ki leg-elö*
ször az utaknak kövei vcilu ki-pádimentomozá*
5át. Primum Poeni dicuntur lavidibus Vias
flravijje. Pojlea Romani cet. Ifta. Orig. Libr,
15, cap. ult.
Filippus Augusztus Frantzia Országi Király
tsak 10 ejztendos völtt midőn Páris Vároj'sának
utj'záit kövei ki • pádimentomoztatta. 1184 - dik
értendőben• Rigord. Hifi. Az Author.
Egy gazdag Katgara jószágbéli' Tiszt pedig POISSI
IIOOO Márka, vagy 5500 iont (Livre)
ezüftot adott azon költségre.

GERHÍRD

A* töltött *J menedékeden dombosittatott utak*
nak9 V oí kövei kirakott (pádimentomoztatott)
fajos óknak találói pedig a* Görögök vóltanak,

A' kik 10 láb hoszszaságra a tzoll tnenedékej'séget
hagytak. BERGIER z Könyv. 1 4 Rlj'z.
Az
Author.
A * mint TITUS LIVIÜS irja.
S P . POSTHUMIUS
ALBINUS, és Q. MÜTZIUS S n é v o L A FÖ-Polgár-Me-

ftereknek idejekben, Róma Várossának épittetéfe után
57 -dik Esztendöben, találja az embér valami nyomát azon rendelésnek, hogy Róma Várossának utfeái
kövei rakattafl&nak-ki, a' Várofon kivül való utak
pedig tsak követstsel 's fövénnyel hordafíanak-meg.
PALLAIIIÜS-ÍS az Rpités Mefterségéröl irt III-dik
Könyvében a' 2-dik részben a2t mondja: hogy a'
Tzenszorok M. Emilius Fö-Polgár-Mefter idejében
kezdették Rómában az utakat *s utszákat kövei kirakni.
A* mit az Author oda fellyebb Pavls fur terrafl'rs, vagy rövideden TerrajJ'esnak nevez, nem
egyéb, hanem az házakban való pádimentomok,
és folyosók (Altanok, a' fel-házaknak ajtajáig eleibe építtetett apróbb és nagyobb mulató folyosók)
avagy egéfeszen lapos ház fedelek, a' minémüek
még ma - is sok meleg Tartományokban szokásbari
vágynák. Láthatni illyeket nálunk-is a' nagyobb
és pompáíTabh Városokban. 'S régenten a' 'Sidóknak épületjeik-is illyenek vóltak
2 Sam. XI: 2.
A t. X'. 9. Innen osztották ezeket a'Rómaiak-is,
in Pivimenta fahdiali*, és fubtegularia, a' szabad levegő égen álló, és fedel alatt való pádimentomokra folyosókra; itt tsak az elsörül vagyon
tulajdon képpen a' szó. Lásd L. B, ALBERTUS de
re /Edificatoria Libr. 111. Cap. XV/•
VITRUV.
Architeft. Libr, VIII. Cap. /. 'J a* t.
KülÖmben különösön Terrafjesnak neveztetnek
a' Méltóságoknak Fel-házaik, és Kaftéllyaikban néha a' mellettek lévő kertekre, néha az udvarokra,
néha mind a' két félre szolgáló Paloták ajtai eleibe, alól ugyan köböl építtetett; de fellyül tsak
földel jó vaftagra meg-hordatott, 's kövétstsel bészinlett fel 's alá járáiök és folyosók-is.
**

* A' Rómaiaknak általjában két rendbéli útjaik vóltanak. Az elsÖ rendbéliek vóltanak a' szárazon,
Itinera terreftria; a' maiik rendbéliek pedig a'
vizén,. Itinera aquatica. Az utolsók alatt bé-foglaltatnak a' Kanalifok, tsatornák, folyó *s ma's vizek, mellyeken egy helyből másba, egy Tartományból máfikba utazhatott az ember. Az első
rendbéliek a' mennyire tsak engedte a' lehetség,
nagyobb részént egyenes lineában mentek, azértis ezeknek szúkséges képpen, mint valami Töltéfeknek magatoknak kellett lenni, mivel sok apró
völgyeken 's halmokon mentenek által. Ezen utakis külömb-kiilömbfélek vóltak; mert vagy köböl
vóltak ki-rakva, vagy követsel meg-hordva, vagy
tsupa kemény fóldböl készitve. A' Rómaiak az ö
Tábor-utjaiknak közepeit, mellyeket többnyire kövei pádimentomozták-ki, domborúan hagyták, és
azt Aggernek nevezték, ezen szótól aggerare fel*
tölteni; a' két óldalai vagy számyai pedig alationyabbak vóltak, vagy a* környék-béli földnek fik
szinével éppen meg-is egyeztek. A' közepén való domború, 's kö pádimentomos részén a' gyalog
emberek jártak , a' két szárnyán pedig, melly követstsel vagy fóvennyel vólt meg-hordva, a' kotsik,
szekerek, és lovak. BERGIER pag. 24-. P / L L A DIUS le-rajzolt egy illyen utat, az Ö építés melterségéröl irt III dik Kőnkében a' 2-dik Részben.
Nem igaz hát, hogy az a* mit a' Rómaiak Aggernek hívtak , az az utaknak egy különös neme
lett vólna, mivel ök mind a' sántzokat, mind a'
toltéfeket, akár a' Tenger, akár más nagy folyó
vizeknek partjain vóltanák azok, mind pedig az
utakat, mellyek a' fóld fcinén fel-domboríttattak, *s
fel-töltettek, tsak ezen egy Névvel nevezték. BERGIER pag. 804. A ' ko pádimentomos Tábor-utaknak két szárnyait vaiy oldalait közönségefen nyári
utaknak hivják, és a' kotsifok '$ szekerefek? nyári
időben szoktak azokon járni, mivel a* szerszámok
annyira nem rongáltatik azokon, mint a' középső
kö pádimentomos részen.
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I. Rész. A Rómaiaknak
§.

io.

A' falak, mellyekkel a* Rómaiak
az ö útjaikat, vagy domböru töltéseiket
környékezték, sok helyeken olly magaífak vóltanak, hogy az utafok az efsös időben azon alkalmatofon járhattak.
APBIUS Tzenszor az olly helyeken építette ezeket, mellyeken a' yiz és a'
nedvesség
miatt- nem igen alkalm
vólt az utazás. *
* Mind az Appiuftól tsiniltatott Tibor-uton, mind
azokon, mellyeket K. GRAKHUS építtetett, az illyetén szegély ko-rakifok 2 láb vaftagsa'gti, és ugyan
annyi magasságu faragott kövekből vóltanak, BERGIER pag,

245.

II.

Ezen Tábor-utaknak szélein, mind
két'oldalról egymástól tiz-tiz lábnyira
bizonyos kövek vóltak rendelve, mellyek mint a' gráditsok vóltak ki-faragva,
és szorollan az útnak falához állottak.
Mellyek kétség kivül arra valók vóltak, hogy azokról, annál könnyebben
fel-hághaífon az ember a' szekerekre,
vagy a* lovakra, vagy hogy azokról kö( nyebben le-szálhaffon; vagy pedig a' szekereknek tartalékul szolgáltanak, hogy
a*z árokba ne dűljenek, vagy a5 falakat
. ne rongálják. *
*

* K. GRAKHUS vólt leg-elsö találója ezen köveknek - '
a' ki is minden ö töle készittetett utakra rakatott
illyeneket. Nem igen mefosze állottanak egymáftól.
. A ' mellyek pedig az APPIUS utján vóltanak, az
Oszlopok pártázott fundamentominak vagy talpainak formájára vóltak ki-faragva , 's tiz-tiz lábnyira állottak egymáttól. BERGIER pag, 753.

Minden helyek között, mellyek a*
Rómaiaknak az ö Tábor-utjaiknak készitéfekben leg-több nehézségeket fordíthattak elejekbe, leg - nevezeteíTebb az
APPENNINUS hegynek által-vágáfa. Tsak
egyedül VESPAZIANJJS Tsászár fordította erre mindenfcorgalmatosságát, 's kívánt tzélját abban Czerentséfen el-is érte.
Ez által a* Flaminiustól tsináltatott utat
akarta meg-rövidíteni. Ezen hegynek
által rontáfa 1000. lábnyi hoszszaságra
terjedett. * Lásd. SMETIUS FoL I. Tab.
3. Injcript.
* Ezen bolts szokáíok ^ólt a* Rómaiaknak mindenütt', hogy a' mennyire tsak lehetett Tábor útjaikat egyenes lineára vették, melly által szúkségesképpen helyefíebbnek kellett lenni az 6 Bircdalmok *s Tartományaiknak honn-való le-irásának,
mint ma a' mieink; a' mint ezt DE V ISLE A*
fellyebb már elö-hozott helyen meg-jegyezte Tsak
ez az egy hegynek által-vagáfa-is elég bizonysága
lehet annak, melly buzgók vóltanak ök Hazájok
boldogságának elö mozdításában. Egy kösziklát
looe. lábnyira vésőkkel, tsákányokkal
(merr
még ekkor puskaporok nem vólt, az után sok idővel

vei találtatott-fel annak készítéfe) mint valami bóltot által vésni, a' mi időnkben merő tsuda, mellynek próbálására fenki egy könyen magát nem adná. Minémii fumma lenne abból, ha az ember
tsak a' vésőkre, kalapátsokra, tsákányokra 's más
szerszámokrameg-kivántatott vasra és atzélra felment költséget számlálná-is fel?
§.

73.

Nem tsak a5> kösziklákat vágták-ál- N
tal a' Rómaiak, a* hegyek körül tsavargó utaknak meg-rövidétéfe végett, ha- .
nem még a* fik 's róna földön való Tok,
motsárok, s posványos helyek körül
fem vóltak abban reítefek. Azért az
illyetén helyeknek közepette-is nagy
utakat tsináltak által. TRAJANUS TsászárOlaszOrszágban Terracina mellett
fekvő Pontzia nevezetű Tón, egy olly
töltést
s utat tsináltatott által, mel
nek 15 vagy 16 mért-föld a hoszsza.
* Azt kővel ki-pádimentomoztatta; imittamott hidakat építtetett reája, a5 viznek mind a' két óldalról annak jobban
lehető öszve folyására nézve, hogy igy
az erö a5töltéstminden felöl egy aránt
nyomja, 's igy egyik felének-is, eröffebb verdegeléfivel és febeflebb ütközetivei, ne árthaffon. Penes Terracinam
vero Romám iter facienti fojfa ad A
viam apponitnr, et quidem multis
cis:

cis: quam et paluflres, etfluviabiles
aquae. Per eam noÜurna maxim fi
navigatio; ut qui primis injcendant
bris, oriente Jole egrelji viae Appiae
quum evadant. STRABO ZZ7?R. J/. Geog
Angliában még ma-is találtatnak a5
Rómaiaknak négy illyen Tábor - útjaik,
mellyek az Országon által mennek. Kettejének nyomát láthatni Northampton
Provinciában. A' Wathlinfireát a' Temfe fojó-vi2étöl ki-nyulik egészszen Wallis Provinciáig, és Stratfortba mégyen
Northampton Vármegyében: Ez a5 Római út nem egyéb, hanem a követsel
töltött domború utaknak egy neme, melly
imitt-amott egy egy darabon kövekkel
vólt meg-erösgetve. Az Erminftreát-is'
melly Ellexböl Caftor felé viszen, egy
ehez hafonló út. ** Talál még az ember ezeken némelly kövei ki-rakott helyekre. Ezen Tábor-utak igen fokát
használhatnak Anglia régi inivólca s ál*
lapotja le-irásának meg-jobbitására. Ezek
által nagyobb világosságra hozattathatnak
azok az helyek, az hol a" Rómaiaknak
Statióik vóltanak; szolgálnak mind az
AXTONTVUS , mind egy Ravennából való esméretlennek Itinerariumának világoíTabb meg-értésére. L. Mem. de Trevoux 171Ó.
C

* Mi-

* Midőn A P P I U S azt a' nagy Tibor utat, melly az
Ö Nevéről Appia útnak neveztetik, és a' mellyről tsak moll szóllánk oda fellyebb, készittette,
hogy Terracinába érkezheífen, fokát kellett néki
tsavarogni a* Pontzia Tó miatt, mellyröl vágyon
a' szó, és a' melly éppen az útban állott. Vóltak azon közben egynéhány hajókázásra alkalmatos irkok (Kanaüfok) ezen által, mellyeken az
utafok magokat Terracinába hordatták. .Ez a' Tó
nem egyéb vólt, hanem egy Viztöl el-öntetett
darab Tartomány, melly a' viznek el-öntéle. előtt
Várafokat foglalt magában. Ezen Tónak közepén
tsináltatta már TRAJANDS Tsászár egéft Terracináig által az A P P I U S útját egyenes lineában. A '
Tót vagy motsárt bé-töltötte, és az egész Tartományt az erös Sántzok 's töltések által bátorságot
sá tette, az ujj ki-öntéfek 's áradáfok ellen. Nem
tsak az Olasz - Országi Tábor-utak tsináláfa körül
fáradozott pedig ez a' Tsászár, hanem még Spanyol - Országban-is sok ujjakat épitett. BERGIER
pag. 57. 's a' követ.
** Ezen két Angliai Tábor-utaknak egyike, mellyröl az Author emlékezik, egy Városról melly mellett el-mégyen, Verlainftreatnak-is neveztetik A'
málik kettőnek, mellyet az Author el-felejtett kinevezni, egyikét Ikenildftreátnak hivják; a' máfikának pedig, mivel mindenfe löl árokkal vólt körül-véve , a' Neve vólt FoűTae. BERGIER p. 1 1 6 .
Nem tsak Angliában, hanem Hollándiában, Portugalliában, 's Spanyol Országban-is '$ a' t. találkoznak illyen Tábor-utak. Spanyol Országban különösön esméretes egy, mellyet Via argenteanak,
EzüítÖs útnak neveznek, azért mert a* követskék,
mellyekkel ki-rakattak ezüft szinüek: BEUST POJLregal pag, 318.
§•

14.

Ha a' Rómaiaknak Tábor-útjaikat,
mellyeket Európában, Aíiában és Afrikában ,

kában, melly részei a' világnak akkor
az ö iiat'almok 's birodalmok alatt vóltanak, épittettek, félre tészszük, és Amerikát a5 földnek egy más részét, melly
tsak egynéhány száz esztendök ólta ésméretes előttünk vészszük gondolára:
ezen Tartományban-is találunk mindjárt
két Tábor-utakra, mellyeket egy bizonyos" Fejedelem építtetett közöttök.
• Mind a' kettő Peru Tartományában
vagyon, s 500 mért-földnyi hoszszuságuak. Cufco Várossából Quittóba mennek. Ezen utak a5 Spanyolok itten fojtatott hadakozáfaik által, nagyobb részént el~pusztittattak. Külömben fákkal
vóltak bé-ültettve, és mind két oldalról tartalék falak közzé véve, mellyeknek árkába fojt alá a' viz. Szélességek
vólt 25 lépés, és az hol a' szükiég úgy
kivánta, közönséges és négy szegeletü
kövekkel, még pedig olly nagy bálvány
kövekkel, hogy ezen xészben a' Rómaiak az Ainérikabélieknek nyomokba fem
léptek, vóltak ki-pádimentoinozva, 10
láb temérdekségüek vóltak ezek szélek,
hoszszok, 's magasságok egy lévén. Az
út hoszszába, mellynek hoszsza MáRLéTIUS JÓSEF értelme szerént 1200 Frantzia mért-fóldnyire terjedett, egy napi
járó földnyire egy mástólszépKaftélyok
C2
vól-

voltak épitve, mellyekben a Tartománynak Ura magát ki-nyugodta, 's mellyeket ö főképen tsak az utafok hasznokra
építtetett. Ezen Kaftélyok vagy Palotákban mindenek fel - találtattak , valamellyek az életnek szükségére, 9s az»
utafoknak hasznokra meg - kívántattak.
L. Jean. de la HAYE. *
* Ezen szép Amérikai Útról bőven olvashat, a* ki
akar, BEUST Urnái, az már fokszor emlitert Erlauterung des Pojl-regals nevezetű Könyvében. A'
Perui utakról, inellyeket mind annak tulajdon lakofi,
mind pedig az után a' Spanyolok készitettek. La
Confiuette du Pcrou par AUGUSTIN. Z A R A T A
bőven .traktál.
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A' Maiaknak Tabor-utjaikrúl közön
fen, azoknak Köz vagy Kereszt,
Mellyek - Htjaikról,

Tér vagy

S. i.

z ideig még fenki fem találtatott, a*
E
ki egy általjában az utak minden
nemeinek készitéséröl valami bizonyos

régulákat adott. vólna-ki. Tsak tsupán
a' környiil-álláfokhoz és helyekhez,
mellyeken azokat épiteni akarták, kelletett az embernek magát ebben a5 részben alkalmaztatni. 'S hihető, hogy a'
Rómaiak-is éppen igy éltek ezzel. *
Az ö nagy Tábor-útjaik, a' mennyire
tsak lehetett egyenes lineára vóltanak
véve. ** Olly szélességre építtettek,
melly a' szekereknek és embereknek,
mellyek azokon utaztanak, nagy fokaságának elegedendö vala. Egy szóval úgy
épittettek, hogy mind az idők változáfinak, mind a5 rajtok járó utafoktól 's
terhektől okoztatni szokott erős rázáfok
9s rengéfeknek elegedendö képpen megfelelhettek.
* A* mennyire én tudom, mind ez mai napig.is femmi oktatárt az utaknak készitéséröl az ember nem
talál. Valamit ezen matériárólraeg-láctam, többC 3
nyire

nyíre tsak históriai, 's rész szerént törvényes tudófitásokból 's rendeléfekböl áll, mellyek tsak bizonyos Tartományokra valók; azt az egyet ki-vévén rf mit L . B . ALBERTUS de re aedificatoria
imitt amott, 's PALLADIUS Architett. Libr. III.
arról irtanak. De ez-is igen rövid, 's nagyobb
részént tsak a' régi Rómaiak útjaiknak históriai leírásából áll. Alig képzelheti az ember, hogyan
mehetett annyira feledékenységbe, hogyan tétettethetett-annyira léire ez az emberi foglalatosságokban
illy nagy hasznu 's el-kerülhetetlenülszükséges dolog ?
Olly sok ezer könyvekbe, mellyek qz építésnek
melterségéröl tanítanak, alig- találhatja az ember
az illyetén mnnkának tsak nyomát-is. Elég szorgalmatofok az Tudófok a' pompás épületeknek építésére tzélozó Tudományoknak találgatásában 's Írásában , söt ugyan az rendes határon kivül-is járnak
azokkal, mi óíta az építésnek meflerségében a*
BAROCCI Guftufía szemek fényét a' tzirádákkal elvette. Az utaknak 's utszáknak tisztaságáról pedig,
mellyben áll a' Vároloknak egy valóságos disze és
ékessége, 's mellytöl lügg réiz szerént a' Lakofoknak egéssége, igen kevefet gondolkoztak. Tsak
egyedül a' pádimentomozókra (flastromozókra)
hagyták ezen utakat azoknak munkájokra lemmit
' fem aggódván. Hogy pedig ezen emberek nagyobb
részént jobban vigyázzanak a' magok hasznokra,
mint fem a' közönséges jóra ítéletem szetént ugyan
a' Mathézis-béli Tudományoknak régulái szerént
meg-nem mutattat hátik. Azomban ha szintén a'
leg böltsebb oktatásokat, és leg-alkalmatoífabb embereket vonja-is az ember ezen munkára, mind
azon által mindétig a' helyeknek, mellyeken az ut
építtetni akar környül - álláfihoz, fekvéfíhez kelletik magát alkalmaztatni; Az I. Résznek 7-dik tzikr
kelyére tett jegyzésből meg-Iáthatni, hogy a' Rómaiak-is valósággal ezt tselekedték. Mint egy lehetetlen tehát közönséges régulákat adni, mellyek
minden utakra alkalmaztathatnának.
** Jó

•* Jó vólna ha őket ezen részben követnünk lehetne. De talám , könyebb vólt 3Z abban, mint fem
a' mái időben, mellyben gyakran alig vihet az
ember ioo ölnyire egyenes utat ezer 's meg ezer
Proteftatiók nélkül.

S. 2- •

>

Minek ntánna az ut barázdákkal,
mellyek annak szélessé^ét meg-határozták; és a' hely a' hová a' tartalék falaknak
kelletett épittetni, ki-jeleltettek: fel-haimozták a3 földnek szinét, hogy annak
illendő domboruságot adhalfanak. A' kö
rakás kemény földre tétetett s rakatott;
'S ha ollyas helyek találtattak, mellyek
arra nem elég alkahnatofok vóltanak,
karókkal tzövekekkel eröfittetett-meg a'
fundamentom; vagy még más módot-is
kereftek azon erötelen helyeknek megjobbitásában, melly a' falak meg-tarthatására elegendő erösséget adhatott a* fundamentomnak. *
* Lehetetlen ki-találnom , ha ugyan a* régi Rómát
Tábor, vagy az Frantzia Országi ujj utaknak Ieiráfa-é ez vagy nemV A' mint a' következendő
tzikkelytöl való függéfe bizonyítja, még-is a' régiekre kell ennek tarozni. De ez a' le-irás igen hafonló
• a* Frantzia Oiszági új utakhoz. Én fem a' régi íróknál, fem a' gyakran emiitett BERGiER-nél nem találom,
hogy a' Rómaiak falakkal környékezték vólna az ö
Tábor-utjokat. Learatott annak fundamentoma oda
fellyebb. Nem vólt tehát azt fcükség még falak
közzé-is venni. Sokkal inkább nem találtatik, hogy
C 4 *
vala-

valaha a* fundamentom alá karókból való roftélyt
vetettek vólna. A' miből az Author ezen gondolkozás vette , talám azok a' magas kövek lehettek,
mellyeket ök közönségefen az ö Tábor-utjaik közepének két óldalaira raktanak, 's mellyek egyszer 's mind az útnak ezen közepét, vagy-is a'
gyalogok útját a' két óldalra maradott résztöl,
mellyek szekér útnak hagyattak, el-választották, 's
meg-külömböztették. PALLADius-nál lehet illyen
utat le rajzolva látni.
§.

3-

Tsak ebből áll a mit a' régieknél
találhatunk oktattatáfunkra. Leg-kiilebbet fem hagytak minékünk, valami különös és kiváltképpen való környül-álláfokról, hanem a' mit az ö nagy mun. káiknak végben vitelekből, 's azoknak
Szorgalmatos visgáláfiból tapasztalhatunkki. * Az első oktattatáfunkra szolgálhat a nagy igyekezetek körül; a5 máfik
pedig tsak némelly bizonyos környülállafokban mutathat utat. **
* Nem tudom, miről panal'zolkodik itten az Author.
Mert ha azokat a' régulákat 's formákat akarjuk
követni, mellyeket a' Rómaiak az Ö munkáikban mi-.
nékünk hagytak; többet tanulhatunk azokból, mint
fem a' minek végbe vitelére a' mái időkben tehetségünk vólna. Semmi fem kell más hozzá, tsak egy
tiszta 's józan itélet-tétel azon alkalmatos matériáléknak meg-választására, mellyek azon földhöz legalkalmatoflabbak, mellyen) útjainkat épiteni akarjuk,
ha szintén olly lök rendű rakálökat egy más tetejében nem raíunk-is, mint a* Rómaiak raktanak.
Azom-

Azomban elegendőképpen meg-mutatja az ö épú
téfeknek módja, melly gondolok 's vigyázók vóltanak ök az Ö Tábor útjaik fundamentominak erős
megvetésében. A' mellyböl bátorságofan ki .hozhatjuk ezen következéft, hogy az ut vagy utsza
épité«ben mindeneknek előtte a' fundamentomnal:
erős és bátorságos létére kell vigyáznunk.
** Meg-engedjen az Olvasó, ha ezen brokát érteni
nem találná; mert én magam fem értettem. De
azon közben arról aflfecurálhatom, hogy igazán és
vóltaképen fordítottam által.

Azon Tábor-utak, mellyeket a' máiak nem régtől fogva építettek, kivált
azok, mellyeket a' Frantzia Országi Király * Országának némelly Provinciáiban készittetett, például 9s formául lehetnek előttünk, midőn illyeneket akarunk ennek-utánna épitteni. ** Ezen
utak!1, mellyek sokProvinciákon mennek
által, és a' mellyeken a' Porták éjjelnappal jönnek mennek, a' Rómaiaknak
példájok szerént néhol kővel rakattak-ki;
a5 melly helyeken tudniillik, mellyek
természet szerént nem elegendő eröffek
vóltanak, a5 szükség úgy kívánta; néhol fövénnyel 5s követtsel hordattakmeg, hogy azoknak felső szine bátorságosabbá tétessék, s annál hamarább
meg-száradhafíon; néhol kö-rakások köC5
falak ,

falak által fel - emeltettek, hogy a posványos és feppedékes helyek el-távoztattaíTanak; néhol hidak-is épittettek azokra, hogy az ellenbe fojó vizeknek ut
adattassék; 5s más több efféle módokon
rakattak, a' mint t. i. a' helyeknek minémüsége, mellyeken azoknak építtetni kelletett, kívánta. Ezek, és más
ezekhez hafonló módok szerént, mellyeket moft el-halgatok, épittettek a mái
Frantzia Országi utak. És mivel azoknak készitéfe kiváltképpen való magyarázatot kiván: meg-fogom azoknak egyenként minden féle nemét illendő helyen
magyarázni, a' mennyire ezt nékem a5
tapasztalás és valóságos gyakorlás, mellyeknek ezen munkának nemében birok, engedni fogják. ***
* Frantzia Országban tsak egyedül a' Királynak
vagyon az Ország utakon mec-határozatlan tellyes
jufla. Azért tett az utakra vigyázd Fö-lnípeftort.
(grand Poijer) és Kints-tartokat, (treforiers ) a'
kiknek hatalmokban vagyon az Ország utakat, a'
közönséges haszonra vagy nagyobbítani, vagy kiffebbiteni. Az Author.
A' mennyire én tudom, ez más Statufoknál - is
éppen igy vagyon. A' Bratinjchweig-Lüneburgi
Hertzeg, a' ki az Ö Tartományinak javára tzélozó dolgókban fáradhatatlan , a' Várolí utszák, és
külső utaknak igazgatására és jobbitgatására egy
magános Kommiffiót állitott-fel. 'S ha meg-nem
tsalatoin Hollándiában - is vágynák halönlóképpen
bizonyos Izemélyek, a' kiknek fő yigyázáfok alatt
vagy-

a' töltések, g á t o k , Sántzok 's a' t. Tigurumi Tárfaságban esméretes az Ut-biráknak tisztek.

vágynák

*# Nem kellett válna itten az Authornak el-felejtkezni az Hollandiai, Braba'ntziai, 's Flandriai Orizág
utakról 's töltésekröl. Talám még a' Frantziák-is
ezeket követték mint példákat, az ö útjaiknak épitéíekben. Jól emlékezem hogy lokakat esmértem,
a' kik a' Frantzia Országi Pofia utaknak szegény
's alkalmatlan vóltokról panaszolkodtak. Én azt
tartom , hogy tsak egyedül a' Belgiumi töltött utak
lehetnek ma formáji a' régi Római Tábor-utak
pompájának 's fényességének. Német Országbanis találhat az ember szép Pofta utakat, tsak az a'
kár, hogy igen ritkák. Még annál-is ritkábbak
Magyar-Országban. Nem felejthetem itt el azt a'
nem régiben épültt utat, melly mind a' SpanyolOrszági Királynak, mind NAGLE Indzsenér - Oberflernek, a' ki azt készittette, örök ditséretére
szolgál. Quadrama Várossától fogva O - Kásztiliának Epinárd Vároísáig mégyen, melíynek hoszsza
8400 Öl, szélessége pedig 35 láb,számtalanso
ket femmi puska-porral, 's minákkal a' földnek
rosz 's alkalmatlan MÓlta miatt széllvel hányatni
nem lehetett. Azért az «gész munkának tsákányokkal, 's más a' kösziklák rontására alkalmatos eszközökkel kelletett tsinaltatni. Ez az ut sok helyeken mint valami 'töltés 10 's 40 lábnyi magasságra-is vagyon fel-töltve, mind két oldalról viz árkokkal környékeztetett; 283 tsatornák Kanalilök
nyittattak által rajta, 's az építésnek meftersége
szerént építtetett 7 pompás hidakkal által - metszetett. NAGLE Indzsenér ezen munkája által nyerte
az Oberfteri Tisztséget. Kern Hijiorie der freyen
Kiinjle cet. pag. 546. feqq.
*** Az Author Frantzia Országban Epitö-Mefler,
Indzsenér, és az Ország utaknak, hidaknak, töltéfeknek Királyi Inípectora vólt.

Mind a' nagy Királyi utak, mind
a' Kereszt vagy Köz-utak az azokon való szekér járáfokhoz, 5s rajtok hordattatni szokott terhekhez alkalmaztattak.
Es holott ezek vagy a' Királyi utakkal
szakadnak öCzve, vagy egy helységből
más távol való helységekbe mennek:
azért mindjárt eleinte, azoknak szélességeknek meg - határozására nézve, a5
rajtok járandó utafokat kell gondolóra
venni. Ha pedig az azokon való járás- •
kelés még gyakortább való vólna: az
erös és sziintelen való rázás és rengés
miatt, mellyet az utafok azokon okoznak, még előre mindjárt azoknak illendő 's elégséges erösségéröl kell gondolkozni.
•
S. 6.
A5 Tér-vagy Mellyék-utak tsak bizonyos Jószágokra szolgálnak, kogy azokon szabad járkáláfok leheflen az azokban lakozóknak az ö mezeikre, majorjaikba, 's más jószágaikba. Azért azoknak-is a' rajtok járáshoz, és fel 5s alá
hordoztatni szokott terhekhez kelletik
alkalmaztattaknak lenni. Ha kívántatik
7 vagy 8 láb szélességre készittetnek
ezek,

ezek, hogy egy szekér azokon bátran
meheílen; avagy 3 vagy 4 lábnyira a3
lovaglókra^ vagy pedig tsak 1 vagy 2
lábnyira, a gyalogokra nézve. * Ezen
magános vagy Mellyék-utak külömb-külömbféle ékességekkel tzifráztatnak, 3s
tétettetnek kellemeteíTebbekké, vagy
mind két oldalra rendre ültetett fátskákkal, bokrokkal, páfit rakásokkal, azok
mellett hoszszában áfatott árkotskákkal,
barázdákkal, óldal szélt rakatott faragott
kövekkel, egymásra rakatott kövekből
való tartalék falakkal, vagy máfokkal
egyebekkel, a mint azt a' hely, az hlkalmatosság, és a5 leg-könnyebben találtatható matériálék meg-engedik. A3 kereszt-utaknak szélessége hafonlóképpen,
az azokon gyakoroltatni szokott szekerezéshez 3s terhekhez alkalmaztattatván,
közönségefen 14 vagy 15, leg-alább 8
vagy 10 lábnyi, hogy t. i. két szekerek bátran és könnyen egy más mellett
el-mehefíenek azokon. ** Kerteléfekkel, töviíTekkel, falakkal, vagy palánkokkal, s kollátokkal szoktak környékeztetni, hogy az utafok a3 vetéfekben
az útból való ki-téréfekkel valami kárt
ne teheflenek. A3 Királyi (vagy Ország) utaknak, melly eknek leg-több *s
leg - nagyobb rengéft, ss rázáft kelletik
szen-

szenvedni,szükségolly szélefeknek lenni, hogy azokon egy más mellett 4 terhes szekerek el - meheíTenek. Három
egy más mellett menő szekereknek 18
vagy 20 láb szélesség elég lehetne.
elég-is vólna; de némelly meg-történhetö efetek, mint p. o. Valami Ármádia
bagázsiájának, Hadi Seregnek költózéfe
°s költöztetéfe; valami hajóba való bészállítás, vagy abból való ki-költózés,
mellyek körül mindenkor számtalan fokaságot tehetünk-fel előre; avagy embereknek ys portékáknak Vásárokra, vagy
onnan haza való szállitáfameilyre nem
külömbensokemberek, szekerek kívántatnak , eléggé bizonyítják, hogy a? nagy
Ország utaknak, a' helyeknek környülálláfa s alkalmatofcága szerént 24 vagy
30 lábnyi szélességüeknek-is kelletik lenniek. Azoknak fel-ékefittetéfek, a5 helyeknek mivóltához szoktak alkalmaztattatni. *** A5 Rómaiaknak nagy Tábor-utjaik, 60 lábnyi szélességüek vóltanak. Lásd. BERGIER III. Könyv. 54.
Rész. 8. Tzikkelly. ****
* Mind az Ország, mind más utaknak szélessége,
vagy az Uralkodó Fejedelemnek parontsolattyától,
vagy az mindjárt említett bé-vett reguláktól, Tartománybéli rendeléfektöl, 's meg-egyezéfektöl fiigg.
A.' mint erről BEUST Erklarung des. Pofi-regals,
tudóik. Ez mind az által ollyan dolog, melly az
Indzsenérekre éppen femmit lem tartozik.
*»Ezen

** Ezen széleftégnek kelletik szükséges kénpen a'
tengely két végeinek egy máftól való távol létéhez, vagy a' tengely hoszszához avagy a' kerék
vágáshoz alkalmaztattatni. Német Országban tehát; nem kiilömben Magyar-Országban S láb még
kevés. Mivel pedig az Erdélyi szekerek igen széleflek, '$ a' mint ök nevezik egész vágáfuak, ottan még annál-is széleilfebbeknek kelletik azoknak
lenni.
A' Régi Római utak nem tsak a* fellyebb már
emiitett mért-fóldek oszlopival, 's más apróbb oszlopotskákkal ékefittettek vala - meg : hanem ezeken
kívül Merkuriusnak, a' Határ Ifteneknek képjeikkel,
Statuákkal, Temetéfekkel, 's azok felett épültt Epitaphiumokkal, Templomokkal, Kápolnákkal, mulató Házakkal; a' mint ezeknek le rajzólt formáit
SCHRAMM. Saxonia Monument. illaflrata pag. 80,
is 174; BERGIER pag. 356. 's a' t. 's máfok elö
adják. Még ma-is szokásban vagyon, kivált a'
Római Kathólikus Fejedelmeknek birodalmok alatt,
hogy az Ország utaira apró Kápólnátskákat építsenek , hogy azok által az utafokat valami szent Elmélkedésre 's buzgóságra indítsák; nem külömben
más Státuákat, Szenteknek képeit, mellyek magos oszlopokra helyheztettetvén, vagy valami Rolléllyal körül kerittetnek, vagy tsak szabadon állanak az utak mellett. A' mái Ország utaknak legpompásabb ékessége áll az útnak két óldalán fórba
Ültetett árnyékos fákból (Alikból,) mellyek az
ütafoknak szellös árnyékkal Kedveskednek. A' legkellemeteíTebb dolog pedig, az utasra nézve, a' ki
ugyan még minden eleven érzékenységeit el-nem
vettette, az utaknak mellyékét környékező vidékre való szabad nézellés, melly ö benne minden
szempillantásbanrijjabb- űjjabb változáft. 's elegedendö újságot fog szerezni, ha ugyan nem tsekéiységnek látszatnak az ö szémei eíött, a' Természetnek munkáira fordítani gondolkodáöt '$ elmélkedéfit. A ' mint ezt ALBERTOS de re aedificatoria helyefen meg-jegyezte. Libr VIII. Cap. I.

**** Bz az Authortól BERGIER böl efól hozott hely megeröllti azt, a' mint én oda feljebb a' 2-dik Tzikkelyre ineg-jegyeztem. ^ Azt mondja BERGIER ; A'
Rmnai Tábor-utaknak két alatsonyabb óldalai vagy
Ozárnyai, nagy kövekkel környékeztettek, mellyek
az útnak temerdekségét tartsák; ezek a' kövek olly
méllyen vágynák a' földbe le-ásva, hogy áshat az
ember hozzá mig végét éri. A' két szárnyának
szélessége 40 láb vólt, tsak követstsel vólt meghordva; a' középső része 20 láb vólt, és igy az
egész útnak széle 60 láb. De a' kerefet-utak tsak
S lábnyiak vóltanak.

A' Klermonti Rendelés szerént a'
szekér utaknak 30 lábnyi szélességüek*
nek, a* Királyi (Ország v. Pofta) utaknak 64 lábnyiaknak keli lenni. Az erdőkben pedig 60 lábnyiaknak. *
* A ' G A U T I E R ür Traktájában elég iIlyen Rendeléíeket talál az ember a' Frantzia Országi utakról,
mellyeket én által nem fordítottam, mivel azoknak
nálunk igen kevés haszna vólna. Nem kiilömben
BERGIER-nél a' gyakran emiitett helyen. A' Né.
raet Országi szokáfokról meg olvashatni BEUST Erklarung des Pofl.regals ; SCHRAMM in Saxon. mon.
illufirata.
Egy altaljában ezen részben magát
fenki, femmi bizonyosra nem határozhatja, mivel
ezen egész dolog az Uralkodó Fejedelmeknek parantsolatjától függ, 's az embernek magát az helynek minémüségéhez 's- mivóltához, mellyen az utat
épiteni akarja , kelletik alkalmaztatni. Mindazonáltal az Ország-utak keskenyebbek nem lehetnek,
mint a' hol két szekerek egy más mellett bátran
's nlkalmatofou el mehetnek, 's azon kivül még a*
gyalog utafoknak elegedendö helyek maradjon az
utazásra; következésképpen 30 vagy leg-afább 24 »
lábnál keskenyebbeknek nem kelletik azoknak lenni.

HAR-

HARMADIK

RESZ.

J£ Sik vagy Róna Téren való útró
hol a* föld jó és tömött.
§.

I.

ég előre fel - teszszük hogy a' föld
M
tömött és kemény légyen, és hogy
esős időben a szekerek abban mélyen
5

alá ne vágjanak; az illyen földön az utakat tsak i vagy ií lábnyira keli a5 földszinén feliül fel-domboritani. *
* Az igaz, hogy nem sok fáradságba kerül az illyen
földön jó utattsinálni. De nehéz a' földet, melly
ezen tömött 's keménységgel birna t meg határozni.
A' közönséges fekete, tömött földet, egynéhány
napig rajta álló esö-viz meg-lágyitja; mellyböl lesz
osztán, hogy ha tsak fél teréhvel utazó szekér
mégyen-is azon-el, valami kis vágáft tsinálnak annak kerekei, uiellybe a' viz magát belé vévén, a'
földet még mélyebben meg-lágyitja, ugy hogy a'
kerekek mind tsak alább-alább vágnak, 's végre
az egész utat el - rontják. Hz mindazonáltal nem
derék állapot vólna, tsak hegyek 's halmok ne vennék gyakran körül az utak mellvékét, mellyekröl
a' viz az utakra nagy erővel alá rohanhat, külömben sziintelen az el-öntetéftöl féltheti 's az embernek minden esztendöben tsináltatni kell. A' minémü erös földet itten előre fel-tészen az Author,
annak kfemény, követses földnek kellene lenni, melly
tsupán tövenyes homokból, és apró követskékböl,
vagy bem igen ragadó agyaggal egybe kevert kÖvétsböl állana. 'S azt tartom én-is, hogy illy erős,
nem igen nyálkás agyaggal elegves követses főidet
ort ö-is itten. Akár minémü más-féle erös földből
£>
áljon-

áljon-is az ut,még-is a' tartós esős idö áltat meglágyittatik , meg - gödrösödik, *s leg-roszszabbá léIzen, kivált ha egy kevéssé agyagos és kövér a*
föld. Nem egyszer kétszer utaztam illyen utakon,
*s tapasztaltam magam annak alkalmatlan 's terhes
yóltát. A' nedves időben a* szekereknek kerekeire
ragad, és a* vonó marhák kettős terhet kénteleníttetnek vonni. De azomban könnyen meg-jobbithatja az ember az illy fekete, vagy kövér földet, ha
elég fóvenyet, vagy jó követset kaphat.

Minek -utánna az ember az útnak
szélességét meg-határozta, p. o. két rúdra, vagy 4 ölre (Toife) ezen szélességre mind két oldalról az árkot ki-jeleli, mellybe a' falnak fundamentoma fog
vettetni, melly az utat fogja tartani.
Ezen falak mellett ismét árkok áfatnak,
mellyekben az esö viz alá-foj, 's igy az
ut szárazon marad. *
* Ha a' fö d, a* mint már oda felyebb előre fel-tétetett, magában elég erős, éppen nem látom által,
miért vólna sziikség azonn épittetendö utaknak ól> dalaira nagy költséggel kö-falakat épitteni. Tsak
azt határozza elsőben meg az ember, mitsoda magasságra fog az ut a' főid szinén fellyül fel-domborittatni, 's az után tsak vigye azt mincl két óldalról egy kevés menedékesseggeí az árokra alá.
A z árkok partjainak vagy óldalainak-is lehet egy kevés menedékeísttget adni, mellyet osztán hantokkal,
vagy tsak jó erös földel-is meg - béllelhet, 's megerősíthet az ember. Az árkok széleíségének és mélységének meg-határozásában a' környéknek minémiiségére kell vigyáznunk. MidÖn körös-körül fok
vizek-

vizektől félhetünk, vagy azok az utat a' közelebb
való magas helyekről el-önthetnék: természeti kör vetkezés szerént az árkoknak nagyobbaknak kell
akkor lenni, mind ha az egész térség róna vagy
lik földön fekiinnék. Az árkoknak az utaknak óldalain való baszna olly világos, hogy éppen Izükségtelen vólna arról itten több föót szaporítani.
• §•
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v Azon földet, melly mind a' külső,
mind pedig a' fal fundamentomának készittetett árokból hányattatik-ki, a' munkában való útnak közepére, a5 két fal
közzé hányja az ember, úgy mindazonáltal, hogy mind két oldalról annak egy
keves menedékessége, hárántékja légyen.
A' ki az illy útnak tsináíására vigyáz,
annak közepében egy tzöveket le-veret, 's más tzövekek által a' tartalék
falaknak magasságát meg - határozz^,: s
ezek szerént jeleli osztán ki azon menedékességet, melly szerént kelletik az
ut mind két szárnyának hajlani. A' Romaiak 60 láb szélességre tsinálták a' magok Tábor - útjaikat. A' kellő közepén
20 láb szélességre kövei rakták azokat
ki, melly osztán mint egy viz-fojás
ollyan vólt, 's e* vólt az útnak legmagoíTabb szine. Ezekhez ragasztották
két oldalról az utaknak szárnyait, mellyek a'földnek egyenes szine felé háD 2
rán-

rántékofían mentek alá, hogy az esö-viz
*nnái könnyebben alá-fojhaílon rólok, 3s
20 láb szélességiiek vóltanak. Követhetjük mi-is a' Rómaiakat a mi utainknak tsinálásában az ö szélességeiknek
proportiója szerént: de mindazonáltal tsak
a' köböl ki-rakott utakon. Mert a' sziintelen való rázás, mellyet az utazó szekerek azokon okoznak, a5 földből vagy
követsbol tsinált utaknak felső szinét
igen nagyon öszve nyomja, öszve szoritja. *
* Ha falakkal akarja az ember az űtakat környékez*
ni, azok tetejeknek vallagsága lehet i vagy legfelljebb
lábnyi, az alja pedig az árokban
vagy
2. lábnyi. A' mint mar fellyebb-is emiitettem, az
ároknak mélysége és szélessége függ a' viznek bövségétöl, mellyet annak bé-kell venni; vagy pedig
az útnak adandó magasságtól. Imitt-amott kelletik
gyakran holmi vólgyetskéket 's godröket-is bé-tolteni, hogy az ut annak hoszszába, a' mennyire lehet egyeneílfen viz-szin szerént (horizyntaliter )
épittethessék. Az árkoknak szélelségét és mélységét akár melly Indzsenér-is könnyen meg-határozhatja a' Geometriának regulái szerént, ha egyszer
tudja mennyi fold kivántatik az útnak fel-domboritására. Külömben követhetjük a* Rómaiakat azon
utaknak tsinálásában-is, mellyek erös földből valók.
A' nagy Ország utakon, mellyek leg-alább 40.
lábnyi szélességüek, el-szakaszthat az ember azoknak közepén 18 láb szélességnyit , és azt egy kis
fallal, vagy valami nagy kövekkel mind két óldalról a' gyalog úttól , melly 11 láb fóélefcégü marad , el-válafethatja. Még-is elég hely marad ezeken kivúl-is az útnak mind két izéién egy-egy for
... 1
J.
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fa plántálásra. Tsekély értelmem Ízerént én ugyan
azt tartom, hogy a' Rómaiak igen böltsen választották-el a' gyalog utaktól, a' szekér utakat. És
az abból vato haszonnak meg-mutogatására nem
igen nagy tapasztalás kivántatnék. Annyival inkább tsudálkozom pedig azon, hogy olly kevessé
igyekezünk Őket ezen részben követni; kivált midőn a' tapasztalás bizonyítja, hogy a' Nyári-utak a'
rosz időkben a' szekeretéktöl egészszen el-rontatnak.
Mert ha a' fó ut tsak kevessé romlott-is-meg, Ök
mindazonáltal tsak a' Nyári utakon járnak Izuntelen,
és igy az egész ut egyszer 's mind oda vagyon,
el-roinlik.
s.

4.

A' tartalék vagy béllés falnak fundamentoma szükség, hogy egynéhány
hüvelykkel mélyebben tétessék-alá, mint
fem az árok fenekének szine vagyon,
hogy annál eröirebben álljon. * Es ha
a5 viz ezekben az árkokban, bátor az
hely róna földön légyen, igen febeffen
fojna. ** Ezen falaknak eröíTebb fundamentomot kelletik alájok vetni, hogy
az erös esőzésben a' viztöl széllyel ne
szaggattairanak. A 5 Matériálékkal való
élésre nézve, fogunk különössön a5 kövekről szóllani *** a5 kevert mészröl
femmit fem emlékezvén, mellynek mindenkor illendő jósággal kell készittetni.
A' nagy és lapos kövek a' tartalék fak
nak fundamentomára fordíttatnak, mellyek minden kevert mész nélkül, tsak
D
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vl tsupa földre rakattatnak-Ie. Ezen rakásra, mellyen minden aprólékos likakat 5s hézagokat apró kövekkel bé-kell
tölteni, önt az ember kevert meszet,
hogy arra a' máfodik rend kö-rakást rakhalTa. **** A5 többi pedig a5 szokás
szerént rakatik-fel. Ezen tartalék vagy
Czegélv falnak tetejét lapos kövekkel kelletik bé-tetézni, bé-rakni, a' lapos felével rakván-le, hogy az alsóbb kövek1
nek kötéfeit ann " v 1 '* '
egybe foglalják.
nik az ember a* téglákkal, béka-sókkal,
vagy más matériálékkal. * Nem minden fundamentom nélkül való ez a' tartalék, va^y a' mint a' Vár körül való munkákban
neveztetik, béllés-falnak fel-rakásáról való meg-jegyzés. Én azt tartom, hogy ez által igea fokát
nyerhet az ember a' falnak vaftagságában. Az fal
fundamentomának leg-alsó vaftagsága szerént, a*
fundamentom lineájának, a' föld feliül való belső
felének, mélyebben kell a' földben alá tétetni, 2 ,
4 , vagy 6 hüvelykkel, mint a' külsőnek. A' falnak beisö oldala ezen fundamentális lineára akár
igaz (perpendicularitcr, függi) ónas Jinór mer*
tck szerént) akár tsutskás vagy kajáts szegelettel
rakatta*hátik, a' mint a' falnak magassága és szélelsége kivánja, 's hozza magával. A* külső oldalát pedig az árok felöl a' fundamentális lineára közönségeién merően (perpendiculariter) függő mérték szerént szoktuk állítani. Ezen mód szerént
könyen meg-határozhatja az ember a' falnak vékony,
de erös alkotását, és a* melly igen kevésbe kerül.
A ' Mechanicának első fundamentomos régulái megmutatják elegedendö képpen akármelly ludzsenérnek,
mikép-

miképpen készitse az illyen falakat. *S azt pedig
könyen nem lehet el-hinni, hogy valaki az ö Tudományainak fojtatásában el-felejtette vólna tanulni a' Mechanicat, ha tsak valami széllel tölt fejű
Tanítója nem vólt, vagy olly helyen nem tanúit,
az hol az Indzsenéri minden Tudomány tsak szélből
's valami tsekély parasztos föld mérétskelésböl áll,
és az hol az olly embereket, a' kik szép hirrel,
névvel, becsülettel, látáílal balláífal tudományokkal
bírnak, tsak álomnak tartják.
** Hogyan fojhat a1 viz a' Róna földön febeífen,
nem látom által; ha tsak a' közel való hegyekből,
's halmokról nem rohan alá. Ugy látszik, hogy az
Autbor-is kételkedik erről. A' magam mentségére
imé az ömiön maga szavait által irom: Et s" il
ejl vrai, que les eaux dans le JojJt doivent
cuuler avec Rapidül, quoique le Terrain Jöit
. plaiti et uni, Üc.
*** Nem mindenütt válogathatja az ember az utaknak tsinálására a' köveket; nagyobb részént tsak ugy
* kell vélek élni, a' mint az ember találja. Azon
közben leg-alkalmatoűabbak az illyen falakhoz az
ollyan kövek, mellyek Ieg-keveflfebb vizet vésznek
magokba; A* minémiiek a' Béka-só, 's más nagy
kemény Mezei vt^gy Homok-kövek. Természeti
dolog, hogy a' nagyobbakat végye az ember a' fun. damentomhoz, 's a' többit a' kő-rakásnak felsőbb
r-'* réfeéhez: és mennél jobban fél az ember a* viztöl,
annál szükségeíTebb a' falat vallagitani. Semmi bizonyos és próbált RéguIákhoz ragaszkodnunk itten
nem lehet Én tsak fordítok, 's az utak készitéséröl valami böv munkát nem irok. A' gyakorlott Indzsenérek az Authorból, és az én együgyű
jegvzéfeimböl talám hozhatnak-ki több hasznos kovetkezéfeket.
**** Itten talám az Authornak tökélletes hitelt velem
együtt nem ád a' figyelmetes Olvasó. Énnékem
űgy látszik, hogy a' kevert mészszel rakott kö-rakébol való fal, olly kö iundamentomon, melly a'
D 4
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földre tsak szárazon rakatott-Ie, nem igen erös.
A' mi engem illet illyes alkalmatossággal én a' legelso rend rakásra-is valami jó kevert mefeet választanék, *s ezen teliül széles és erös köveket; 's
igy osztán bátorkodnám én-is azon, erös falat épiteni. Vagy pedig ha költséget arra valaki adni
. nem akarna, meg-jobban fceretném azt tsak szárazon lapos kövekkel fel-rakni. Ez osztán a' benne
's közötte lévb hézagokon, a' vizet mindenkor,
minden akadály nélkül ki-botsátaná az árokba;
holott elleuben az Authortól emlittetett falban a'
vszhez ftmmi levego-ég nem járulhat, hanem tsak
alól a' fundamentomban. Azt pedig nem mondhatom, hogy az ember ezt könnyen *s örömei! felengedne ázni.

Ezeken kiviil a' földet, melly a'
munkában lévő útra tsak mofl hordattatott, nem kell mint némellyek akarják,
meg-verni 's meg-tömni. Két vagy három holnap alatt valami kevés esö, és
azon járkáló utafok fokkal keményebbé
tészik azt, mint ha kofokkal, fulykokkal ys tömö fákkal egynéhány napokig
verettetnének* * Ez hát tsak haszontalan költség vólna attól, a' ki az útnak
tsinálását altaljában valalná magára.
* Nem tudom, ha az Author Ur értelme helyben
bagyattathatik-é avagy nem ? Az igaz, ha a' materiálékban, vagy a' földben, azok a* meg-kivánta*
tó szükséges dolgok meg-vágynák, mellyek az ö
erös egyben-álláfokra szolgálnak: igen-is az ut a'
szekerek^ lovak, 's más utafok által naponként keményebb léfcen; de eleénte mindjárt, midőn a' föld <

még hézagos és ritka, meg-eshetik, a' mint természetszerintmeg-is szokott esni, hogy az utnák a*
közepén jobban járnak, és így mélyebb-is lesz,:mint
fem 3' két szárnya vagy oldala, a' melly a' jó útnak éppen termeszete ellen vagyon. Hol foj-le róla a' viz, ha egyszer a' közepe mélyebb 's alatsonyabb mint a* két óldala ?
Én azért azt tartom, sziikség hogy a* fold , és
más ahoz kívántató matériálék leg-elsöben-is nz illendő menedékesség szerént rakattafíanak, 's az után
fulykokkal mindjárt meg-verettefienek, meg-tömetteflenek. Sot, inkább magallábbnak tsinálhatja az
útnak közepét, mint igazság Ízerént kívántatnék;
mivel akÍFtnelly keményen meg-verje-is az ímber,
' mindazonáltal annál jobban száll az mindétig alább,
mennél többet járnak rajta. Annyival-ís inkább ha
az ut sok időkre készittetik. Azért nem tudom,
ha ugyan a' haszontalan költség közzé számlálhatja• é az enít>er a* töméft. Ha az ember eleénte az
illyes munkákat nem a' meg-kivántató szOrgalmfc-.
tolsággal vitte végbe: 50 esztepdö alatt töbhe kerül annak újjitatáfe, mint ha eieáite az ülendő költ;
séget reája meg-tette vó/na.

Az első Táblának magyarázatja, me

az els'ö Figurában egy Hlyen útnak által - metsze
formája vagyon te - rajzolta 9 a rakások rendi- '
nek minden tészeiveU
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A. B.
feine. \
C. D. E. F. Az útnak mint* két
oldalán lévő árkotskák.
G. H. I. F. E. A' tartalék , szegély vagy bélés falaknak által-metfeett
formája, mellyek az utat környékezik,
*•
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és annak mind a' két menedékes £zárnyát tartják.
L. I, L. K, Az útnak mind két
oldalról való menedékessége.
I. L. K. M. O. N. A' töltelék
földnek helye, mellynek nagyságának vagy
bövségének annyinak kell lenni, mint a'
C. D. E. F. ÜreíTen maradott, és
a' fallal bé-rakatott
F. G. H. N. Árkoknak nagysága
vagy bövsége egy fummában. ~
O. L. Az útnak leg-magaflabb domborúságát adja elöl,, vagy leg-felsöbb ré£zét, melly menedékefen száll alá felé.
L. I, L. K, Hat lábnyi szélességre
hágy az ember 4 v. 6 hüvelyk menedékességet, a5 mint t. i. a föld tömöttebb vagy ritkább. A' ritka föld tehát,
melly az esö - vizet jobban bé-vészi,
nagyobb menedéket kiván; a' kemény
ellenben * melly magában tömött és kemény, 9s a* vizet-is nem olly könnyen
vészi magához, annál kevesebbet.
F. G. A' falnak menedékessége, a'
magasságnak \-d. része. *
C. D. Az ároknak menedékessége,
a* magasságnak f-d. része.
«

•Nem

* Nem szükség az embernek éppen szorofían az itten
elol adott mértékhez ragaszkodni. A' falnak me.
nedékeisége függ annak magasságától, és az azt
nyomó tejhtöl vagy erőtől, meiryböl annak vaílagsága és menedékessége könnyen ki-találtathatik.
A' Materiáléknak, kivált a' köveknek minémiiségckre is kell hafonlóképpen vigy:szni. Azért a' Jegroszszabb kövekből épült falaknak-is menedékessége , lehet a' magasságnak ~-d. része. Az után £ ~
és legalább
Hoszszas vólna ha én azt bővebben traktálnám. Egy olly Indzsenér, a' kire illy
munka bizattatik kétség kivül, a' loldnek terhétől,
melly a' falon fekszik, és annak magaíságábóí atrnak vallagságát meg-fogja tudni határozni, és igy
a' maga Fejedelmének , annak tsekély költsége mel-.
lett, munkájának tökélletes tartóságával 's állandóságával irdvarolhat. Ide tartozó lök szép dolgot
olvashatnak a' gyengébbek BEÍIDOR Urnák munkáiban. Kiva'It a' Cours de Mathemat. és La Science des Ingenieurs névii könyveiben.
** Ez az árok menedékessége-is a' földnek keménységéhez alkalmaztatik, 's tsinálhatja azt az ember
a' magasságnak J,
f, |-d részére, vagy pedig
a' magassággal egyenlő mértek szerént.1 Mennél
meredekebb annál nehezebben fogja a' viz magát
az alá ásni, 's azt ineg-padmajófitani. Ezt
menedékességet sziikség jól meg-verni 's apró tzövekekkel, fafinákkal meg-eröfiteni.

Az első Tábla máfodik figurájának mag
rázatja,, melly különösön mutat egy léllés vagy tartalék falat

a' Matériáléhndk leié rakatott rendi
szerént.

A. B. A* földnek viz szin szerént
való (horizontalis) szine..
:

A.

A. C. Az árok partyának menedékessége.
D. E. A5 tartalék falnak menedékessége.
D. F. Az ut szárnyának v. oldalának menedékessége.
D. G. A5 köveknek által-mettszett
formája; mellyekkel a5 fai fellülröl béfedetett, 's egymásra lapoűan rakattak.
Gyakran a' falat tsak egy darab kövelis lehet tetézni, mellynek kivülrül gömbölyeg formája vagyon, és a' tekéntetnek mivolta szerént, melly szerént az
utak az ember késziteni akarja, i hüvelyknyire ki-álló egy párkányai vagy
karimával meg-ékesítheti azt.
I. L. A' több kövek rakásának rendi, mellyekböl a5 fai áll, és mint a köflastromok úgy vágynák rakva.
D. H. A5 lapos köveknek ketrert
mész nélkül, tsak szárazon való első
rakása.
A' falak által - metszett formájának
több része mutatja a' más több köveknek mind azt a' rendit, mellyekböl a
fal öszve rakatott, mind azokat, mellyek
azt kivülrül környékezik, mind azokat,
mellyek annak közepében vágynák.
NE-

NEGYEDIK RÉSZ.

JÜ Sik vagy Róna Téren való útról,
a füldrosz és ritka, nem kütómlen, Nbgy-Országútokon való (.Jlaflromról) padimentomról,

S.
a a5 föld valami róna vagy fik térségen, mellyen az utat akarjuk késziteni, magában nem tömött, kemény
és követses, hanem inkább ragadó nyálkás porhanyó mint a' hamu és fpongyia
természetü, következésképpen a nedvességet nagyon magához szivja, és igy
nints elegedendö keménysége, hogy a'
rajta járó szekereknek kerekeit a' nagy
mély vágáfok nélkül szenvedheífe, azt
a' hibának mértéke szerént, 5s a mint
a5 környül álló dolgok kívánják, nagyobb
vagy kiíTebb mértékben meg-kell igazítani s jobbítani. Minek utánna egyszer
már az ut ki-jeieltetett, az árkok mind
a' két oldalról elég mélyen ki-áfattak, a
tartalék falak el-készittettek, 's az ut
ezek között az árkokból ki-hányatott
földel fel-töltetett, és annak illendő menedékessége meg-adatott: minekutánna
mondom mind ezek el-készittettek, a*
meg-maradott ürességet, bé-töíti az em-
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ber követsel vagy béká-súval, * melly a'
közönséges földel egybe-elegyedik, és
azt keményebbé 's tömöttebbé tészi, ugy
hogy nein tsak. a* szekér kerekeket fenn
bírhatja, hanem minden sáros iszap nélkül állandóúl szárazon-is marad. Ez igen
alkalmatos a* gyalog utafokra nézve, a1
kik illyen képpen esős időben-is száraz
uton járhatnak.
* Az útnak jobbitá&íban, midőn az ember a' Matériáinkban tetszéfe szerént nem válogathat, hanem
a' költségnek meg - kémélléséért tsak ügy kéntelenittetik azokkal élni, a' mint találtatnak: sziikség
hogy a* földnek minden nemeit valójában jól esmérje, hogy igy egyiket a' máflkknl ügy köíft
egybe, hogy az útnak illendő keménységében tzéljait el-érhefle.
A' föld közönségefen gondoltatván vagy alkalmatos vagy káros. Minden kék agyagos földben
vagyon valami mész természet, azért az ut építésre, hasznofon alkalmaztathatik, kivált a' Töltéfek
készittetéfiben, a' fundamentomba rakott kövek között való hézagok bé-töltésére, azoknak egymáíTál
leendő egybe-szerkeztetéfekre, 's meg - hordáfoh-a ,
mivel azok között *s azok alatt a' kövek eröfltn
's mozdulhatatlanul fognak állani. És az földnek
illyes neme nem könnyen vészi-bé a* nedvességet.
Még annál alkalmatoflabbak lennének ezek, ha vas,
vagy más Ertz falakkal kevertetnének 's tömettetnének egybe.

A' veres agyagos föld rend szerént elegyes fóvennyel, követsel, 's ezen minémüségében hasznofon fordittathatik az ut építésre, kivált a' viz-fogó
töltések
Sántzok domboritáűra, ha ugyan a' meg
kívántató mód szerént jól öszve tömetik; mivel
a'

a' viz nem egy könnyen veheti- bí magit az ill>
töltésekbe.
Fejér agyag a* kék agyaghoz némelly réfcben
hafonlit 5 %
' követsei egybe keverve lehet hasznác
venni.
Fazekas agyag, igen puha és tsak a' köböl vetett fundamentomokba alkalmatos.
Minden nyálkás, kövér , fekete, veres és sárga
ragadós föld, a' követs föveny és kö-nélkiil való
fejér agyag, az iszapos Mór, az utak építésére alkalmatlanok, 's azoknak ártalmafok, ha mindjárt
tsak a' fundamentomba rakatnak 's hordatnak - is;
mivel a* földnek ezen nemei a' nedvelséget könnyen
magokba vészik, nehezen száradnak, a' fagy által
Öszve huzattatnak meg-hézagolittatnak ritkittatnak,
's következésképpen az utat el-rontják. És igy a'
nedves öszön 's Tavaszon; söt az esős Nyarakon-is
költséges igazgatásokat kivannak; 's ha pedig azok
el-halasztatnak, az illyes földből épült út rövid idő
alatt, járhatatlanná válik.
Az homok avagy a' Föveny valamelly el-mulhatatlanúl szükséges az ut építésre, olly külömbözö az azzal való haCznos élés az útnak tartósságára, és az abból származó haszonra nézve.
A z homok vagy föveny sok féle; vagyon közönséges folyó homok, vagyon áfott vagy fövenyes
homok, vagyon vizi homok vagy tulajdon képpen
úgy nevezett föveny, vagyon vizi követses és béka-sós homok , vagy darabos föveny. A* közönséges folyó Hornok, a* terméketlen íovány földnek
vékonyabb apróbb vagy poroílabb részeiböl áll,
és az egy általjában femmi útra nem alkalmatos.
Bőven találtatik ez nálunk sok helyeken. És ez az
a' mit a' Rómaiak Sabulumnak hivtak, és ez feneketlen sár a* száraz időben r mellyben az ember
gyalog-is, annyival inkább marhával igen nehezen
járhat, esős .időben mély iszap, melly egy haj
l'zállal lem jobb a* máfíknál. Az áfott vagy fo
venyes
f
.

venyes homok szokott lenni vagy fekete, vagy Pziirw
ke, vagy veres, vagy fényes, vagy pedig követstsel elegyes. A' Rómaiaknál neveztetett ez arzmínak.' A' fekete fövenyes homokban leg. több
iszapos föld vagyon; a' szürke valamivel jobb, nem
külömben a' veres; a' fényes vagy követses pedig
leg-jobb; ellenben az egészszen fejer femmit fem ér.
Az áfott vagy követses homok alkalmaztat hátik
az utakra, ha kivált valamenyire darabos és köves,
olly helyeken, az hol vizi homokot vagy tulajdon
képpen való fövényét és béka-sót 's követset nem
találunk.
A' vizi homok avagy föveny elegyes szokott
lenni apró követsekkel, daraboílabb mint a' fellyebb
említett neműek, V azért-is az ut épitésre nagyon
alkalmatos.
A' vizi kovets vagy béka - sós, béka köves föveny, mindenféle köveknek aprólékja, pora; melly
a' földnek aprólék ré&etskéitöl meg-tisztult fövenyes homokkal elegyittetett öszve, és a' folyó vizekben, a* folyó vizeknek szárazon maradott árkaikban, és az alatsony partokon ki-hányattatva találtatnak. Ez az a* mit regi Rómaiak glareának
hivtak, a' Frantziák graviernek neveznek, mi pedig közönségefen követsuek hivjuk. Egy borsó
Izem, mogyoró, dió, és ember Ökle nagyságúak,
vagy annál nagyobbak-is.
Ennek adattathatik méltán a* leg-elsö hely az
utak építésében. Ezen apró kövek bé-nyomulnak
a' homoktól meg-gyengéttetett földben, az útnak
felső szinét meg-keményitik, és a' vizet magokon
friflen által eresztik, mihelyen jól meg-tömetnek 's
jól meg-járatnak.' Azon efetben ha lémrai nagy
kövek nem találtatnának ezeken kiviil, tsak azokkal«is meg-hordattathatnak az utak, ha ugyan jól
és elegendo-képpen Öszve-tÖmetnek. Eleénte ugyan
meg-kivántatik, hogy gyakran meg-hordaflanak, a'
kerék vágáfok bé-tölteifenek; de ha az első két eszten-

tendöben jó gondvifelés alatt igazíttatnak, kemények és állandók fognak maradni. A ' Matériáléknak ezen külömb-külömbféle nemei közziil minden
alkalmatos Indzlenérnek, egyiket a' mílikkal, a'
mint t. i. azokat találja, öszve-kell tudni vetni,
hogy igy az útnak kivánt erösségére jut ha Hon. Erre utat fognak néki, mind a' Természetnek históriája, mind a' természeti Tudományok , mutatni.
Mellyek valami némii kellemetelek, feinte olly hasznofok-is; és a' mellyek sok emberektől igen felhagyattattak, kiknek minden tzéljok és hivatalok
tsak a' pétvz-halászás , noha éppen nem alkalmatolok arra, hogy azt meg-érdemlenék. Több alkalmatosságok-is, fognak még ezen Matériáról fojtatandó beszédekben elöl adódni, erről többet szóllani,

§. 2.
Az utat illy formán tsak akkor hordjuk s akkor töltjiik-meg követsel, midőn
a3 föld magában elég száraz és kemény;
de hogy ha ollyan földön tsináljuk azt,
mellyben nem tsak az, hogy ezek a' tulajdonságok meg nintsenek, de még annak-felette az árkoknak mind két oldaia
felöl nedves, nyirkos, és feppedékes helyek vágynák, mellyek akár melly időben
állandóúlnedvesenmaradnak, már ekkor
nem elég az utat tsak puszta követsrakással
bé-teriteni s meg-horda
rakjuk azt-ki; vagy Béka-sóval, vagy
más nagy darab kövekkel a' mint az alkalnvatosság mutatja. Ezen kövek felibe hordunk osztán egy rend követset,

s ha azt nem kaphatnók a' kö-bányákban, ~s azok körül találtatható aprólék töredékeket, vagy valami követses vagy
fövenyes földet, a' meiJyiket t. i. a' közelebb való helyeken leg-hamarébb találhatunk » kaphatunk. *
TJ'Jn
rlyrlhn* *« ' r.) f
* Illyen állapotban én az ut kornyékéről a' vizet,
ha tsak lehetne félre venném, hogy annak illendő
menetele fojáfa lehetne ; az által az ut meg-lehetös
szárazon maradna. Ha pedig kövekhez nyúlhatnék,
vagy leg-alább kevés költséggel szerezhetném meg:
egy pár rend rakást raknék egy másra a1 fundamentomba, 's azt vagy közönséges vagy gyanta
mészbol való tzémeutel öszve raknám. Ez a' rend
lenne i , a' közepén pedig, ha az ut 30 láb izélésségü vólna, -I lábnyi magassáen. És a' földre keményen kellene ezeket le-rakni. Ezen rendre jöhetne osztán
vagy 2 láb magasságu • 's toniöfákkal jól öszve vert követs, vagy kö morfalék;
's azt tartom, hogy elég erös és kemény ut fogna
lenni. Az illyen nyirkos 's nedves földet leg állandóbbá teheti, 's-meg keményitheti az ember , vasvagy akár minémü fírtz-falakkal, ha ugyan azokat kaphatja. Ha az utat azzal tölti-meg, bizonyos, hogy állandóul szárazon marad. Ha pedig
az abból történet szerint ki-gözölögheto büdös - kö
göztöl félne valaki, (a' mint ezt egy bizonyos
orvofi meílerséget tanúit Tudós nem régiben akarta mutogatni, és ez által egy utat, mind e' mái
napig-is, minden jobbitgatásokkal-is lemmit nem
gondolván , tsak nem egészszen puszrán hagyatott )
ezen fundamentomot meg-hordhatja még az ember
5 vagy 6 hüvelyk magasságra követsel., Reménylem , hogy azon gozölgések, mellyek azon kivül-is
tsak elmebéli képzelödések, femmi gonoszt;, annyival-is inkább femmi nyavalyát okozni nem fognak.
Ezek a' Salakok, a' leg.jobb eszkozök közziil va-

lók, a* vizes utat szárazzá tenni, 's minden külÖmhség nélkül, minden nyirkos földön élhet vélek az ember. Kí-rnondhatatlan vólna ezeknek a'
haszna, tsak az ember kaphatna', inég-is az emiitett Tudós Orvos, egy bizonyos helyen minden
hasznot tolok számki vetett. Melly lök kirt okoz
az idétlen itélet-tétel, midőn valaki tsak vaktában
hiszen a* nagy embereknek!

Ezeknek pedig kereséfe vagy fúróval mégyen vcgbe, vagy pedig 3 vagy
4 lábnyi szélefcégü gödrök által, mellyeket az úthoz leg-közelebb fekvő magaffabb helyeken, és az honnan a5 földet
az útra, mellyet tsinálni s keményiteni
akarunk, kevés fáradsággal hordhatjuk,
áfunk-fel. Mind ezen kiilömb-külömbfu7
le föld-rakások, különös le-rajzoláft kívánnak, melly az ö rakattatásoknak rendit szein eleibe terjeszti. Az első Táblának 3 -dikfigurája világofon mutatja
ezt, meliyTÖl tsak moft szóllánk.
Az első Tábla ezen
1.

3-dik

figurájának

magyarázatja,

A. A' föld fik szinén fellyül való üres
hely, mellyet az árkokból ki-hányt
földel kell meg-tölteni. (§. 1.)
D. Az a' hely az hová a' követs hordatik 6 vagy 12 hüvelyknyi magafE 2
ságra

ságra, a' mint vagy eröflebb vagy
gyengébb. A' tartalék falaknak tetejénél öszve mégyen az elébbeni
rend rakáűal. (§. i.)
E. A' föld fik szinén feliül való üresség,
melly az F. és G. árkokból ki-hányt
földdel töltetik-meg. (§. 2.)
H. Az a' hely a' hová rakatnak a kövek , melly r vagy i* láb magasságu az útnak a' közepén. * Hafonló képpen az első rendföldből való
rakáiíal, a' tartalék falnál el-fogy,
a mint a rajzolás mutatja. (§. 2.)
* A' kövek helyet ide lehet tenni a* fellyebb való
jegyzésben emiitett Salakokat, ha ki kaphatja.

I. A5 követsböl, vagy követses földből
való rend rakás, melly az útnak közepe felé 6 vagy 10 hüvelyknyi vaftagságra vagyon meg-hordva, 5s a5
tartalék falnak teteje felé menedékefen alá menvén el-enyéCz. ** (§. 2.)
** Én inkább szeretném a' kovetset még a* tartalék
falakon fellyül-is 4, leg-alább 3 hüvelyknyi magafságra tölteni, mint fem azoknak tetejére menedékeí'en el.fogyatván alá ereszteni. Mert attól félek,
hogyha a' követs a' falak tetejénél el-fogy, a' le futó vsz, bé-vészi magát a' kövek közzé, 's a' fundamentomot meg-károfitya. De ha a' követs legalább 3 hüvelyk vaftagságra állana még a' falak
tetején feliül, az által valamennyire óltalmaztatnék.

a>rosz és ritka földön.
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4.
Ha mind ezek az el-követett vigyázáfok-is nem volnának arra elegedendök,
hogy az ut felső szinének elég erösséget szerezzenek: tehát ezen eíétben hegyivel le-állogatott béka-sóval (flastromozza) padimentomozza azt ki az ember ; vagy pedig nagy négyszegü 5 vagy
6 hüvelyknyi vaftagságu lapjára le-rakatott kövekkel; vagy akár melly más féle
kövekkel, mellyek mind éllel vagy hegygyei rakatnak alá. Mivel pedig a* padimentomnak mind ezen nemei, keménységek és állandóságokra nézve egymástól igen külömböznek: a'figurákban - is
meg-fogom azokat egymás után rendel
magyarázni. *
^

* Azon kövek, meltyek az illyetén munkára, akár
a' tartalék falra, akár az útnak ki-padimentomozására alkalmaztatnak, vagy Termés avagy Fejtettkövek , vagy Mezei avagy Homok kövek. Az első rendbéliek a' kö-bányákból áfattatnak, fejtetnek; a' máfik rendbéliek pedig a' mezökön imittamott találtatnak. Ide számláttathatnak még mind
a' kösziklák, mellyek a* föld szinén feliül, mind
azon nagy bálvány kövek, és kösziklák tövei,
mellyek a'földben ben találtathatnak. A' kÖ-bányákból fejtett kövek , vagy puhák, vagy kemények,
vagy közép-szerüek. A* puhákat és közép-szerüeket, valamint az ember akarja, mig még friss,
igen könnyen lehet faragni és széllyel darabolni.
De veszedelmes vólna, ha az ember akkor mindjárt
haszonra fordítaná; mivel fem az idők változását,
E 3
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lem a' terhet, mellyet nékiek hordozni kellene, cinem álhatják. Szükség tehát, hogy inind a' három
neműek, elsőben egy darab ideig, leg-alább egy
esztendeig állaui, és tokéiletelen ki-szíradni engedtellének. Semmi bányából fejtett kövek éppen nem
alkalmatofok az idők változáíinak ki-áilására, és a'
tereh emelésre 's hordozásra, mivel a* fagy igen
könnyen el-haí adóztat ja, 's az után a' tereh, melly
télette jár öszve rontsolja. Leg-roszszabbak azok,,
mellyek igen könnyen hámlanak, 's egy része a'
málik után le-kóválik, el - váfik. Azért az utak
\ padimentomozá^ára éppen alkalmatlanok. Egyné- •
hány lábnyira a' földben, vagy a' fold alatt, vagy pe-1
dig fedél alatt fokáig el-tartanak;,'s nagy terheket meg' birnak, kivált ha jól ki-száradtak. A' közép-sze- rtieket-is hasonlóképpen bátorságoflább a' funáámén-'
toinba a' fold alá rakni; de a' kemények, nőinek ,
utánná egyszer jól ki-száradtak, alkalmaztathatnak
az ut felső szinének ki-padimentomozására-is.
A* Mezei kövek, vagy Béka-sók, vagy ha nem
valóságos béka-sók, többnyire kemény Homok kövek. Ide tartoznak a'
kösziklák, akár a' föld felett, akár a' földben benn légyenek.. Az utak pa-1
dimentomozására leg-jobbak a' Béka-sók , és az apró
egy tojásnyi, egy diónyi, vagy azoknál-is apróbb
követsek. A' Rómaiak többnyire illyen követsel
szokták vala az Ö útjaiknak felső szinét meg-erosíteni. Midőn az embernek elég fejtett köve lehet,
azok az utaknak fundamentoiniba valók, mellyeket
kevert mészszel, vagy tsak jó agyaggal-is öszve
rakhat, 's azokra osztán bátran réájok teheti kövctsböl az útnak felső szinét.
§•

5-

1

Minek utánna az árkok és a' fundamentom, meliybe a5 tartalék fel-rakatik,

tik, ki-áfatott , azokból a fold az útnak
közepére kihányatott, lapáttal, kapával
el - egyengettetek: az után jól meg - verettetik tömö iákkal, és fulykokkal. Ez,
a' tömés pedig szóp rendel szokott végben menni, minden rend t. i. 5 vagy. 6
hüvelykre töltetik-fel. * Erre :hord az
ember annakutánna egy rend iovenyet
vagy apró követset, mellyekbe. ti' kövek
hegyeknél fogva le-tétetvén a' fulykokkal le-veretnek. A? több ürességek pecÚg, mellyek még a' kövek között maradhattak , fövényéi toitetnek-bé. **
Ha már minden e' szerént készittetett-el,
és az útnak mind a' két oldalról az illendő menedékessége meg-vagyon: annak
felső szinének Cziikséges képpen domboruságot kell mutatni, mint valamelly abrontsnak hajtáfa, vagy boltozat, mellyaek közepe, p. o;haaz ut 4 öl (Toife)
szélességii, iQ vagy 12 hüvelyknyire
domborittatik-fel, hogy az esö viznek a'
le-fojásra ut adattassék. Midőn már a'
kp padimentom ekképpen le-rakatott:
kofokkal vagy fulykokkal meg-verettetik,
hogy annyival keményebben öszve állyon,
s öszve szorúljon. Gyakran .meg-efik az
illyen utak kórul, hogy némelly kövek a
szekereknek rázáfa miatt helyekből megindulnak , fdl - szakadnak , de azt helyre
E 4
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tenni el -mulatják; melly által végre az
egész ut el-romlik. Ennek eltávoztatására, szoktak nagy Béka, vagy más lapos-kövekböl kereszt rakásokat ( Traverfes ) tsinálni. Ezen kereszt*rakások néhol az út hoszszába, néhol keresztbe
szoktak rakatni, a' mint a5 hely kívánja.
Ezek közibe rakatnak-le a' kövek keményen 5s-szoroíTan, és ha idővel a' két
keresztrakások között, a' kövek megegyenetlenülnek, 9s meg-gödrösödnek-is;
de ezen egyenetlenség, a' kereszt lineákon által nem mégyen, mivel a' más
oldalról való köveket még eröfíen tartják. Azért a3 kereszt rakásoknak szükség úgy rakattatni, hogy mennél keményebben álljanak. Mellyben könnyen elérheti akárki-is tzélját, ha 10 12 vagy
15 hüvelyk hoszszuságu béka-sokat, vagy
10 12 hüvelyk szélességü négy szegeletü lapos, vagy akár minémü más nagy
köveket, a' mint t. i. az alkalmatosság
kezére adja, fordit azoknak tsinálására.
Egyik kereszt rakásnak a maiiktól 1
kell 2 ölre, v. 12 lábnyira lenni. De
ha tovább 1 ölnél egy máitól nem lennének-is, még annál eröffebb s állandóbb
az ut. ***
* A' melly Indzsenér Vár - építtetés körül forgott,
ezen részben könnyen fel-találja magát. A ' mint

a' földnek jósága hozza magival, a' szerént rakatnak a' rend rakátök 4, 5 , 6, 7 , 8 hüvelyk va*
ftagságra, 's mindenik rend rakás különösön jől
meg-tömetik. Jobb mindazona'ltal mindétig, ha
ugyan a' föld egyenlő jóságü , tsak kevés hüvelyknyire hányni-fel, mert annál keményebb fog lenni
az ut.
** A* fellyebb való tzikkelyre tett jegyzéfemben sut
mondám, hogy ezen munkára leg jobb kövek a' Béka-sók. De a' padimentom rakónak jól reá kell
vigyázni, hogy a' kövek a* le-rakásban , a' mennyire tsak lehet jól egy más mellé szorittafTanak.
Azért sziikség, hogy ne mindenkor vagy tsak nagyokat, vagy tsak aprókat végyen, hanem a' nagyokat az apróbbakkal ugy elegyítse öszve, hogy minden helyeken szépen öszve menjenek; mert mennél kiflfebbek a' kövek között az üreftégek, annál
erölTebb lészen az ut. A' fövenyben, mellybe a'
kövek le-rakatnak, femmi földnek, annyival inkább
agyagnak nem kelletik lenni, hanem tiszta követs
vagy föveny légyen. És ugyan ezzel kelletik utóljára , midőn az ut egéí'zszen bé-rakatott, a' kövek
között még meg - maradott ürességetskéket-is megtölteni.
Némelly padimentomozókuak szokáfok,
hogy midőn már az tgész padimentom kész , u£y
hogy tsak verés hijja, vizzel meg-öntözik, és az
után fulykokkal jól öszve verik.
*** Szükség, hogy az ember ezen előre való vigyázásról ehne felejtkezzék, kivált az ollyan utak körül , mellyeken fokát, és , nagy teréhvel járnak.
Elég példákat lehetne elö-bozni az el-romlott pádimentomos utakról, mellyek tsak egyedül ezen
előre való vigyázásnak el-mulasztásával lettek alkalmatlanokká. Meg-kell jegyezni ezen kereszt ra*
káfokról, hogy mind két óldalról a' tartalék falnál
kell azokat kezdeni, és ugy rakni az útnak közepe felé, mint valamelly boltot. A' köveknek valamint tsak lehet, öszve kell menüi, és erővel - is
öszve kell azokat szoritani. Ez által eröflen hozzá
E 5
io&-

_„ fognak állani a' tartalak falakhoz, és a' padimentom, melly közbe vagyon, erólTeif tartatik ^Italok.
. Továbbá', ha vagy bizonyos embereket, vagy uttsöszöket rendelt az ember, a' kik az utakra vigyázzanak ; vagy ha a' Jágereknek , és falufi Bíráknak keményen meg-parantsolta, hogy mihelyt
észbe vennék, hogy tsak egy kö-is fel-szakadott
vólna, mindjárt bé-jelentsék, a* kárt mindjárt iga,„.. zitbatja, 's az által sok költséget meg-nyerhet,
*'• meí'yet tsak haszontalan fogna akkor osztán tenni,
inidön még elsőben arra várakozott, hogy az ut
tisztességefen egéizszen el-romoljon. Ezen végre
sziikség az Helységeket arra sürgetni, hogy bizonyos
meszszeségre egymáítol sziintelen elégséges köveket
tartsanak , rakáspn az ut feleken, hogy Jégyen az r
embernek mire vetni kezét, ha valami jobbításra
lenne szüksége.
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nyers kövekből, vagy a5 ko-bányákból fejtett kövek darabjaiból való padimentomot jó fövenybe vagy erös földbe
kell le-rakni. ÉS ha a kövei közönségefen hegyekkel rakatnak egymásba, mint
valamelly kis ékek: az illy padimentom
a' szekér kerekek által igen könnyen elrontatik. Mert a* bizonyos, hogy az útnak felső szinén való köveknek egy része gyengébb erotelenebb, mint a' máfik, az eröteleneUb: részek engednek és
el-töredeznek a5 meg-maradott ürességek
körül, az hol az ö öszve fagdsztások
vagyon. Illyen képpen a'- padimentom
el-egyenetlenedik; 's el-romlik. *

•'* Emlékezhetünk jól reá, mit mondánk oda fellyebb
a' -i-dik tzikkelyre tett jegyzésünkben. $ el-is
hiszem, hogfy az illy padimentom soha fem lesz tökélleteien. állandó, mivel a' kövek nyerfek 's igen
puhák, és a' szekerek terhének meg-nem felelhetnek , 's ellene nem alhatnak. Egy altaljában az
illy, és minden következendő kö utakban , elore-is
jó, és erös fundamentomot kell le-tenni. Másképpen akár melly erös légyen-is a' felső szine, de lafc
lan-laffan meg-adja magit, 's az ut el-gödrösödik.
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közönséges kö-bányákból jött
kövek darabjaiból rakott padimentom,
fokkal erötelenebb, mint a5 béka- sóból
való; de az azokból ki-válogattatott, 9s
illendőképen meg-faragtatott, * 9s a' lap*
jávai le-rakattatott kövekből való egész
száz esztendökig-is el-tart minden igazitás nélkül, ha ugyan jóföldbe vagy fö:
1
vénybe rakatott.
A' köveknek öszve ragasztásokat ^
keresztbe kell az uton ejteni változtatva , hogy a' kerekeknek két felöl ne kellessék az öszve ragasz'tásnak tsak két j
erén menni. ** A' flastrom ezen nemének kevefebb menedékességet adnak
mint a' többinek. Elég, ha minden 1 .
ölre, vagy 6 lábra, 1 vagy 2 hüvelyk
menedékességek vagyon.
Az

Az első Táblán a* 4-dik és 5-dik
figurában lévő által-metszett forma, ezen
flastromnak rendit meg-mutatja.
* Erös köveknek, vagy köszikla daraboknak kell azoknak lenni, mellyek egy darab ideig állottak,
jól meg-száradtak.
**• El-nem kell ezen intésről felejtkezni. Ha a' ragasztifok egy mis fojtában vágynák , a' kerék gyakran egy ragaszta'snak erén meszsze mégyen, és az
Öszve ütköző köveknek^ szegeleteit el - rontsolja ,
mellybe osztán a' kerék bé-vág, 's végre gödrök
Iésznek belőle. De ha a' ragasztások változtatnak
nem igen könnyen eshetik ez meg; 's még nehezebben, ha a' ragasztások mind hófeszába mind keresztbe egyszer 's mind forgattatnak.

Az első Táblának, 4 - dik figurájána
magyarázatja.

A. Egy útnak fele, melly béka-sóval és
ahoz tartozó fövenye! padimentomoztatott-ki.
B. A kereszt rakás az uton által, melly
nagy kövekből készittetett.
A. B. Az a' görbe linea, melly szerént
kell rakatni a' padimentomnak, hogy
az esö viz le-fojhaífon, melly az utat
annál eröífebbé tészi, mennél gyakrabban tapodtatik a szekerektöl. Ezt
okozza az a domború vagy bolthoz
hafonló formája.
Azon

Azon Tábla

5-dik figurájának
rázatja.

magy

A. Egy puha nyers, kö-bányából fejtett
kövekből álló padimentomnak általmetszett formája. Gyakran nem igen
állandók az hézagos üres helyek miatt,
mellyek azok között találtatnak, s »
mellyek tsak földdel töltettek - meg.
Ezen kövek igen könnyen, és a* szekereknek, mellyek azokon járnak,
leg - kilTebb erejétől el-rontsolódnak.
Mellyek azokon igen hamar vágáft
tsináluak, ?s azzal a' padimentomot
gödrössé tészik 9s el-rontják. Külömben válogatott és faragott fejtett kövekkel - is szoktak pádimentomozni,
mellyek 2, 3, vagy 4 hüvelyk Czélefségü forma szeréntfaragtattak, jó tzémentbe rakattatnak, 's gömbölyeg
hegyek vagyon. Sokáig el-tartanak
s szépek-is, de nem igen vágynák
szokásban, hanem tsak a* fedél alatt
való sétáló helyeken, fojosóken, a
hol nem igen nagy erö éri őket.
Könnyen hozzá lehet vetni, hogy
az illy pádimentom nem lehet olly
helyeken szokásban, a' hol fokát járnak. *
* Itten az Author maga magának ellene-mond Tefsék tsak akár kinek, ezen IVsznek 7-dik- tzikkelyéc
meg-

ineg-uézni. Reményiem, hogy a' 4-dik tzikkeiyre
tett jegyzés erre elég világolságot fog nyújtani.
Ha a' kövek, bátor puhák legyenek-is, egy darab
ideig a' szabad levego-égen, de a' nedvesség elleu
mindazona'ltal bátorságos helyen állottak, és valamelly erös loldre vagy fundamentomra tzémentel
vagy inészszel le - rakattatnak, énnékem úgy látszik, hogy még-is sok időt ki-álhatnak.
A.' Rómaiaknál az illyen, különösön arra faragtatott, és jó tzémentel öszve rakott kövekből álló
. pádiinentomok igen szokásban v Jtatiak. Egy áltáljában az illy padimentomok igen hoszszu ideig
el-tartanak, ha kemény és nagy homok kövekből,
kösziklákból 's más haforflókból készittetnek. Ezt
világofon tapasztalhatja az ember, a' még megmaradott Római Tábor-utakban Olasz-Országban.

B. Egy válogatott fejtett kövekből való
pádimentomnak által-metszett le-rajzoláfa, mellyek lapjokra rakattak.
~ Ebből láthatja az ember, hogy a szekér kerekek, a5 köveket az ö öszve
ragasztásoknál nem rongálják jobban,
mint azoknak közepeket. Ha a padimentomnak ez a' neme fokát járatik,
a* szekerek azon annak igen egyenes , és fnna vólta miatt, melly. gyak. ran olly fimává léizen mint a jég,
femmi nagy eröltetéft okozni nem
fognak. A5 Béka-sóból való flastrom
az vonó marháknak, az erös és bátorságos lépésre igen nagy fegitség.
A 5 Bányákból fejtett darabos kövekből
való még annál nagyobb. Ezen padimen-

dimentomnak egyik nemét, jónak tartjuk alkalmatos voltára ?s hasznára
nézve; a' máfik nemét pedig állandóságáért szeretjiik. Mivel pedig könnyebben meg - szerezhetö az első,
mint fem az utolsó nemii, azért fellyebb-is betsültetik az, mint ez.
; [ [ . fj~\ V j
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A* lapos motsáros és vizes helyek
való útról.

. f.

„

időn egyszer az ember előre ki-taM
núlta azt az időt, mellyben valamelly motsáros vidéken a viz leg-ma-

gassabbra szokott emelkedni: annak felső szinének magasságát le-vert tzö vekkel ki-jeleli. Illyen módon tovább mégyen a motsárnak hoszszában, mellyen
az ut fog menni, 's annak épitésében
alkalmaztatja magát, a' posványnak vagy
Iszapnak, és a' puha vagy erös földnek
minémiiségéhez, mivoltához.

s. 2.

Ha a' föld magában hafonló valamelly nyálkás, s ragadós sárhoz, jele,
hogy elég erös és állandó, kivált ha az
eső, vagy mellette közel lévő motsároshelyben álló viz reá ki-nem önthet, 5s
azt el-nem poshaszthatja. * Itten azért
femmire másra vigyázni nem sziikség,
hanem tsak arra, mi módon teheíTe az
ember az utat bátorságossá, a' viz és kiöntéfek ellen , mellyek azt az Esztendönek bizonyos részeiben motsárossá és
posványossá tészik.
* Kiváltképpen a' kék és veres agyagban találtathatik ez fel. De még fem leg-bátorságollabb tsnpán
tsak illyen agyagon építeni az utat, ha tsak még
elsőben fundamentomot nem vét az ember alá.
Akár melly meszsze el végye-is az ember a' vizet
annak mellyékétÖl, az esö vsz mindazonáltal annyira bé-iszsza magát abba, hogy az agyag meg-adja
végtére magát 's el-gyengül. Azért szükség, hogy
vagy köböl vagy értz-falakból fhndamentom vettessék alá; 's jól meg-tömettessék.

§• 3Minek-utánna az útnak szélessége
meg - határoztatott, fel-tévén azomban
előre, hogy az elébbi Tzikkely szerénta
föld elég erös légyen, és a vsztől által ne
ásztattathassék: a* tartalék falnak vaftagsága alá, hidláft vagy pallózatot tsinál az
em-

való utróL
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ember deszkákból. Ez tétettethetik a*
motsárnak felső szinére. * • Tsak hogy a'
gerendák vagy talpok, mellyekre a' deszkák rakatnak, 12 vagy 15 hiivelyknyire a? tartalék falnak oldalán kivül nyúljanak; a deszkák pedig tsak 3 vagy 4
hiivelyknyire, és ezeket eröfen a gerendákhoz kelletik szegezni. Továbbá
a gerendák még meg-eröfittetnek erös
tserfa tzövekekkel, két-két, vagy háromhárom lábnyira egymáftól, mellyeknek
még azokat az ut alatt tartani kell, hogy
a' hidlás annál erössebbé és bátorságoffabbá tétessék, és hogy a' gerendák széllyel ne menjenek, nyomúljanak egy mástól, midőn azoknak köze földdel megtöltetik.
* Nem látom által miért akarja az Author, hogy a^
hidlás a* deszkákból az ö gerendáival együtt a*
motsáros helyuek mindjárt szinére tétessék. Vagy
valami különös fájának kell néki arra lenni, melly
a' inotsárban eb-nem rothad; Vagy valami metlerséggel kelletik azt néki ugy el-késziteni, hogy a'
rothadás és a* férgeknek azon femmi erejek ne lehellen ; Mert kiilömbőn az égélk hidlás kevés idÖ
alatt el-rothad, és a' reá építtetett kö-rakás öszve
ömlik. Ha az embernek elég RgerfenyÖ 's kivált
Tser-fája vagyon, 's azokkal feükséges vigyázáflal
él, kivált az utóisóra nézve, hogy fejér ne légyen;
alkalmas ideig el-tart> de fokba-is kerül. De megengedem . hogy a* fundamentum a* deszkákból a'
motsárnak irfindjárt felső izihéré tétessék; szüksJg
mindazonáltal elsőben, hogy valami középlker nagyságú koűál jó erÖUen meg-yerettessék, ha ugyan a'

F

M

föld nem igen iszapos, hogy a' verés által még
valami keménységet nyerheíTen. De ha igen vizes
és iszapos, falakkal öszve kevert kövei, szénnel
*s a' t. lehet annak szinét erősíteni. Erre osztán
bátorságolon Ie-teheti az ember a' fundamentomot. "
Hanem ha arra kellne a' dolog, hogy talám két
for tzövekeken és azokra szegeztetett gerendákon
és deszkákon, lókkal eröíTebb és állandóbb vólna
a' fundamentom; 's a' mellett még keveflebbe - is
kerülne, mivel az nem épen sziikséges, hogy a'
gerendák mélyen bé-menjenek az ut alá; vagy hogy
még annál-is jobb vólna, ha a* két rend Öszve gyalült 's egymásba botsátott palánkoknak közi kemény
földdel és kövek töredékivei meg-tóltetnék, 's arra
épittetnék a' ko-rakás.
§.

4-

Az útnak fel-emeléfire fel-domboritására, a' két melly éken áfott árkokból
yészszük a földet. Mind két oldalról az
árok és tartalék között hagyatik egy kis
köz vagy párkány 6 láb szélességre;
vagy a mint a5 hely és a' földnek, mellyen az ut építtetik, keménysége kívánja vagy keskenyebbet, vagy széleífebbet. Az árkok széleíTebbre és mélyébre
áfatnak, a' mint tudniillik a' földre vagy
nagyobb vagy keveíTebb szükség vagyon.
A' felső szinét pedig az útnak erössé és
bátorságossá tészi az ember valami módon, mellyet leg - alkalmatoílabbnak itél;
vagy követsel vagy padimentommal, vagy
más képpen a5 mint már oda fellyebb
4,1
meg-irtuk. *
* Az

való útról.
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* Az illyetén földre igen alkalmatos és hasznos az
Értz-fatak.
•

Az első Tábla 6-dik figurájának magijarázatja.

A. B. M. A5 motsárnak felső szine.
B. C. Az útnak vagy a' domboruságnak fele.
C. D. Egy a' gerendák közzül, mellyen
fekszik a deszkákból való pallozat
vagy hidlás arra reá szegezve.
A5 deszkáknak kell 3 a gerendáknak leg-alább 6 hüvelyk vaftagságuaknak lenni, és egymáftol 1, leg-fellyebb i| vagy 2 lábnyira állani.
C. E. A' köz vagy párkány egy öl,
vagy 6 lábnyi szélességre, hogy a'
hidlás annál bátorságosabbá tételsék.
E. F. Az ároknak nagysága, mellybül
a' G. B. útnak töltésére és domborítására vettük a földet. Illyen helyeken akkor kell építeni, midőn a*
viz leg-alább száll.
Gyakran 'a' motsáros hely olly rosz
tulajdonsággal bir, hogy még a5 hidláft
F 2
vagy

vagy pallózatot fem birkatja-meg, mellyre a' tartalék falakat kellene épittenünk. Illy alkalmatossággal azért más
móddal élünk az üt szinének erősítésében. Ha a' föld általjában igen iszapos,
posványos; az épittetendö épületet illyenkor fafinákkal vagy Rözse (EgerFüz-vagy Rekettye -fiatal Jzorqffan
kötözött veszjzökböl való) kévékkel
sítgetjük. *
* Nem tudom, ha el-érié az Author mindenkor szélját a' prójektált rözse kévékkel, és ha az illy mód*
dal építtetett út fokáig allandó marad-é? A' rözse
kévék bátor Fiiz-Eger-és Rekettye - fákból valók
légyenek - is, a' nedves földben mindazonáltal igen
könnyeti el-rothadnak és igy mind Ök, inind 32
egész fundamentom, el-vesznek. A* j ó , vagy tsak
közép&er keménységű földben-is, már fokkal más
külömben vagyon a* dolog. A' Rözséknek bimbója
jöve'fi> kivált ha tavai'zscal vágattatnak, könnyen
ki-újjulnak , ki - hajtanak, gyökeret vernek t és a'
földet erolTen Ötzve tartják. Innen igen tSekély
állandósiguak a* pallók és gitokból álló utak, midőn tudniillik a' vizes 's posványos helyekre desz*
kák, vagy középszer 4 vagy 6 hüvelyknyi vaílagságu fák fiatalok, rakatnak egymás mellé; *s a'
mellett Veszedelmeíek*is, mivel a' lovak patkójaiknál 's más marhák-is lábaiknál fogva az el-rothadt
fák közzé szorütaak, és lábaik vagy meg-rándulnak,
vagy oda törik, vagy más veGaedelembe esnek.

Minek-utátina az ember egy rend
• kéve űözsét le-rakott, 's jól egymáshoz
. * szo-

szorongatta, kötözte; az után azoknak
külső végeiknél a' menedékességnek tsinálásához fog, 's azt hantokbol ki-rakja,
mind addig, valamig azon magasságra nem
emelkedik, mellyre kell az útnak domborittatni. * Ezen feliül vagy egy for
hegyes karókat állogat-fel, mellyek az
útnak a* partjától egynéhány lábnyira
állanak, 5s oltalmazzák, hogy a' szekerek
azokon valami gödröket ne tsináljanak;
vagy tzövekekkel jeleli-ki az útnak azt
a' szélességét, mellyen kell a szekereknek járni; v^gy mind két oldalról egy
kis közt vagy párkánvt hágy 2, láb szélességre, tsak két, nárom, vagy ^ négy
szekérnek hagyván a' járásra elegendő s
alkalmatos helyet,
* Ha «z ember nem igen mefasze azon helytol, mellyen illy utat építeni akar, jó fóldet kaphat az én
Ítéletem szerént leg-jobb vólna, ha az ut partjának
menedékességét mind két óldalról abból tsinálná, '$
az után rakná-bé jó hantokkal. Nem tudom, ha az
Iszap, akár melly eröflfcn öszve veressék-is, öszve
köttethetik,
öéve tsináltathatik-é eléggé a' hantokkal és a' rözse kévékkel? Ellenben a* jó földben a' hant, fii-mag, széna-murva, vagy polyva,
fiatal füzreger-vagy rekettye-fa tsemeték, 's más
effélék könnyen meg-gyökereznek, 's erös tartalékká válnak,

Ezen
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V. Rész. yí' motsáros helyeken

Ezen útnak által-metszett

formá

zolva .elö-adj a az els'ö Táblának y-dik figurája.

Mellyben az
,
i ^^
»J _ ;
•F
A. B, A' motsárnak felső szine,
T);

> ; . / . .

T - A. C. Az ároknak szélessége,mellyből vétetik az Iszap az ut magasságának 's domboruságának a' rözse kévéken
feliül való fel-toltésére.
0. D. Az útnak oldalán való párkány.
' I . ..
D. E. A' rözse kévéknek hoszsza
az útra keresztbe rakvá 6 8 vagy io láb.
Di'F. Az ut pontyának külső menedékessége, melly rözse kévékkel rakatott-ki, s hantokkal bélletett-meg.
F. G. A' karóknak 's tzövekeknek
rendi, hogy a szekerek az ároknak F.
partyára ki-ne mehelfenek.
G. H. A karónak vagy tzöveknek
magassága, melly mind a'földben, mind
kivül 3 lábnyira áll.
Emlitettem vala, hogy a' palánkok
helyett lehetne valami párkányt tsinálni, az ut partyának a szekerektöl félthető el-romlásának őrizésére s oltalmazására.
í.

I. Az útnak széle vagy partja az
árok felé.
I. K. A' párkánynak * szélessége,
melly tsak 2 láb lehet.
K. L. Az útnak magassága a' párkányon feliül, 10 vagy leg-fellyebb 12
hüvelyk. Ez bé-rakatott két rend hantal, és a' rözse kévékkel jól öszve szerkeztetett.

s. 7.
Ezen útnak erös 's kemény vólta
a' jó rözse kévékben, az illendő 's alkalmatos menedékességben, és abban áll,
ha, midőn laíTom-la/Tan dom boritta tik, a'
tömő fulykokkal jól meg - tömettetik 's
öszve • veretik. Az hantoknak a' rözse
kévékkel való öszve foglaláíbkra, 's jó
egybe köttetéfekre, szükség ollyan fát
választani, melly hamar gyökeret vér.
Az hantot bé-hinti az ember széna murvával, és mind ezeknek végben vitelekre, ha tsak lehet, az esztendönek
leg-alkahnatoíFabb részét választja-ki.
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HA-

HATODIK RÉSZ.
Az állá és ki-fohjő Tavakon való
Htrál,
§.

i,

ennél gyengébb és ritkább a' föld,
M
a* mellyen az Ország ntnalc kellene építtetni; annál nagj^obb igyekezet-

tel kell azon eszközökröl szorgalmatoskodni, mellyek által az keménnyé és
bátorságossá tétethetik. A' Tavakban
azoknak hig szinénél egyebet nem láthatunk, s az alatt kelletik a' fundamentómnak vettetni, hogy az ut arra épittethessék; Es mennél mélyebb a' vsz,
annál nagyobb vigyázáflal kelletik körülötte forgolódni. Azért
1. Ki-méri az ember az utat, 's kijeleli, a vizben karókkal vagy rudakkal,
mellyek 2 vagy 3 ölre állanak egymáftól.
2. Az ut mentében, mellyet már ki/ mért, kiilömb-külömb helyeken a' vsznek mélységét meg-méri, hogy abból
ki-tanulhafía 's fel-vetheffe a' költséget,
melly az illyetén erötelen 's gyenge helyeken a5 fundamentomnak, a' viz szinéig
léendöki-hozására s építtetésére megkívántatik. *
* Ha

* Ha az helynek környül.álláfi meg-engedik, leg jobb
nem tsak egy, hanem több helyeken-is meg-mérni,
"s által-jelelm a' Tót, és ezen külömb-kúlömb lineák szerént visgáltatik az után meg a' viznek mélysége , és a' földnek miuémüsége; 's azok közzül
osztán azt válatzthatja az ember, a' mellyet leghasznoíTabbnak itél, 's Ieg-kevellébb költségbe gondol kerülni. ítéletem szerént nem lészen az-is haszontalan, ha az útnak a1 fundamentojna nem tsak
a' viz tzinéig, hanem még egynéhány lábbal fellyehb-^is emeltetik; mivel a' viz nem minden esztendöben egyaránt nö 's árad-fel. 'S meg-eshetik,
hogy éppen abban az esztendöben, mellyben az
út építtetik, a' több esztendökhoz Jtépéll leg-alatsonyabb. Azért-is az ut a' nagyobb vizek és
azoknak leg-kiílebb mozgáfok által, igen könnyes
el rontattathatik,

3. Olly helyeket kell1 keresni, a' hol
a' fold leg - keményebb, hogy a fundamentom a' mennyire tsak lehet, mennél keveffebb költséggel épittessék-fel;
de mindazonáltal az meg-kivántató eröfségnek, melly az illyetén puha és ritka
földön való munkában szükségefen megkívántatik, leg-kiüebb kára nélkül. *
* Ebből könnyen által lehet látni, hogy fokkal jobb
mindenkor a vizben a' leg-erölTebb földet ki-keresni, ha szintén az út hoszszabb lenne - is mint más
helyeken. A* ritka 's erötelen, és a' kemény 's
tömött földet meg visgálhatja ki-keresheti az ember fúrókkal, c yagy pedig tzÖvekekkel, mellyeket
le-vér a* földbe , és jól reá figyelmez , miképpen
5ll a' verésnek ellene.
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4. A' matériálék, mellyek az útnak
tökélletes erösségére leg - alkalinatoflabbaknak 's leg - állandóbbaknak gondoltatnak 's tartatnak, öszve hordatnak; 's a
mint a helyeknek vagy gyengébb vagy
erölfebb mivóltok kiványák, oda alkalmaztatnak. Ebképpen az egész költséget, melly azon munkára meg-kivántatik,
igazán ki-tanúlhatja az ember. Mennél
nagyobbak az illyetén munkák körül az
igyekezetek, 's mennél több nehézségek adják magokat elöl azon talált helyek körül; annál szükségeíTebbek 's elkerülhetetlenebbek ezek, azoknak végben vitelében. *
* Illyen igyekezetek körül leg-szükségeflebb jól gondolára venni, a' viznek leg-nagyobb magasságát;
annak fenekén valő földet; a' matériálékat mellyek
leg-keveflebb költséggel szereztethetnek, azoknak
áriát, a' munkára valő költséget, azt a' liasznot,
mellyet az munkából várni lehet; és végre, mind
azok minémü költségbe fognak kerülni, tökélletefen és igazán fel-vetni. Ezeknek el-mulasztásával
gyakran meg-eűk, hogy midőn már a' munka fél
részént kész vólna, olly nehézségek 's akadályok
adják elöl magokat, mellyeken már ekkor fegíteni
lehetetlen ; ügy hogy a' munkának , n3gy kárral,
félben kelletik maradni. Ollyan emberek kívántatnak ide, a' kik a' történhető nehézségeket 's akadályokat fel-találni 's előre által látni tudják. Melly
gyakran maradtak a' nagy igyekezetek félben,
mivel az Epitö-Mefterek az elöl fordült akadályokat előre által nem láttak; hanem akkor vették
osztán azokat észbe, midőn mír lehetetlen vólt elkerülni , 's rajta fegiteni 1

§. 2.
Az útnak tsináláfa az leg-alkalmatof*
fabb helyeken kezdetik-el, mellyek a*
Tónak mindjárt szélénél, vagy partjánál
adják elöl magokat, az hol a viz tsak
egynéhány hüvelyknyi magasságu, és a5
föld 2 vagy 3 lábnyira iszapos és sáros;
és olly időben, mellyben a' viz leg-ala(sonyabb. Két oldalról egy egy for öszve gyalult palánkokkal környékezi azt az
ember, mellyeket mind addig veret a'
kofokkal alá, valamíg tsak mehetnek.
Ezeknek felső tetéjeken, vagy fejeken
mmd két oldalról erösségnek okáért létzek botsáttatnak végig; mellyek 'ottanottan egy helytől nláfikig kereszt - kötéfekkel köttetnek öszve/az ut alatt. *
Ezen két for Palánk falúak köze rözse
kévékkel: ( fafinákkal) meg - töltetik;
mellyre osztán egy rend föld hordatik ,
és ez-is a falak mellett rözse kévékkel
szegetik-bé. ** Ha a' föld az illyen helyen ollyroszés alkalmatlan találna lenni , hogy a rözse kévékből való fundadamentom, nem lenne elégséges az arra rakattatandó föld és kö nehézségének
hordozására, illy alkalmatossággal mennél hoszszabb és nagyobb rözse kévéket kaphat az ember, keresztbe rakja
az

az uton, azokra hord egy rend követset,
vagy béka-sót, vagy jó földet 5 vagy 6
hüvelyk magasságra, melly az ut fundamentomának szinét tökélletes erössé fogja tenni, ***
+ Az illy Öszve gyalillt 's egy másba eregetett Palánkok külötnh-külömbfélek, mellyeket hoszszafon le-

ír Leupold in Theatro Machinarum Hydr
nicarum. §. 191 - 233. Némellyek közzülök
négy-szegU völgyeléílel és egy tsaííal vagy szeggel
ragasztatuak 's kaptsoltatnak öszve; Némellyek egy
tsappal és egy völgyelélTel mint a' fetskefark; vagyon
ollyan-is az hol minden palánkoknak két völgyeiéfek vagyon mind két óldalról; ezek egy vagy i\
lábnyira verettetnek-le egymáílól, és minden palánk közzé erös deszkák botsáttatnak , eresztetnek.
És hogy egymáltól el-ne nyomuljanak, vagy széllyel
ne menjenek, a* palánkaknak tetejek eröfen a' tzövekekre hoszszába tett gerendákhoz szegeztetnek.

Vagyon még egy féle, melly tsak erös é$ vaftag
deszkákból áll, 's a' mellyek ki-völgyelt mefterséggel keményen egymásba ragasztatnak. Néhánykor
a' palánkok a* mennyire lehet tsak jő szoroílan ve,
rettetnek.le egymás mellé , és azoknak közei létzekkel vagy deszkákkal foglaltatnak egybe , a* vizet
igy is ájintén ügy meg-tartják.
Az illy tsapos és völgyeit palánkoknak le-veréfekben jól kell vigyázni, hogy egyik a' máíik után
ne magánofon verettelek; igy löha 3z egyenes
Lineában az ember meg-nem maradhat, 's attól-is
íélhet, hogy a' palánkok a' verés közben el-fordulnak, meg-tekerednek, és a' tsapok, vagy völgyeié*
fek el-törik.
Egy bizonyos tzélt tehát, melly nem igen hoszszu, fel-vészen az ember; mind alól mind feliül
fiák gerendákból vagy jó erös Létzekböl aaon lineán

neán kollátot vagy karfát tsinál i azt tzövekekkel
meg-erösítvén ,• és ezen karfák vagy kollátok közzé veri osztán-le a' palánkokat, 's az egész Sort
egyenlő titéíekkel egyiket a' máfik után kofokkal
mind addig veri, inig végre annyira alá nem igennek , a' mennyire kívántatik. Ha szükség, meglehet az után ezeket erös deszkákkal béllelni,
** Az egész Írásnak minden egymáftól való függéséből ftm lehet itten ki-tanú lni, ha az Author a'
rözse kévéket tsupán tsak az Iszapra akarja-é tétetni, vagy, elsőben még valami erös földet akar keresni. Én nékem úgy látszik, mint ha ö előre
fel-tenné, hogy az iszap tsak i | vagy a láb mélységű vólna; 's az alatt mindjárt erös föld találtatnék. Az ide kívántató rözse kévéknek, ha lehet, Fiiz Rekettye-vagy Eger-fa veszlieökböl valóknak kell lenni, szoroílan valamint tsak lehet,
öszve köttetni, hogy annál tovább tartsanak 's ciné rothadjanak. A' rözse kévéknek leg-alább olly
magasságra kell rakattatni, mint a' minémü mély
's magas az iszap. Nagy hasznot tennének itten a*
kövek, ha azok a' rözíe kévék közibe, és reájokis rakattatnának. Leg-hasznoifabbak vólnának pedig az iszapnak megtöltésére, az már fokszor emiitett falakok, ha az ember azokat kaphatná. Ekképpen a' rözst kévékre femmi szükség nem vólna,
és nem félhetne az ember attól, hogy a' rözse kévéknek el-rothadásával az út alább szállana, a* rtelly
igen könnyen meg-történhetik, ha a' fundamentom
tsak tsupa rözse kévékből áll, 's azomban az Iszapis igen mély, és alatta femmi jó erös föld nintsen.
Szükség azért, hogy az ember előre jól meg-visgálja, minémü mély a' sár, és minémü föld vagyon
az alatt. Ha valami régi épületek töredékít, követ , feenet 's más ezekhez hafonló eszközöket bőven kaphat az ember, eSekkel-is bafonlóképpen jó
erös fundahientomot tsinálhat az iszapos sárban,
ha ugyan a* sár alatt jó éi erös a* föld.
It-

*** Itten az Author eleét akaija venni annak a' mit
a" fellyebb való jegyzéfemben mondék; de nem hihetem, hogy a' tsupa rözse kévékkel tzélját el - érhetik. A'.rözsék igen könnyen el-rothadnak; ha
pedig egyszer egészszen el-rothadtak, az egész üt
alabb száll vagy Öszve omlik. Ezen az okon némelly Tartományokban, mint a' Hannoveri Választó Fejedelemségben, az utaknak tsinálásában, minden fából való materiálék egészszen ki-rekesztettek.
Lásd Verordnung der Hannoverifchen IVegeb
ferung in dem 101. Stück der Hannover ifohen
Anzeigen. Item Herrn Hof-und Kummerrath
ZIN K EN Leipziger Sammlangen. PllL Band,
vagt 866. ítéletem szerént azért leg-jobb • vólna,
ha az iszapot onnan a' jó földig egészszen ki-hordanók, és a' palánkokat ,ebbe vernök-le; a' mellyek
közibe jó agyagból vagy köböl vetnök az útnak
fundamentomat, 's erre feliül kovetset hordanánk.
De a* szükségnek idején, hafem mit egyebet az ember rözséknél nem kaphat, arra kell szorgalmatofon vigyázni, hogy szoroílan és tömötten rakattaffanak egymásba, és tzövekekkel jól egybe szorittaflanak, a' mellyre osztán köböl vagy tsák jó erös,
és meg-vert földböl-is a' fundamenromot le-teheti ,
a' több része fövennyel vagy követtsel fel. töltethetik.

Az első Táblának %-dik Figurája m
egij illy útnak által-metszett formáját5
ezen meg-irt móddal vagyon épitve.

mell

Ezen Figurának magyarázatja.
A. B. A* Tóban való viznek felső szine.
C. D. Annak mélysége.
E. F. A' Sáros és iszapos földnek mélysé\

sége, a' mellynek fenekéig mennek
a' palánkok, karók. *
F. G. Egy Palánk.
G. H. Rözse kévék, mellyek az itat
környékezik vagy béllik.
H. I. A' rözse kévéknek rakásaaz ut
fundamentomának egész szinén.
H. L. A' nagy rözse kévék rakása,hogy
az útnak egész temérdekségét erolfebben tartsák.
* Nem látom által, hogy miért kellene a' palánkoknak
tsak a' sárnak vagy ifcapnak fenekéig menni, mivel igy kevés erejek fog lenni, a' közben rakatott
rözséknek, földnek, 's a' t. és azon terhnek, mel;y
azon járni fog hordozására. Sokkal eröíTebbek lésznek, ha leg-alább 4 lábnyira még a' kemény íoldbeis alá verettetnek.

S- 3.
Ha az útnak további, és hoszszabb
időre kelletik készittetni, a' viz foiól
való szélének vagy partjának eröflebb
materiálékból kelletik építtetni, mint
fem tsupán tsak a rözse kévék. Illy
alkalmatossággal a kereszt kötéfeket,
mellyek a két rend palánkot foglalják
öszve, két rend deszkákkal, mellyek 2
vagy 3 láb szélességiiek, és 3 vagy 4
hüvelyk vaftagságuak, bé - hidláfolja az
em-

ember, mellyre osztán falat épit, mellynek erössége alkalmaztatik azon állandósághoz és keménységhez, mellyet az
útnak akar adni. *
A. M. a* C. M. Kereszt kötésre tsinált hidlás.
N. Az azon álló fah
* Könnyen által-láthatja akár kí-is minémü erös lészen
az a* fal, melly tsak azokon a' tzövekeken ill,
mellyek tsak az sáros iszapnak fenekén állanak.
Jobb vólna ezen részben, ha az ember a' falat vagy
két for tzövekekre, vagy erös gerendákra, és nem
tsak a' palánkok tsupa kereszt kötését^ rakná.

§• 4Mennél belyebb mégyen az ember
valamelly Tóba, a' viz annál mélyebb,
a' föld pedig az ö keménységére nézve,
annál roszszabb lehet* . Ezen efetben
tehát még meszszebb kell az embernek
nézni, mint eddig. Mihelyt egyszer a'
munkában való útnak izéiét hoszszát kijelelte , ennek egész szinére roftélyt tsinál, mellyet tzövekekkel mindenütt jól
meg-erösít, vagy pedig azon roítélynak
mind két oldalán végig egymásba gyalult
tzövekekböl falat veret. Egy szóval a'
fundamentomot ugy meg-erösíti, valamint
tsak az alkalmatosság engedi, hogy az
utat

által útról*
97
utat arra bátorságofon épithefle* * Ha
már a' jó fundamentomot meg -vetette*
a' roftélynak négy szegeletü üres közeit
a' gerendák között rözse kévekkel vagy
kövei bé-tölti. ** Ezen részben a' helynek mivóltához, és a materiálékhoz,
meilyeket leg-könnyebben kaphat, szabja
magát. Illy móddal bánik, valamíg a*
Vsznek felső sziitéig ki-nem jött, a hol
osztán arra a' mind két oldalról való szegély falak ugy építtetnek, a mint kívánja azon földnek, mellyel az ut feltöltetik , erös és kemény állapotban leendő meg-maradálk ***
* Miképpen tsináltassék a* roíl%> vagy
palink*
tat resz szerint mar oda fellyebb meg - mondatott*
Hoszszú vőlna az azokkal való egéfe munkát itten
elö adni. Tsak rövideden ezt fogom azért meg.
jegyezrii, hogy nagyobb tészétit az építéshez értő
Tudófok azt tartják > hogy a* Tser-ia mind av Viz*
ben , mind a on kiviil szinte ollyan állandó miht a'
veres ienyö-í'a. A* szurkos fenyő pedig tsak a'
vizben jó, N azon kivüí hém Igen derék. A2 Eger*
Fa halonlóképpen igen alkalmatos a' vizekben ge*
rendáknak és tzövekeknek* LEOPOLD A2 émiitetE
Könyvében bőven tudólit az palánkoknak minden
földben való (készíttetélekíöl, a' fortélyokról és
azoknak fel-állittatásokról* Ha vallyoh az ollyan
palánkok köriit, mellyek a' vizes helyeken nem ál»
Iának egészszen a' vizbert, nem íehetne-é azon gyan^
tároiáíl (enyves VflgV itiás szurkoá Matériával Való
bé-öiitéft) A' rothadás és férgek ellen szokásbnn
hozni, melly in Hamburg Magazin i u Htnd
pagt
* 44, le-iratík, az tudós épitÖ Mefterek*
nelí további iheg-X'isgáláíbkra LagyOoí.
** A'

** A.' roílélyoknak közeit inkább öeretném mész-hu'ladékokkal, 's régi kÖ-épületek töredékivei; tégla
morfalékokkal; vagy pedig szénnel és jó agyaggal
Öszve-kevert apró kövekkel meg-tölteni. De ha
ezeknek egyikét fem kaphatja az ember, tsak ahoz
nyúl a' mihez nyúlhat. De még-is a' jó erös és
fulykokkal öszve-vert föld, béka-só, kö,- fokkal
jobbak a' fundamentomba, mint a' rözse kévék,
mellyektÖI szüntelen tart az ember, hogy rövid idö
alatt el-rothadnak,
*** A' fal, mellynek az útra hordott fóhiet kelletik
bé-szegni, 's tartani, nem lészen igen áilandó, ha
felliil a' viz szinén kezdjük azt építeni , és nem
alól a' roílélyon kezdvén épirjük azt fel. Akár ki
által-láthatja , hogy a' földnek a' falakra nyomuló
terhe azokat kevés idö alatt széllyel nyomja 's lerontja , • mivel femmi erös fundamentomokou nem
állanak, söt femmi fundamentoinok ílnts szorollan
szólván.
§.

5-

Ezen munkában, a5 mint már mondottuk , a' helynek környiil-álláíihoz, és
a5 leg-könnyebben meg-szerezhetö matériáiéihoz szabja magát az ember.
Gyakran könnyen rözse kévéket
bövséggel, de köveket szükön kaphat;
9s ezen alkalmatossággal sziikséges képpen
az elsővel kelletik élni, ha tsak nagy
költségben nem akarja magát keverni.
Ha rözse kévéket nem kaphat, hanem
tsak köveket, tsak ezekkel kell megelégedni. Fel-tévén azt-is, hogy a' ro-

ftélynak való jó fát igen nehéz vólna
kapni, akkor mind két oldalról köböl
veti a1 fundamentomot; t. i. annyi köveket hány a5 vizbe, valamig tsak annak
felső szinére ki-nem jön. A3 nagyját
hányja az útnak viz felöl való részére,
"s azokat hárántékofon igyekezi eresztgetni, hogy a' viz erejének annál jobban
ellene álhaílanak. Ezek a' kövek ollyak
lésznek végtére mint valami köszikla,
mellynek .teteje ki-jön a' viznek szinte
felső szinére. * Az útnak további felemelésére rözse kévékkel bé-tölti, a
fundamentomot, azokon fellyül pedig köveket és földec hord. Ezen köböl való
fundamentomra falat-is épithet, mellyet
ha a szükség ügy kivánja, annak természeti menedékességén belől egy öl és
egynéhány lábra tehet. Mennél magollabb ezen kö-töltésnek meredeksége,
aJ viznek mélysége miatt, annál távolabb tétetik attól a5 fal, vagy a' mi mind
egy, annálszéleíTebblészen annak párkánya. Ha pedig mind ezeknek, a5 mellyeket eddig mondánk, nehéz folyamatjok
lenne, fából épitünk hidakat, s azon
viszszük által az utat. Ezek kötéfekkel
öszve-foglalt tzövekekre lábokra épittetnek; az hozzá tartozó gerendákkal tartalék kötéfekkel eröfittetnek-meg.
G a

* Ha

* Ha az ember költséget akar tenni-is tehet; kövekkel és óltatlan mészszel meg-töltött nagy ládákatis botsáthat, 's eresztgethet alá a' vszbe, ezekre a'
sziikséges falakat reá építheti, és jól öszve foglalhatja, mellyeknek oszián a* közit agyaggal, fő ddel,
béka-sóval, követsel 's a' t. fel-tölti. A* mint
már fellyebb-is meg jegyeztetett ennek mint rétenként kelletik végbe menni, 's mindenik rendnek
jól meg kell verettetni 's tömetni. ,..

JT mdfodik Táblának $-dik figurá
illyen munkának által-metszett

formqjá

Ezen figurának magyarázatja.
A. B. Az által-metszett formát két részre ofetó linea, hogy mind a5 két
részröl rajzolt más munka annál világoíTabban ki-tessék.
C. D. A5 viznek felső szine.
DE, E. F. A'viznek mélysége, mellybe az ember a' G. F. roftélyt,
és a' H. I. karókat tartalékul belé ereszti, melly karók vagy tzövekek a' viznek D. C. felső szinéig
ki-érnek, és i{ vagy 2 lábnyiak
lehetnek.
L. N. C. Egy rend kő-rakás, melly a'
roftélynak üres közeit bé-tölti, és
a* mellyre kö-töredékek, béka-só,
követs, rözse kévék 's a5 t. hordat-

*

datnak 's azokon fellyül az út feldomborittatik.
L. A' hidlás, melly a' roftélyon a* tzövek mellé szegeztetett, s arra építtethetik az M. béllés vagy tartalék fal
D. P. A' viznek elébb emiitett felső
szine.
B. Q. Annak mélysége, melly fokkal
mélyebb mint az E. F, 'Ebben
vágynák a5 bé-ereszgetett kövek az
ö P. Q. menedékességek szerént.
R. P. A* Párkány.
S, A' béllés vagy tartalék fal.

hetedik.

rész.

A9 Tenger, vagy folyó-viz partján
utróU
§.

I.

lőre fel-tészszük, hogy a' viznek partja lapos, és annak feneke egyenes
légyen, mellyen az háborús időkben az
habok ki-verödnek. Ez illyenkor természetszerintakadályoztatja az utafokat.

E
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§• -

Azon eszközöknek, mellyekkel ennek eleje vétetni akar, azon erőhöz kelletik alkalmaztattaknak lenni, mellyet az
illyes helyeken az habok okozni szoktak. Meg-visgálja e' végre az ember
az haboknak az háborús időkben való
erejét, és mentire terjednek azok.
Ezen meg-visgálás után, mennél tovább
lehet az helynek minémüsége miatt, kimégyen az útnak tsinálásával az habok
erejének határán kívül. A3 béllés vagy
szegély falaknak fundamentornát tsendes
időben meg-áífa, olly mélyen, a5 mennyire az árokban találandó viz fogja engedni. Abba rakja-alá a'falakat, és olly
magaflan ereszti azokat fel, a5 mennyire
az háborús időben tett visgálódás kivánja. Ezen kö-rakást, kivált azokon az •
helyeken, mellyek az habok erejének
igen ki-tétettek jó faragott kövekkel megbélleli. * Az útnak több része, vagy
domborusága követsel, béka-sóval, fövényéi, és ha az ember kaphatja azok
közzé elegyittetett jó földdel, hogy az
által ezen matériálék egymáflal annál
jobban oszve-köttefíenek, fel - töltetik.
A5 föveny tsak magábansohajól öszve
nem áll, a mint ezt eléggé tanítja a'
tapasz-

tapasztalás. Az láb alatt könnyen széllyel foj, és az mind a5 gyalog, mind a*
szekeres utafokra nézve igen bajos. De
ha más materiálékkal, vagy tsak egy
kevés vizzel kevertetik, és elegyittetikis öszve, azonnal keményebb és állandóbb lészen. Ezért-is jó földel, ha ugyan
azt könnyen kaphatja, vagy követsel,
vagy azon feliül darabos béka-sóval igyekezi azt az ember öszve keverni, 9s öszve kötni.
* Azon kivül, hogy az illyen töltés, melly a' viz
felöl kö-fallal szegetik-bé, igen fokba kerül,
mivel a' falak fundamentom ának igen mélyen kell
ala' - vettetni, azoknak igen vaílagoknak kelletik
lenni, és azon feliül kívülről meg - faragott négy
szegü kövekkel-is meg-kelletik béllelni, azon
kivül mondom nem-is igen állandó 's nem fokáig
• tart., Kivált ha a' viz a' főidet mosni 's hordani
kezdi, a' mint sok helyeken meg-eűk, természet
szerént a' fundamentom alá is áíTa egy úttal magát,
és igy a' viz erejének tovább ellent nem álhat.
A' hol a' vizek partjain köszikiák, vagy erös termés kö-falak vágynák, mellyek olly alatsonyok,
hogy a' viz felettek el-tsaphat, illy helyeken l'emmi veszedelemtöl az ember nem félhet, ha falat
épit-is, mivel annak fundamentomát nem egy könnyen moíTa-ki. De a* föld töltések leg-jobbak.
Oda alább többet fogunk erről szóllani.
s.

3.

A* magas partok vagy töltések, mellyek a5 nem igen febes fojó-vizeknek
G4 .
part-

partjaria vettetnek, hogy mind a' közelebb való út, mind az egész térség azok
által óltalmaztassanak a ki-Öntéfek ellen,
szükség, hogy eröísek légyenek, és.a5
viz erejének elegendő képpen ellent álbaüanak. A3 viznek leg- nagyobb felemelkedésén feliül 3 lábbal kelletik azok- •
nak emeltetni, és valami tartalékkal bészegetni leg-alább két öl szélességre,
mind két oldalról egy láb magasságra két
láb szélességü menedékességgeh Továbbá a' fojó viz felöl való oldalát a'
viznek leg-nagyobb magasságáig bé-boritja, meg-bélli az ember kövei, kivált
ha a5 töltés igen közel áll a vizhez, *
hogy a* habnak erös veréfe, melly abba
ütközik, azt meg-ne padmajosítsa, ki-ne
moíFa, A* béllés vagy boriték helyett,
a' mint a5 helyek nagyobb vagy kiífebb
veszedelenmek tétettek-ki, élhet az ember egy rend lapos kövekből való rakásfal, mellyek minden nagy mefi;erség nélkül tsak a' terinészetnek diktáláfa szerént puszta kézzel szárazon rakatnak-le.
Az olly helyeken pedig, a5 hol a5 töltés
a fojó viznek pontjától igen távol efik,
elég, ha annak fnenedékességét tsak gyöphan tokkal rakjuk-bé, ** melly fokkal
jobb a5 rözse kévéknek minden nemei'
néi, vagy a' font kosároknál, mivel ezek
azon-

azonnal el-romlanak, mihelyt a5 karók,
tzövekek és a' rözsék, mellyek a' hantokat tartanák el-rothadnak, Ha az illyetén töltések, vagy fel-emelt partok a'
vsznek nagy ereje által változni 5s romladozni kezdenek, nints jobb eszköz
mint köveket eresztgetni eleikbe, mellyek magoktól természeti menedékességet tsinálnak. Az illyen munkák igen
állandók. Ezen móddal, valamint a5
flastromozáflal-is, az olly helyeken él az
ember, a1 hol közel kö-bányát talál. Ottan pedig, a' hol fánál egyebet nem kaphat, tzövekeket vagy palánkokat veret
eleibe, és a' közel való jó földön kötéíekkel meg-eröfiti. Sok helyeken él az
ember a' rözse kévéknek sok féle nemeivel, mellyeket alkalmaztat a5 béllésre. A' rözse kévéket a' meg-kivántató
menedékességgel úgy rakja, hogy egyik
rend hoszszába, a' máfik azon feliül keresztbe rakassék, 's a' többi rendeketis azon módon egymás után, *** De az
illy munkák hamar el-romlanak, mivel
az ágak veszszök, mellyekböl a5 kévék
köttette!?, kevés idö alatt el-rothadnak^
A' mint az ember ezen materiálékatC
kaphatja, választ egyet ezen falak közzüi. Az illyestöltéseka' leg-jobb földből építtetnek, melly tsak ta

azon vidéken, mellyen a* munka ké'szittetik. Meltyet-is az ember elsőben felszánt, és minden régi fa-töveket gyökereket 9s a' t. bellöle ki-hány, 's róla a'
• felrforgatott gyepet hantot félre hordja'S ezen földből hord osztán a' töltésre,
azt arra külömb-külömb rend-szerént lerakja, melly rendrakások közzül, mindenik mint egy 6 hüvelyk magasságu ,
és mindenik különösön fulykokkal menedékefen meg-veretik. Az illy töltött
Sántzokat szorgalmatofon kelletik minden bokroktól fáktól oltalmazni, 's kitisztitani, mivel a' bokrok alkalmatosságot szolgáltatnak az ürgék, nyeftek, és
rókáknak , hogy azokon íikokat áíTanak,
mellyeken osztán a' viz áradáskor a' viz
a' töltésen magát által-áífa, azt egészszen el-moíTa, és az egész térséget,
mellyet már az előtt-is el-lepett vala,
újjra el-önti. A fák pedig az ö gyökerekkel a3 földbe mélyen alá-mennek,
mellyek osztán a viznek alkalmatosságot
adnak arra, hogy ezeknek gyökerein,
mellyekkel a föld sohatökélletefen öszve nem szerkéztethetik, a' töltés alá
magát bé-végye, és azt egészszen általáfla. Utoljára a' föld a' nagy szélveszes
időkben; a5töltéstegészszen meg-resz- >1
ket-

kettetik, s azzal azon sok helyeken hafadáft okoznak. ****
Magam tapasztaltam ezt a' Rhódanus és a'
Peccais mellett való
töltésen,
melly gondvifeléfem alatt
Azért azt a* módot adom itten ezen
munkának készitésében elö, mellyel én
mindenkor szerentséfen éltem. Az illyen
munkák körülsohanem élhet az ember
elég előre való vigyázáífal, és azokat soh
telen jó állapotban tartalTanak.
* Soha nem tanátsos a' töltéseket igen közei épiteni
a' nagy és folyó-vizek partjaihoz, hanem a' mennyive tsak lehet, azoktól távol. Mivel az ha'bok a'
sz&azra való ki - veréfekkel, kivált ha ize'p menedékes erejeket lallan-laílán el-vesztik , fokkal kevefc
febb kárt okozhatnak.
Az illyen menedékes töltéseknek kiváltképpen való jó fóldböl kelletik építtetni, és mindenféle tűvekkel , mellyek erös gyökeret vernek , és sürüen
egymásba nőnek , bé - vetni. Ha a' föld uem a'
leg-jobbik egynéhány hiivelyknyire felibe még jó
föld töltetik, hogy az reá hintett fü mag annál
hamarébb gyökeret verjen , 's ki keljen. Ha pedig
tsak tsupa homokot 's fövényét talál az ember, azt
elegyíteni kelletik szalmával, vagy fa-ágakkal, söt
tzövekeket-is szükség belé le-verni, hogy annál jobban meg - eröflttess^k , és ennek utánna vizi plántákkal bé-vetni. És ekkor a' menedékességnek szélefTebbnek és nagyobbnak kell lenni. Az illy töltéfekrö! lásd Das allgcmeine Magazin V. Theil
***

*** Valamint minden rözse kévékkel való munkában,
úgy itt-is tsak az a* szükséges dolog, hogy a'
hogy a* viz soha maginak likat ne találhallon a'
bé menetelre, mert külomben az egész munka kevés ideig fog tartani. Ha a' föld még valamenyire jó a' rözse kévék alatt, azokat meg-lehet füz-fa
veszseökkel eröíiteni; ezek igen hamar ki-hajtanak,
; Í ' és igy az egész alkotmányt yröflfcn egyben tartják.
Az illy munkákról többeket ir BELIDOR Archite-

Rure Hydraulinquc II. Tom.
Machinar. HydrotecJiin.

LEUFOLD

**** A 1 mi a'Rókáknak lik-ásáfokat illeti, éppen
femmi ollyas veszedelemtöl itten az ember nem félhet, ha arra vigyázott, hogy a' bokrok ne nöjjenek
sűrűen és terebélyeflen, és a* föld szinén el-ne terüljenek , hanem leg-alább 3 láb magasságu derekok
légyen az ágakig. Egy áltáljában nehéz el-hinni,
hogy az illveréu állatok az ö likaikat olly töltésben ásnák-bé, mellyet a' viz szüntelen mos, és a'
mellyen szüntelen járnak. Nem kü'ömben ha a'
fák igen közel a* töltés szélihez nem állanak, ke.
vefet félhetünk a' kártól. Semmi nagy és ki-terje.
dett águ fákat ugyan meg-nemszenved hetünk, hogy
igy azzal a' izélnek alkalmatolságot ne adjunk, a*
maga' erejét azokon próbálgatni. De az alatsón
•füz fáktól éppen femmit nem tarthatunk; sot a töltéfeknek eröíségekre fognak ezek szolgálni; 's még
nagy hasznunkra - is lehetnek, midőn Csüntelen elegendő rözse kévéknek való veszszöket nevelvén, ha
a' szükség úgy kivánná, mindenkor kéfchez nyúlhatunk,

§. 4Ha az illytöltésekegyszer s mind
nagy Ország utjai-is, és minden felé szekerek által járatik; meg - érdemlik, hogy
kövei

rö

Thea

kövei ki - rakattaflartak. Illy alkalmatossággal olly szélességre épiti azokat az
ember, melly a' tél 's alá járóknak elegendő. Ha a' költség nem engedné-is
hogy által 's ki egy arányú szélességre
épittessék: mindazonáltal imitt-amott bizon5^os. távol léteire készit az ember
nyugovó s ki-térő helyeket, hogy az
utas szekerek, kik szem közt utaznak
egymáilal, szépen egy más elöl ki - térheífenek.
A* földet, mellyböl a5 töltés tsináltatik, a fojó-viz és a töltés között a*
menedékességnek aljától leg-alább 3 ölre
kelletik ásni. Idővel ismét bé-teíik az
az árok, mellyböl az a föld vétetett, a'
viznek ki-öntéfei által. Ha kéntelenittetik az ember a* földet a5 máfik félről
ásni, leg-alább a menedékességnek aljától 4 ölre áfla azt. így a' töltésnek
hoszszába 4 öl szélességü köz vagy párkány marad, melly a3 töltésnek temérdekségét 9s terhét a' viznek ereje ellen, melly a ki-áradáfok alkalmatosságával azt ostromolja, annál könnyebben
tarthatja.

NYÓL-

nyoltzadir

resz.

Egy olly útról melly éppen valamelly

nek a tövében s oldalában megyen-el.

S.

hegyeknek oldalai nem mindenkor
olly egyenes lineában feküsznek,
hogy azokon egyenlő munkával lehetne •
az utat épitteni. Az illyetén helyen
közönségefen az meredek magasságnak
alsó részén egy kö-fallal eröfittetik-meg
5s szegetik-bé az út. Gyakran a' mint
az helynek menedékessége hozza magával , tsak az hegynek oldalába vágattatik 's áfattatik az bé. Ha kösziklák között kelletik azt által vinni, egyiktől a5
máíikig boltozatok épittetnek, hogy a'
tartalék falak azokra rakattath^iíanak, és
ha íaz hely igen meredek, fából épittetnek
allájat tartalékok. Ha pedig fem fa munkákkal, fem kö rakásokkal magán az ember nem fegithet, a' kösziklát vágja 5s
rontja által. És utoljára, ha ezen elöl .
számlált módok 's eszközök közzül egyikkel fem élhet, kénszerittetik az utat
ezen helyeknek tövében 5s aljában építeni, mellyeken gyakran apró patakok
fojnak-el. Ezen külömb-külömb módokról fogunk mindjárt különösön szóllani.
9

A' tartalék falak, mellyek az útnak
eröfittésére az hegyek oldalában épittetnek , gyakran mészés homokból kevert
tzémentel, gyakran pedig tsak szárazon
öszve 5s egymásra rakott kövekből álla. nak. A' tzémentel egybe rakott menedékes oszlopok és bóltozatok nem mindenkor leg-alkalmatoflabbak, az azokra
épittetett út terhének és nehézségének
hordozására; Mivel a' tzément, melly a'
köveknek kötéfeit egybe foglalja, megakadályoztatja a5 vizet, hogy által ne
szivároghaffon. És igy mint valamelly
fpongyia magához szivja azt a5 föld, s
meg-tartóztatja. Ugyan ezen viz, melly
az essös időben az hegyeknek óldalairol
alá-foj, 's rész szerént az uton fut által,
rész szerént a5 földbe bé-iszsza magát,
a' fundamentomát a' falnak meg-gyengiti
és a kövek öszve-ragasztáfmál találtató
tzémentet ki-mofía, melly által az meglikatsofodik és a5 rajta fekvő főidtől lenyomatik. * Ezeknek, ha mindjárt boltozat formára épittetett likak, által menetelek és tsatornák által igyekezte-is
az ember elejeket venni, még-is keveffet fognának az útnak erösségére használni, ha a' hegynek fekvéfe rosz és
alkal-

alkalmatlan, 5s azon kiv.ül még forráfosis. *
Ezen alkalinatosság^al nagyobbra betsiiltetik a' szárazon minden föld nélkül
öszve rakott fal, a' tzémentel öszve rakott leg-jobb faiaknál, mivel a* viz a'
köveknek ragasztáfin által-foj, ha cgyszer
a5 földön által szivárgott. És igy .az út
hamarébb meg-szárad, következés képpen az utafokra nézve az esős időben
alkalmatolfabb és eroilebb. A* tzémentel rakott falakkal lehet a* kösziklákon
és hegyek oldalaiban való leg-szárazzabb
helyeken élni, a hol nehéz vólna az útnak szélessége szerént való temérdek földnek elegedendö tartalékjára tsak szárazon öszve rakott kövekből késziteni a
tartalék falat. E' végre minekutánna az
ember az helyeket, mellyeken ez vagy
amaz mód szerént való munkát találja alkalmatosnak és szükségesnek lenni, megvisgálta, könnyű fog lenni az utat a* megkívántató erösség szerént épiteni.
* Vallyon ugyan nem fokkal hamara'bb meg-efik-é ez,
V tsak szárazon egy másra rakott kövekből álló
falak körül ? Ezeknek femmi más öszve ragalktá.
geknél, és a' reájok ereszkedett *s nyomiílt terhnél. Azért én nem hihetem, hogy az illy fal a*
rá-nyomakodott földnek eléggé meg-felelhelJén. Ha
a' mészszel öszve rakott falnak meg-vagyon illendő

vartag-

sok

vaftagsága és menedékessége, kevefet fog néki irtani a' viz. Ennek igazsigát sok régi Várak' bátyáinak tartalék vagy béllés falaiban láthatjuk, tnellyeknek talátn még ma-is nehéz terhét kelletik
tartani 's ki-állani.
** Ha a' forráfokat az ember illendőképpen regulázni, és Kanálilokra tsatornákra venni tudja, az útnak femini ártalmára nem fognak lenni; de ha tsak
-~szabad szájokra engedi azokat fojni, a* száiazon
öszve-rakott íalakat l'zinte ugy, vagy talám még
könnyebben 's hamarébb el-rontják , mint amazokat.
§.

3.

"

A' szárazon öszve rakott kövekből
álló tartalék falnak jó földbe kell rakatni. 'S azomban arra-is vigyázni, hogy a'
fal hegy felöl való oldalának egy kevés
meredekség vagy menedékesség adattafsék, hogy a5 fundamentomon tökélletes
erosséggel áljon. Az hegy felöl való
, oldala továbbá egy kevessé bé-felé hajlott menedékes fundamentomra igaz (fdggö ónos finór mérték szerént való) szegelettel állittatik 's építtetik-fel, a külső oldala pedig menedékefen, úgy hogy
.a' menedékessége a' magasságnak f-d része légyen. A' falnak szélességének
leg-alább 2 lábnak kell feliül lenni, és
a tetejének lapos kövekkel kell bé-rakatni, a5 fal szélességének leg-alább H
részényire ki-pártáztatni. A5 kövek köH
riil

rül a' következendő rendre vigyáz az
ember; A5 fundamentomba a' leg-nagyát
és a5 Japossát rakjá; a falnak külső ól, dalában a' hoszszakat, mellyek nagy helyet fognak, °s erös álláfok vagyon, a
közepibe a5 leg-aprobbakat, a3 belsp óldalába pedig a5 középszerüeket, 's úgy
igyekezi azokat egymálfal egybe kötni,
hogy imitt amott egynéhány hoszszu kövek egyik oldalától fogva által a5 máfikig keresztbe tetetvén a5 falat tartsák 's
foglalják öszve. De leg-kiflebb földet,
gyöpöt, fát, vagy fa* mohát fem kell
közzéjekbe elegyíteni. A' föld erre a
hegy oldalból áiatik 9s hányatik alá ásókkal, és illendőképpen el-egyengette tik.
Ha kövek találtatnak ezen föld között,
azok a' fal mellé hányattatnak. * Á5
földnek, mellyböl áll az útnak temérdeksége, szinten olly magaíTan kell fel-töltetni , a5 minémü magas a5 fal. A5 fainak teteje egynéhány tzoll (vagy hüvelyknyi) magasságra be-fedetik gyeppel , füvekkel, fa mohával, vagy más affélékkel, mellyek könnyen öszve állanak egymáííal, hogy az essötöl olly könnyen el-ne mofattassék. Az út felső
szinének, az hegynek allja felé kell valamelly alig tetszö tsekély menedékef- - ségé-

ségének lenni, hogy az efcö-viz róla
bátran le-fojhailbn. **
* A' Kárniolai és Stíriai Ország Utak, bátor igen
hegyes völgyes helyeken legyenek-is, n3gy tökélletelségre vitettek. Eleénte igen terhes vólt e?
munka a' Tartománynak, mivel p. o. egy líhiai
Nemes embernek két napi járó földre kelletett embereit küldeni egy napi munkának végben vitelére , ha tsak egy illy magános embernek* nap - szá«
mát 4 garattal meg-váltani nem akarta. De minek
utánna egyszer fel-állott, eléggé nem lehet ezt magasztalni, melly nagy javokra légyen mind az idegeneknek, mind a' haza fiaknak. Az illy utak ké. „
szitéfe körül elsőben minden féle nagyobb és apróbb
kövek egy másra hányatnak a' fundamentomba ,
hogy annak a' szükséges magasság meg-adattaisék.
A' két óldalai nagy kövekkel rakatnak-ki, mint
valamelly erös falak; mellyeknek kö/e béka-sóval
kokkal apróra törettetnek, és a' l'elsö szinek elegyengettetik. Az után egy tenyérnyi va/lagsági-3
meg-hordatik sárral kevert föveny el, és ekképpen
olly keménnyé és egyenessé lészen végre az ut,
mint valamelly szérü. vigyáziíbk is vágynák reájok, imitt-amott azokon lakó hajlékotskák-is épittetnek azoknak számokra, a' kik bizonyos fizetés
mellett az utaknak meg tartására és jobbítására ferényen vigyáznak. Keysltrs Reij'en, neuejh Aús-

gaüe. IL Tom. 1207,

** Akár tzémentel, akár tsak szárazon öszve rakott
kövekből épült falakkal környékezte az ember «z
utat, tsak arra kél a' dolog, hogy a' viz nékieK
ne árthaílbn, hogy az útnak felső' szine elég erös
és kemény légyen, hogy mennél keveflebb vizet
engedjen magába bé-szivárkozni, és nagyobb részét a' méllyebb feléről való árokban botsáíl-t alá.
Ha azért az út erös 's kemény földdel jó) meg tÖ*
metett, kevefet félhet akárki-is a' vutöj.
n 2
Á
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tat egy olly hegy oldalában, az o tartalék va
f
t falával készült útnak által-metszett

Ezen Figurának Magyarázatja.
A. B. C. D. A hegynek meredek oldala.
. C. E. A5 falnak leg-alsó része vagy
töve a' fundamentomban, mellynek
egynéhány hüvelyknyi menedékefségének kelletik lenni a C-töl az
E-ig.
:
E. F. A* tartalék falnak belső része.
G. C. A' tartalék falnak fojáfa, rakattatáfa. ;
G. F. A' falnak {zélessége feliül, melly
széles kövekkel rakatott 's szegetett-bé.
A. B. A5 hegy oldalának egy része,
melly a9 B. F. C. útnak fel-töltésére áfatott-ki.
B. H. A5 hegy lábjában való árok, hogy
az alá fojó viz magát abba belé vehefle, és onnan valami tsatornán,
vagy hid alatt által botsáttassék, hogy
más helyeken az útnak felső szinén
ne kellessék annak által-fojni.

! -

és oldalában való útról. 117
»

S- 4.

Valamint a' szárazon, úgy a' trámentei rakott fal-is szükség, hogy jó fundamentomra állittassék. A5 tsatornáknak,
mellyek azon által tsináltatnak 3 vagy 4
hüvelyknyi bövségüeknek kell lenni. *
Ezeknek elejekbe a' falnak belső
felén kövek rakatnak, mellyekre jön
osztán a" föld, hogy a5 viz annyival könnyebben által szivároghaíTon a földön,
fövenyen, és a' köveken, és a5 tsatornákhoz veheffe magát, hogy azokon kifojhafíon. Ha kösziklákra akad .az ember, és azoknak meredékességek miatt
á5 tartalék falakat nem építheti mindjárt
reájolr, bé - vágja vagy ki-faragja azokat
viz szin szerént (horizontaliter) melly
metszéfekre rakja osztán a falat. **
* Ha mindjárt 6 7 vagy S hüvelyknyi, vagy a* viznek bövségéhez képeft 1 lábnyi Jészen-is: még fem
lesz fok. Melly könnyen 's hamar meg-telik az az
3 vagy 4 hüvelyknyi bövségü tsatorna iizappal,
mellyet a' viz Csüntelen mos 's hordoz magával ?
és igy szilntelen tsak újjabb-újjabb költségbe keveri az ember magát, 'S pedig fokkal jobb ha
elejénte nem kedvezünk a' költségnek;, mivel 50
esztendo alatt tiz annyit-is kell annak igazgatására
költenünk.
<£**. Talám nem vólna haszontalan, ha ezen metszéfeket nem viz szin szerént (horizontaliter) hpnern
hárántékofon a' belső felét mélyebben mint fem a*
H 3
kül.

külsőt vágatná-bé az ember a* kösziklákban. A*
Mechanikának regulái szerént azt tartom, hogy igy
a'fal eröflebben fogna állani, nem-is kívántatnék
olly vaftag fal, 's a' költséget meg - kímélhetné '«
gazdálkodhatnék véle az ember valamit.

A9 máfodik

Táblának n-dik Figur

mutat egy olly falat, melly egy meredek kószik
óldalában épittetett egy tsatornával és eleib
rakott kövekkel együtt.

A9 máfodik Tábla n-dik Figuráján
Magyarázatja.

A. B. C. D. A' hegynek egy kösziklán való meredeksége.
B. C. A kosziklának meredeksége, melly be az arra rakattatandó falnak fundamentoma bé-metszetett. *
* A' pun&umokból álló lineák mutatják az háránté.
kos vagy kajáts metftéíéket, mellyröl a* fellyebb
valtf. jegyzésben vala emlékezet.

G. F. C. A tsatorna, mellynek belső
szája eleibe rakattak a5 C.^ E. kövek , hogy a' viz, melly a földből
szivárog alá, magát ottan öszve szedheíTe.
-r

Nem mindenkor szükséges a' hegyek
meredekségein által-menö utakat tartalék

lék falakkal bé-szegni. Gyakran olly jó
tulajdonsággal bir a* föld magában, hogy
azok nélkül könnyen el lehet az ember,
ha ugyan elég földet tálál, meliybe az
utat bé-vághaíla. Az ugyan igaz, hogy
az esö az illyen útnak partját könnyen
el-moshatja el-hordhatja, * de ha az illy
helyeken fokkal széleflebbre hagyatnak
azok, mint rend szerént hagyatni szoktak, és a' hegynek földje-is nem olly
könnyen omlik-le, femmit attól nem félhetünk. Ha eleven bokrokkal vagy fákkal tartalék fal helyett bé-rakatnak 5s
ültettetnek, az utafoknak kellemetes nézelléft okoznak, az utat pedig efröflébbé
tészik. **
* Nem olly könnyen, ha annak illendő menedékessége meg-adatott, és jó tömött gyep verte-ki.j
**

ZINKE Tanáts Ur^ . in Lcipzi%er Sanlmlunze
hathatofon javalja azt. Ha az ember azt a' kellemetességet, mellyet a' szép eleven zöld tsemeték,
bokrok 's fák , adnak az Ország utaknak gondolora venni nem akarni leg-alább az naponként Öregbitö fa-béli szükség, mellyel az Országnak nem kevés
része küCzködik, alkalmatosságot szolgáltathat az ettől való nem tréfa gondolkodásra.

A' Gyiimölts-fák kevés haszonra feolgálnak; a'
gyümöltseikböl azoknak plántálói ritkán vehetnek
részt; minden, a'ki mellettek el-mégyen, kereíi azt.
Hasznoltabbak volnának tehát a* vad-geszrenye,
vad-alma, vad - körtvély , Nyár-és Jegenye-fik,
mellyek akár minémü földben meg-élednek.
.. i j

H 4

Ezek-

Ezeknek gyümölrsei épen meg - maradnak, 's
még haszonra-is lehetne fordítani. A' vad-gesztenye fáknak jó hasznát tudja venni Ffantzia-Ország.
Az Anglufok és Helvéták igen kedves és egélséges italt készitenek a' vad-almából és vad.kortvélyböl
Minémü hasznai légyenek a* fűzsának,.
minden tudja.

A' máfodik

Táblának 12-dik Figu

mutat egy illy forma utat.

Ezen Figurának Magijarázatja.
A. B. C. A hegynek meredek oldala.
C. B. D. A hegynek meredek oldalába
bé-vágatott út, az ö E. C. D. szélességével, és azon C. E. A. helyei, mellyere a' fák ültettetnek.
§. 6.
Tsak moft mondánk, miképpen kel- .
lessék a' koszikiák meredékségein , ha
ollyakra talál az ember, metszéfeket gráditsokat vágni, hogy a szükséges tartalék fal arra épittethessék. De gyakran •
az illy helyek ollysokakadályokkal kor- '
nyékeztettek, hogy éppen lehetetlen
ezen móddal boldogulni. Mivel könnyen
meg-eshetik, hogy azon helyeken a kósz klák olly meredékek, hogy arra
állítani teliyes lehetetlen. Azomban
ezen

ezen akadályok sohafem mennek annyira, hogy oszlopokat, boltozatokat ne lehetne azokra építeni egyik koszáltól a
máíikig, mellyek osztán a* tartalék falat
meg - tarthatják. Ezen boltozatok hol
. egy forma nagyságúak, hol egyenetlenek a' mint a' koszikláknak, mellyekre
épittetnek, mi voltok hozza magával. *
* Nem itélem sziikségesnek lenni itten sok jegyzéfeket tenni. Illyen utak bizonyára ma igen ritkán
építtetnek. Melly nehezen élik gyakran tsak az-is,
mig a* leg-szükségeüebb Ország utak jó rendbe vétetnek.
•

A9 máfodik

Tablának 13-dik Figu

mutatja ezen útnak formáját

's mivóltát.

Ezen Figurának Magyarázatja.
A. B. C. A' kösziklának teteje, mellyek
vagy puskaporral, vagy tsákányokkal egyenesíttettek - meg, hogy a'
boltozatnak, mellynek a' tartalék
falat tartani kell, alkalmatos fundamentoma leheílen.
C. D. A tartalék falnak magassága.
D. E. Az útnak szélessége.
C. E. K. A' hegy vagy köszikla meredeksége.

H5

S. 7-

Találtathatik olly meredek kösziklais, melly felé vagy a mellyen az ember
utat akar tsinálni, és az hely ollys
tathatik öszve, hogy arra még tsak boltozatot feni lehet épiteni. Illy alkalmatossággal, ha ugyan a' környül-áiláfok
és az helynek mivolta kivánják, kéntelenittetnek tsak fából készült munkákkal
meg-elégedni, mellyek kötéfekkel öszve
foglalt oszlopokon állanak, és vas kaptsokkal 3s rudakkal-a' kösziklához köttetnek. Erre tészen az ember osztán
egy hidláft, mellyre padimentom rakatik-le fövenybe. De ezen fa munkáknak olly eröfleknek kelletik tsináltatni,
hogy' mindenféle szekereket fenn birhaiíanak, és egy szekér szélességüek
legyenek. És igy az illyen helyeken
való út nem lehet szélefiebb 8 vagy 9
lábnál. Közönségefen az hoszsza fem
igen meszsze tart. Hogy ha pedig még
bátorságoíTabbakká kivánná valaki az illy
munkákat tenni, az helynek tulajdonsága szerént, oszlopokat vét azok alá,
mellyek a gerendákat tartsák, mellyek
annál eröíTebb voltokért vas kaptsokkai
foglaltatnak a5 kösziklához. De erre
fem bizhatja egészszen magát az ember;
.
> "!
az

az illyetén ofclopokról úgy .kell gondolkodni, mint ha lemmit fem tartanának,
mivel az magában ugyan elég bátorságos, de ha igen hoszszu kevés ideig
tart. Az oszlopnak a* kosziklában valami vas fészekben kell állani, söt az alsó végit valfal-is bé-kell borítani. Igy
osztán annak alsó vége szüntelen keményen és mozdulhatatlanul fog állani;
nem-is olly könnyen rothad-el, fem a'
fa épületet, mellyet tart, le-szakadni
nem engedi. /
í ^ AL:

f
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Táblának 14.-dik Figur
illyen, szekir, vagy repülÖ vagy

mutatja egy
*- " .gö útnak által-metszett

formáját.

Ezen Figurának Magyarázatja.
A. B. D. C. A' kötéfek mellyek az
útnak gerendáit, létzeit, deszkáit
tartják.
E. D. F. Egy fa oszlop, melly az utat
a5 gerendák alatt tartja, és alatt az
jíF-nél vaífal meg - boríttatott, hogy
annál bátorságosabb leheflen. Ezen
fa oszlop helyett az helynek környül-álláfi szerént, és hogy az út
annál erölfebb légyen kö-oszlop -is
:
épittethetik.
H.
c
I

H. G. B. F. A5 kösziklának által-metszett formája.
G. A' kösziklába való lik, mellyben a'
gerenda egy fetske-farkkal meg-erösíttetett, vas kaptsokkal és kötéfekkel , mellyek annak hoszszába
egészszen oda bé-szolgálnak, és keményen meg-szegesztettek, egybe
foglaltattak, a' mint a5 15-dik figura mutatja, mellyben az I. L. a'
.'kösziklának külső része.
M. A kösziklában való lik, mellyben
a5 repülő vagy függő útnak gerendája
bunkójánál fetske-farknál, vas kaptsoknál és kötéfeknél fogva, mellyek
arra hoszszába szegeztettek, eröffen áll. *
.
Hl
+ • ti •» »r. .
* Egy áltáljában az az egész munka Frantzia kötés.,
melly elég jó az alatsor.y magaságokban; de talám a' nagy magaíságokban nem felelhetne - meg
azon teréhnek, mellyet néki hordozni kellene.

§. 8.

Az illy forma repülő utak a5 meredek kösziklák partjain nem mindenkor
vágynák szokásban a' nagy Ország-utaknak épitésében. Ha sok nehézségek s
akadályok adják magokat azok körül elöl,
egészszen el-hagyatnak, és az út tovább
vite-

vitetik a kösziklákon, mellyek puskaorral, vagy más eszközökkel hányatnak
zéllyel. Olly szélességre és magasságra
hagyatnak, hogy alkalmatofok Jégyenek
a5 vélek való élésre. *

E

* Ha költség bőven vagyon, 's költeni akarunk.

s. 9.
Gyakran mind azon módokkal-is,
mellyeket elöl adánk, femmire fem ine*
hetünk, a nagy meredek mélységek
miatt, mellyeket néhol találunkés, mivel az hely hozzá közelithetetlen. Azért kéntelenittetünk egész igyekezetet
félben hagyni , és más alkalmatoílkbb
helyeket keresni, mellyekét rend szerént af kösziklák töveiben a' mélységben
találunk-fel. Gyakran akad itt az ember alkalmatos jó földre, de gyakran keskeny febes patakra-is. Illy helyeken,
ha egy általjában meg-határozta az ember magában, hogy az út falak közzé
vétettessék, a5 patak ki-tsapáfa ellenébe igyekezi azt épiteni, akár minémü nehezen efik-is. Melly tartalék fal olly
magasságra vitetik-fel, a' mennyire gondolja az ember, hogy az út felső szinének a5 nagy áradatok alkalmatosságával
leéndö ki-öntéfek ellen való oltalmazására

sára szükséges lészen* Azokon az helyeken, hieilyeken a' pataknak legkeskenyebb árka, a' viznek pedig leg-nagyobb
ereje vagyon, mennél eroiiebben lehec^
kelletik azt épiteni, hogy a' viznek ereje által széllyel ne szaggattassék. Azért
szükség, hogy annak kiilsö-'óldalában való kóvek igen egyenlően rakattailanak,
és jól egybe kötteilenek, foglaltaílanak.

rilentzedik

rész.

A* mély völgyeken, és az magos hely
\

való által - útróL- is annak ki *s bé-tsavarg
JorddájiróL

időn az ember az Ország-utakat kiilömb-külömbféle vidékeken viszi ált
tal; a* főidnek kiilőmb-küiónjuféle minémüségeire s változáfira-is talál. Mennél j(dr
ban közelit a hegyekhez, annál tobb
halmokra és völgyekre akad, ha azoknak mellettek akar el-menni. A' völgyek rend szerént mély
árkokból állanak, mellyek az eső patakokbol vészik
eredeteket, és-az utafoknak, kiknek
t
azo-

M

azokon kelletik által-járni, igen alkalmatlanok. Az illy helyekre többnire hidak,
tsatornák, boltozatok, 5s más affélék tsináltatnak, hogy a' viznek a' meg-kivántató út meg-adassék. Az illy helyek
tsak az hegyekhez, halmokhoz, mellyek
azokat környül vészik hafonlittatván
mélyek. És mennél meredekebbek és
nagyobbak a* magasságok, annál nehezebb azokon egyenes utat tsinálni. Ha
a magas helyeket az ember lervonja,
és a5 völgyet bé-tölti, bizonyos hogy
könnyen tzélját el-éri. Ezen esetben
a' töltöt utakat egynéhány hidakkal által kell metszeni, a' mint vagy több
vagy kevelTebb viz szolgál erre a' patakoknak nagy aradáíikór. Mivel az illyen
helyek, mellyeken illy patakok fojnak
által, vagy szélefíebbek vagy keskenyebbek, és vagy több vagy kevesebb alkalmatlanságot okoznak az által-menetelben, azért szükség, hogy azon nehézségekhez alkalmaztaíla az ember magát,
mellyeket azok körül talál. Ha el-kerülheti, hogy hidakat ne tsináljon, tsak
jó kö tsatornákat épit azokon által, mellyek az esö-vizet által botsátják. De a'
viznek által-eresztésében arra £zükség
vigyázni, hogy a? falnak fundamentoma
alá ne vehette magát. Akár már gödrök,
akár

akár rekesztékek, akár tsatornák kéCzitteifenek, mellyekbe magát a' viz öszve
gyüjtheíTe, el-veszti azok által az ö eröszakos és febes erejét, ?s végre az uton
lailan-lairaa által fojdogál. *
* Mind ezek az itt elöl-adott esz' özök ritkán nékem
elegedendok arra, hogy az út alkalmatos légyen.
Jobb ezért azt inkább el-kerúlni.
Ha pedig az-is lehetetlen , femmi költségnek nem
kell kedvezni , hogy a* vizet, melly a' hegyről
alá rohan, árkokba, vagy tsatornákba végye és
el-ibjaili, hogy az uton által ne l'ojhalion. Kulöno-'
sön a* flastromnak (padimentomnak) erös l'undamentomának kelletik lenni, és jó kemény fökíbe
tétetni, mert külömben a' viz rövid idö múlva
ki-mofö,

A máfodik

Táblának 16-dik Figur

mutat egy magas hegybe bé-áfott
nak is mélységének által-metszett
nak hoszszasága vagy fojáfa

útnak magas
formáját,
szerént.

Ezen Figurának Magyarázatja.
A. B. C. D. E. F. G. Az s? görbe linea, melly mutatja ezen fellyebb
meg-irt útnak által-metszett formáját, az,' esö-viz moíia mély árkon
által, annak szélessége szerént, magasságával vagy partjaival együtt
A. B. C. & F. G. A' pataknak mind
a' két magas pontjai, mellyen az
útnak

$ • útnak által kell menni, melly a hegybe bé-vágatott, az A. C. E. G. linea szerént, melly annak viz-szin
szerént való (horizontális) lineáját
terjesztiszemeleibe.
C. D. Az essö-viz árkának egy része,
meliyre egy hid épittetett által.
D. E. Annak máfik része, mellyen az
I. betiinél egy kö tsatorna épittetett által, hogy a5 viz benne magát öszve szedheffe.
2.
Az illy patak gyakran olly nagy,
és a partok, mellyek azt környul vészik olly sok nehézségekkel tellyefek,
hogy azon egyenes lineában könnyen
által menni nem lehet, ha tsak leg-alább
egy hidat másra nem épit. Ekkor az
ember a5 pataknak óidala vagy partja
mellett a' mélységben viszi elö az utat,
a* mennyire tsak lehet, mind addig mig
alkalmatos helyet nem talál azon által
. vagy hidat vagy töltéstépiteni. Azért
az úttal a' mélységben ide s tova tsavarog, hogy a nagy költséget el-kerülheffe, és alkalmaztatja magát a' földhöz,
mellyet leg-alkalmatoíTabbnak talál.
I
y

§.3.

S. 3* *
Ha azért kéntelenittetik magát az
útnak tsinálásával a5 hegynek mély völgyének tsavargásához alkalmaztatni a'
völgyre való alá mentében; midőn az
útnak egyenességéböl ki-mégyen egy tsavarodáft vagy forduláft kelletik nékie
tenni, és még máíikat-is, inidön osztán
magához a' patakhoz közelget. A' völgy
felé való tsavarodásban az útnak széie
rend szerént kosziklákból, vagy más
ből áll. Ha ez a5 rész ollyan, melly
bátorságos a' viz mosáfok ellen, az egész
utban-is az leg-eröfíebb fog lenni. Az
igen rövid és hirtelen való forduláfok 5s
tsavarodáfok, a' szekeres utafokra nézve
mindenkor igen alkalmatlanok. És ha
az illy helyek áltaijában az ö földjöknek
keménységére nézve veszedelmefek,
nem tsak széleífebbekre kell azokat tsinálni az közönséges utaknál, mellyeket
mindjárt az után épiteni akar, hanem
még erös tartalék fallal alkalmatofon béis szegni, ha ugyansokkösziklákat, mellyeket rend szerént elöl-talál, el-hányatni nem akar.
•

s

A* tsavarodásnak vagy -fordulásnak,
azon hetynek mellyen az patakon által
akar az ember menni, kellő közepén,
lókkal más tulajdonsága vagyon, mint
az arra való le-szállásban vagy ki-menetelben, Ha ezen hely igen szük, a*
mennyire tsak lehet, igyekezi azt az
ember el-kerülni és távoztatni; és ha
hidat épit által rajta a5 fordulásnak illendő szélességet ád, a'- menn}át t. i. egy
szekér kiván, hogy azon alkalmatofon és
akadály nélkül által-kelhelFen. *

* Ha a2 ember az illyen helyet, mint az Author
mondja, el-keriilheti 's távoztathatja, igen já, mert
igy sok nehézségektől és költségektől ineg-menekeszik. KülÖmben Iziikségesképpen bé kellene a' mélységet tölteni, és a* kösziklákat, mellyek az általkeléll akadályoztatjuk, széllyel hányatni , a' melly
nem kis munka* Az illy urakat, ha tsak nem elkerülhetetlenek , elkell melíözni > mivel nem tsak
a' vizek, hanem Télben, Tavasz felé a' sok IxS
olvadáfok *s omláfok miatt-is igen veszedelmefek,
a' mint azt Helvétsiában eléggé tapasztalhatni Inkább a* hegynek teteién kell azzal elébb menni,
és ottan a' köfóiklák föéllyel hányásával , a* mélységeknek bé töltésével, 's azokra épitendö hidakkal utat kéftiteni. Nevezetes hid He'vétzi ban egy
illy mély patakon által az ógy nevezett ördög hídja. Le rajzolja azt LEUPOLD in Theatro Machtn.

Pontificialt.
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132 IX. Rész. A magos helyeken.

Az harmadik Táblának 17-dik Figu

mutatja mind ezen forduláfokat és tsavarod
ki, s mind lé-felé az hegynek meredekség

Ezen Figurának Magyarázatja.
A. Egy tsavarodáfa az útnak kívülről
bé az völgyre, melly egy fallal megbövittetett és erősíttetett 5s attól
gyamolittatik.
B. Az útnak az árok közepén való bel- /
sö tsavarodáfa, az hol egy hid és
domború töltés, vagy domború flastromozott (padimentomozott) dt
épittetett által, mellynek egy szekerhez meg-kivántato elegendő szélessége vagyon.
C. Az útnak egy máfik kivülröl való
tsavarodáfa, melly a hegynek meredek oldalába vágatott-bé, 5s az
által meg-szélesíttetett, és az hol
éppen femmi tartalék falat épiteni
annak bövitésére szükség nem vólt.

TI

tizedik.

rész.

A% hegyre fel-menö, és arról alá-er
ked'ó útról,

időn az ember valamelly alkalmatos,
M
és nem ollyas szembe-tünö meredekségen laíTan-laffan a' tetőre fel-men-

ni, s hafonló móddal alá ereszkedni
akar, az utn'ak készitésében kiváltképpen az hegynek fekvéséhez kell magát
alkalmaztatni. A' hoszszu, de azomban
alkalmatos jó út, mindenkor nagyobbra
betsültetik a' rövid de meredek útnál.
Azért itten leg-inkább a' szekerefek
hafcnoknak és könnyebbségeknek kelletik szem előtt forogni, és a mennyire
lehet azokhoz magunkat alkalmaztatni.
Az magas hegyekre menő gyakran megszakatt utak , már akár az ide 's tova
való tsavargáfok és tekergéfek, akár a
körös körül való keréngözéfek, vagy
akár melly más módok által menjen az
véghez, igen alkalmatlanok és bajofok
a' szekerefekre nézve; a' kik a' sok
telben, de kivált a" fel-menetelben fokát szenvednek, leg-alább ottan a5 hol
a' forduláfok keskenyek. Azért a raenI 3
nyire

nyire lehet* el-kell a*soktsavargáfokat
távoztatni, és inkább a' hegynek egy
egyenlő 3s meg-nem szaggattatott meredekségén, akár melly hoszszan tartson-is,
elo-monni, tsak egyenes lineába menjen
az hegyre fel, vagy közötte elö,
Valamelly magánofon álló hegyre,
minden nagy és sok nehézségek nélkül
lehet az utat fel-tsinálni, mivel könnyii
azt arra körös körül kerülve fel - vinni.
Ez által minden tsutskás szegeletü forduláfbk el - távoztatnak, ha t i. femmi
meg-járhatatlan helyek *s kösziklák, mellyeken által nem lehetne menni, nem
adják magokat elö.
3Az egymás után egy rendiben fekvő (egymásból folyó) *s meszsze tartományokra ki-nyuló hegyek között, rend
szerént apró patakok és febes esö-vizek
szoktak fojni, mellyek árkokat s nyiláfokát tsinálnak, 's mosnak azokon, a5
tsinálandó útnak eleibe. Azon utak,
mellyek a hegynek kerületin körös-körül észbe fem vehető meredeken kerülgetnek, annak tetejére minden észbevétel nélkül kerülnek-fel, ha tsak valami

mi meg-járhatatlan helyek nem akadnak
elejekbe. Ha hol pedig illyek találtatnak, azokhoz nem-is közelit az ember
az úttal, hanem igyekezik jó eleve elkerülni, 's más felé fordulni, Soha eléggé nem visgálodhatik az ember előre az
illy lielyek körül, hogy azokon az utat
fel-épitheire. Azért szükség, ha ugyan
az ide s tova tsavargó szik-szák lineákat el-távoztatni akarja, hogy az hegynek egész magasságát, meredekségét, kerületit gyakran mes-járja, hogy igy tökélletefen ki-tanulhaífa, miképpen tégye
arra az utat, és a* mennyire lehetséges
egyenes lineában viheíTe előre. Ha pedig forduláfok 's tsavargáfok nélkül femmire feni mehet, azokat jól meg-kell
erősíteni, és kivált a' szegeleteken, ugy
meg - szélesíteni, a' mint a5 terhes szekerek terhe, és az ártól el-fogattatandó
hely kívánják. Ezen szegeleteknek olly
térségüeknek, és egyenes vizszinszerént épittetteknek kelletik lenni, mellyeken egy szekér minden fel-kapaszkodás, vagy alá - ereszkedés (lejtözés)
nélkül fordulhaffou-ineg, *
* Az illy helyeken rend szerént a' fald kemény és
kösziklís, azért-is az utak természettel elég eröffek. Tsak arra vigyu'zzon az ember , hogy alkalmatofou, és ugy épít telinek, hogy lök költségbe

l-t
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ne kerüljenek, mert külömben az által az út igen
meredekké és tsavargóvá fog változni.
•

A' melly regulákat az Author itten elo adott,
azokon kivül igen kevefet találhat az ember, mivel tsak a' helyeknek fekvésére, tulajdonságira és
minémüségére kell itten vigyázni, mellyek körül
minden alkalmatos lndzsenér tud haszonnal forgolódni.

§. 4A5 hegyes tartományokban, az hol
Téli időben az hó az utat nagyobb részént bé-takarja bé-fedi, szükség az utakra jobb avagy bal-kézre, út mutató oszlopokat, ötven - ötven ölnyire, avagy
több vagy keveffebre állítani, hogy az
utafoknak az igaz utat meg-mutassák.
Ha az útsokágakra ágazik, meg-lehet
azokat-is, mellyek abból ki-szakadnak,
kezes oszlopokkal jelelni, mellynek minden karjára fel-légyen irva az attól
mutatott út, hová és mitsoda helyre
vigyen.
Sok Tartományokban szokásbanvágynák ezek, még a' nagy Ország-utakon-is,
mellyek külömben-is egyenefen mennek;
Ez a Mód az utak; meg-mutatására igen •
hasznos vólna a5 köz jóra nézve, ha közönségessé lehetne.
:

'

'

"V'.

Ay

A Harmadik Táblának 18-dik Figu
mutatja egy Hlyen útnak forduláfait,
és
fait, egy körül ide *s tova, de egyenefen
Linéalan,

Ezen Figurának Magyarázatja.
A. B. C. Az út melly a hegynek tetején mégyen-el, és a' B és C-ben
fordúl s tsavarodik.
A* B. fordulás a5 D, E. lineáig viz szin
szerént ( horizontaliter ) ' készittetett; az hol az E. betűnél az fel-ka'paszkodó út, az A-tol kezdvén, végezödik; és a* máfik a D-nél kezdődvén mégyen a' C-felé. Ezen B.
tsavarodásnak azért nagynak és elég
szélesnek kell lenni, hogy egy szekér azon viz szin szerént (horizontaliter) meg-fordulhaflon, akár már
fel a' C-felé, akár alá a5 A-felé
igyekezzék.

15
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Előre való vigydzafok, jegyzéfek, !x

zönséges Makszimák, mellvjekkez kell az e
magát tartani az út épitésében, afcár a* fi
rona földön , afeár a' kegijeken épittessé
§.

I.

oha az ember addig az útnak valamelly meg-jegyzett helytől máíikig
leendő ki r méréséhez 's tsinálásához ne
fogjon, valamíg tsak előre annak egész
hoszszát s kl-terjeszkedését a vidékeknek külömb-külömbféle mivóltok szerént
egynéhányszor meg-nem járta.

S

% 2.
Minek-utánna egyszer az útnak hoszszát , helyről helyre meg - határozta az
ember, némelly bizonyos helyeket váiaszt, mellyeken által kelletik menni,
hogy azok az útnak tzövekekkel leendő ki-jelelésében, a3 fel-tett tzélra bátorságos és bizonyos kalauzok út-mutatók légyenek.

s. 3.

Ha az meg-lett, meg-méri annak
hoszszát el-kezdvén egyik végén, 's
ázom-

azomban fel-jegyzi öl-számra a5 földnek
tulajdonságát; 's minémüségét, a5 veszedelmeíFebb helyeket patakokat, mellyeHken által kell kelni; a5 hidakat, sántzokat, tartalék falakat 's a t. mellyeket
épiteni szükség; azoknak mértékét 's a1
t, hogy ezen magános mértékekből, az
útnak hoszszáról azonnal ezen következendő mód szerént valóságos Calculuft
tsinálhaíTon.
El-kezdvén az - - és el-végezvén
az - öl feámra számlálván, a' földnek
az - - való hoszsza öl
• • •A' következendő hoszszasága öl.
Az útnak itten Tartalék vagy
szegély falak közzé kelletik vitettetni - - lábnyi magasságra
Továbbá, az - - öitöl, egy kösziklának el-kell hányattatni
ölekre, vagy kubikus ölekre * - - - * Egy kubikus öl egy olly temérdekségu batár vagy
rakás földet foglal magában, mellynek mind széle,
mind hoszsza mind magassága tsak egy öl.

Még-is, az N, Patakig az - - öltöl,
az - - ölig
- - -A Patakra által épitendö hid A hoszszaságnak egész Summája

- - ** Ha

++ Ha a2 ember egyszer el-végezte magában, hogy
egy helytől máfikig jó utat tsináljon, nem elég
tsak meg-járni mindenütt, és fel-mérni. Ezen kívül még szükség, hogy egv valóságos igaz jó Mappát (Táblát) és egv tökélletes Tabellát (Lillát)
Jtészitsen mind azokról, valamellyeket az útnak basznára ki-tanúlt. p o. egy bizonyos távol - létektől
(Diílantiától) máfikig fel-jegyzi az földnek tulajdonságait , ininémüségeit, ha vallyon köves-é, vagy
homokos ? fövényből, követsböl, vagy jó kemény
földből áll-é ? Meg-visgálja a' völgyeket, árkokat,
mélységeket, halmokat, hegyeket, 's más afféléket , mellyek mellé fel-jegyzi: hol vehet a' mélységeknek bé töltésére elegedendo földet; mennyire
vagyon az a' hely az úttól; találhut-é gyepes hantokat , és hol? hogy azokkal az árkok menedékefségét bé-rakhafla; vagy kaphat-é közel elegedendo
követ az út óldalait bé-szegö tartalék falaknak épitéfekre; hol talál posványos motsáros vizes helyekére , patakokra , forráfos lápokra; minémü szélefek,
minemű mélyek azok ; mellyik óldalon leg - veszedelmeflTebbek, és hogyan lehetne leg-könyebben azokat léire venni; hol kell azokra hidakat épiteni,
és mitsoda izélességüeket. Mind ezeket, és a' mit
még ezeken kivül valami meg-jegyzésre méltót, 's
nevezeteiét talál, a* Mappára le-rajzolja, betűkkel vagy más jelekkel meg-jegyezi, mellyek osztán
a* Tábellában ( Lillában ) való bővebb meg - mutogatásra igazítanak. Minden Izegeletek (az arra
feükséges) Inftrumentumok szerszámok által fel-vétetnek; a' Lineák lántzal szorgalmatofon meg-méretnek , a' magosságok, mélységek Libellával (viz
szin mertékkel, vagy a' földnek efetét meg-mutató
szerszámmál)meg - libelláltatnak. Ezekből osztán
könnyű az útnak egész hoszszáról egy (Profilt) által-metszett formát rajzolni; meg-lehet azt-is könnyen határozni, hol sziikség azt tölteni, 's könnyen
fel-lehet számlálni , mennyi föld kívántatik arra.
Ebből láthatni továbbá merre ereszthetné-el az ember Ieg-alkalmatoflabban a' vizet, minémü magaf$ágra szükség az utnali felső szinét fel-emelni fel-

halmozni, minémü föld, követs és kövek kivontatnak arra, és minémü vaftagságra és magasságra
kell a' tartalék falaknak építtetni; mellyekböl osztán a' költségről igen könnyen lehet Calculuft tenni.
Ha a' Penther , vagy Pikárd Libellájával, vagy más
ezekhez hafonlókkal él az ember ezen munkában ,
egyszer 's mind fel-veheti azokon a' Izegeleteket-is,
ha a' Bonfíblet a' Libellának karjára alkalmaztatja
ahoz szorítja, vagy egyik óldalába belé frófolja.
És igy nem lenne szükség két Inftrumentumot
(szerszámot) hordozni magával. Egy általjában
szükség, hogy nagy Libellával éljen az ember; mert
azon aprő, éc;ett borral vagy vszzel meg-töltött
üvegekből álló Libellákra, és a' Bányászok 's Molnárok szegelet mutató (jókra vagy) Libellátskájokra magát kevéssé, vagy éppen uem biztatja.
Gyakran el-árulja ezekkel vagy tudatlanságát, vagy
vigyázatlanságát. A* mi a' költiégnek fel számlálasát fel-vetését illeti: ezen részben nem kötheti az
ember magát szorofían ahoz, 's nem ragaszkodhatik tellyességgel tsak annak gondolatihoz, a' ki azt
készitette. Fel-téfeem , hogv ez olly Indzsenér, a'
ki az ö Fejedelmének haCznara szoroílan vigyáz, és
femmi más tzélja munkájában nintseh, hanem hogy
Urának valóságos hasznos szolgálatjával udvarolbaf
fon. Ez gyakran kevefebb költséggel végzi-el a*
munkát, mint a' tőle tett fel-vetés tartotta vólna,
de gyakran számvetéfe szerént bellöle ki-nem
mégven.
Mind a' kettő meg-eshetik történet
szerént, melly történetet előre által nem láthatott.
Gyakran p. o. talál közel valami ió földet, mellj'
feliül egynéhány hüvelyk vagy idfora-is homokkal
fedetett-bé, az hol még tsak nem-is álmodta vólna,
hogy azt találhatta,- és igy mindjárt sok szekerefekre való költségtől ez által meg-menekedik. De
gyakran az hol jó földet gondolt lenni, alig áíla
két vagy 3 lábnyira, már femmire kellő, azért
meszszebbröl kell hordatni, következésképpen töb
bet fizetni érette. Mind a' kettő nagy válrozáíl
okoz a' Calculusban. Soha a* Tanáts Urak , vagv
Commifíanufok, az illyes dolgokban által nem lá
hat-

•

hatiák ugy az meg eshető történeteket, mint azok,
a' kik ezen munkával bánnak. Nagyon idegennek
tetszik azért az emberséges embernek, midőn kéntelen ittetik magát kí-tétetettnek látni olly embereknek ítéletire, ('s gyakrabban pedig ollyanoknak,
kik nállánál fokkal alább valók) kik az illyes munkáhos igen kevefet értenek , még-is gyakran mindenféle káros és ártalmas projektumokkal gratiájok
vaa;yon kedveskedni fejedelmeiknek. Ezek a' jó
emberek, a' magok képzelt fel-emeltetett méltóságokból még egy iudzsenér Kapitány ra-is* tsak megutáló szemeket vetnek, a\több ( Otficéreket) Tiszteket pedig tsak számban fem vészik. Mitsoda
haszönra valók az illyetén emberek, holott azon
kiviil-is minden épités mefterségröl irott könyvekben elég épületeket kaphat akár ki is, mellyeket
azokból ki-festhetDe ezen nem igen derekas Ítélet tételt tsak jóvá kell ö bennek hagyni, mivel
ök iöha magokat azon nem epesztették , hogy funUamentotnofon értsék azokat, mellvekröl Ítéletet tésznek. Tsak a' bé-jött módi szerént való birájok ök
a 1 mefterségeknek, és eszkozök arra, hogy a* kézi
meíleriég "Után élödö emberek gazdagodhaíTanak,
kik talám az Indzienérek vigyázáfok alatt nem
vetnének olly sok pénzt haszontalanúl 's tsak ingyen rakásra; De mi .módon tarthatná fenn az
ember a' maga rangját, ba mindenekre a2 Indzse*
nérek vigyáznának illy Izoroífan? Egy izóval azért,
igazat szolván, ezen emberek tsak h szontalan
kenyér vesztegetok. De nagyon-is ki-térék> az
egyanes átból; azért tzélomra fittek
Igaz az ,
hogy az ember sok okokból a* takarékosságra és
gazdálkodásra néz, és a' ki íeg-kevelftbb költséggel tud épiteni az leg-jobb. Ez még mind jó.
De az még itten a' kérdés. Vallyon illy móddal
építhet-^ az ember valami állandó épületet , és
vallyon a* jobbitgatásra teendő költség
efttendÖ alatt nem haladja-é meg ázt a* Capitalift, annak hasznával egybe, mellyet eleénte arra költött ?
Bizonyára azok> a' kik az illy munkákra vigyáznak, azon igyekezuek, hogy meg-rautaísík Feje-

delmeiknek, hogy ök minden uton - módon gazdái
kodni akarnak. Egy általjában a' derék dolgoknak nem fokba kell kerülni. Es az világ azt tartja, hogy mennél kevefíebb költséggel épitett, annál nagyobb hasznot tett.
Senki ezen részben
nagyobb veszedelemben nem forog, mint a' ki a'
munkát készitteti, és arra vigyáz. Ha az épület
jó talál lenni, '$ állandó; a' Fö-Direttor nyeri-el a'
koszorút; ha ellenben minden esztendöben igazgat"v^ ni, jobbitgatni, és olly költségeket kelletik arra
rá tenni, mellyek az eleénte arra kivántató költséget, ha jól akart vólna építtetni, fokkal feliül haladják, egy altaljában az Ind2fenérben az hiba:
mert a' mind mondják, jobban kellett vólna nékie
tudni. Azért az Indzsenérnek minden félelem nélkül ki-kell mindeneket igazán mondani azt, a' mi
az ö Fejedelme javának elö-mozditásáta tzéloz; és
annak világos parantsolatja nélkül soha olly munkához ne fogjon, mellyet gondol, hogy kiílfebbségére:
vagy gyalázatjára fog szolgálni. De szükség, hogy
ö-is az Ö Tudományait fundamentomofan értse,
hogy Fejedelme, vagy a' nagy Komifliók előtt fundamentomofon és tökélletefen meg - mutathafla , 's
meg-bizonyithaflá azt, a* mit állit.
< , 'i
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Minek-utánna ezen számba-vétel el*
készült: a költséget, melly az épületre
fog kivántatni, vati-fel. Ez egyúttal
meg-fogja mutatni azt a' rendet, mellyet
az embernek az építésben kell tartani;
a' munkának el-vegezésére meg-kivántató időt, és a* munkátoknak számát
kikre szükség fog lenni. A' munkának
minden különös tzikkelyét fel-vészi ez,
és a' leg-apróbb tsekélységekig fel-trántsi-

tsirozza, ugy, hogy leg-kifíebb homályosság vagy kétségeskedés nem fordulhat az egész munkában elö, annak
szemei előtt a' ki a' munkát 's annak
épittetését által vészi.
A* fundamentomos réguláknak ezen
közönséges fummája el - kerülhetetleniil
Czükséges, a5 végre, hogy a' rend és
egyenlőség, melly valamelly projektált
munkának hamarábbi el-készülésére legtöbbet tészen, meg - tartattassék. Az
illy munkának különös környül - álláfai
körűi, annak erösségére, jóságára, szépségérc, és alkalmatos voltára nézve,
arra kell vigyázni, hogy a' Tartalék falak erölfek, és állandók légyenek; hogy
a' mennyire lehet egyenes lineában és
minden tsavargás nélkül épittelTenek, *
hogy a* gyenge és erötelen föld jól megerösíttessék; hogy a' viznek az ö szabad fojáfa, akár hidak, akár tsatornák
által meg-adattassék, ** hogy a5 halmok
el-hordattaífanak 's a völgyek bé-tölteffenek; hogy az útnak szélei • fákkal,
vagy' eleven bokrokkal az hol szükséges
bé-ültetteffenek; *** és azoknak oldalaira egy for tzövekek veretteflenek,
hogy a szekerek annak szélihez közel
ne

ne járhaflanak,. hogy az Tartalék falakban annál keveíTebb kár eísék. A' Sántzpkon vagy Töltéseken való utakon,
' vol léteire, oldalról nagy
hagyattatnak a5 nyugovóknak kedvekért, vagy hogy egyik a máfik előtt bátrabban s alkalmatoífabban kitérheíren. Arra-is szorgalmatofon keli
vigyázni, hogy az ut felső szinénekillendő menedékessége meg-adassék, hogy a'
viz könnyen alá szaladjon róla. ****
Az olly utakon, mellyekre a* hegynek •
meredekségéről Y birtzeiröl nagy essö
szakadáfok rohannak alá, azokat egy
helybe kell öszve gyűjteni ha lehet, és
az hidak alatt el-ereszteni, hogy az uton
keresztiü ne fojjanak, mivel azt el-árkosítanák, és azokon a fal alá vévén
magokat, az út kevés idö alatt oda lenne. Azért az utak örizetére, igazgatására fel-nyiltt szemekkel kelletik szüntelen vigyázni, és azt-is jói gondolóra venni, ha vallyon azon Calculusban ( felvetésben) melly a', végre készittetett,
nem ment-é feledékenységben az hogy
néinelly helyeket nagyobb mértékben
szükség, mint némellyeket igazitani jobbitani, és igy : minden helyeket tsak
egyenlő erösséggel kelletik-é épitietni ?
K

* Kö-

' Közönséges regula az utaknak. építésében, hogy a'
mennyire lehet, igyekezze azokat az ember egy
helyből máfikba egyenes lineába késziteni. De
ezen regulának nem mindenkor vagyon helye, és
ha valaki magát ahoz szoroíían köti, mis unalmas
efetekbe keveredik.
A' szekeres inkább kerül a' jő kemény uton fél
órát, mint fem olly veszedelmes helyekre menjen ,
mellyekbe meg-sülyed , terhét le rakja , és talám
darabonként hordozza 's emeli ki mindenét a' sárból,
a' kátyóból. Gyakran meg-eíik az, midőn valamelly utat rövidíteni akar az ember, és az által
kéntelenittetik réteken vagy más vizes posványos
és puha helyeken által menuv Mert nem elég tsak
az, hogy az utak mellett mind két felöl árkok
' áfattaífanak, az által az út valamennyire fel-domborittassék, 's végre íovenyel vagy követstsel meg •
hordassék. A' fundamentom ez által soha az elegendő >s meg-kivántató keménységre nem vitetik ,
és ha valamelly terhes szekér akarna rajta általmenni, az egész uctal együtt belé fepped a' posványba. Eléggé tapasztalhatja ezt akár ki is. Bi• torságoflabb tehát 's jobb mindenkor az régi kéfc,
és meg-járt utakat követni az jobbitgatásban, ha
szintén nem egyenes lineábati mennek-is elö, ha
tsak az egyenes linea szerént-is mindenütt jó erös
földre uem talál. Azért nem elég, hogy az ember
tsak szép egyenes litat készitsen; annak erösségéreis kell főképpen vigyázni; kiilömben fokkal jobb
lészen a* régi görbe de kemény út.; és az ember
a' Polgárok rétjeir és mezeit el-rcmtja, mellyeket
a' Földes Uraságoknak gyakran haszontalan kell

** Azt tartják némellyek , hogy az Ország utaknak
különös szépséget adnák azzal, ha viz-szin, vagy
viz mérték szerént (horizontaliter) egyenefen építik • viszik elö.. De el-halgatván azt, hogy ijiy
az árkokban szállott viznek femmi szabados fojáfa
nem lehet, hanem meg-áll, 's végre igen kellemet-

sok

so

len biizzel kedveskedik az utalóknak; még az út-is
szenved a' mellett, mivel az esö-viz rajra meg-áll
és femmi fojáía nintsen , kivált ha az, ut nem flailromozott, nem padimentomozott.' Én azért inv kább szeretném magamat ezen részben alkalmaztatni a' föld és a' környék térnek szinéhez, ha mindjárt nem olly egyenes szine vdlna-is annak > hogy
így az által szükséges éfete lenne, és a' vizet az
'árkokból vagy égy vagy mind a' két félről" hidak
által az hová akarnám el-vehetném. Tsak a' megkívántató, figyelmetességgel visgálja-meg az ember
a' Német-Országban imitt-amott nagy meiterségget
"készittetett új utakat,- meg-gyözettethetik arról a'
mit inondék. Melly gyakran raeg-efik, hogy a' kovets vagy a'fold annyira , meg-lágyulnák , mivel
a' viz rajtok megáll, hogy a' kerekek egy lábnyira, vagy mélyebbre-is belé süllyednek.

*** A Rómaik le-feokták vólt vagdalni az o
katj mellyek az útnak na^y árnyékot
mivel azoknak meg-jzáradájbkat. meg-ak
tatták. De nemszükség minden helyeken
vigyázni. A z AUTHOR.
. .

Egyet fogok még itt említeni. Az utak mellett
a' gyümölts, úgymint Alma, Körtvély, 's a' t.
fákból kevés haszon vagyon , söt több kárt okoznak, mivel fokba kerülnek, kivált ha más helyekről hordatnak, ezen kivül hamar el-feáradnak, mivel fem régi földjeikhez, fem pedig hegeikhez,
mellyben és a' minémüen elöször állottanak, hafonlóban nem plántáltattak. Ide való az-is, hogy soha gyüm
előtt éretlen Ie-veretnek. Sokkal alkalmatollábbak
. ide a' fiiz-nyár-vad-gyümölts és ezekhez hafonló fák.
A' nedves helyekre-is femmi nagy levelű 's terebélyes fákat nem tanátsos ültetni, mivel árnyékokkal a' Napnak fugárait meg-akadályoztatj ík r hogy
az utat meg-ne szárazzák. A' szélnek által-járásátis tartóztatják. Mert igaz nz , hogy az utak melly ékére ültettetett for-fák falék) az utaknak egy
,K kivált-

kiváltképpen való ékefcégeik; az utafokra nézve
egy kiváltképpen való gyönyörűség, kivált nyárban, azoknak hives árnyéka mind az embereknek,
mind a' barmoknak a' rekkenő hévségekben kedves ; a' rend kivül való por ellen az utazás alkalmatosságával nagy óltalom; a' fabéli Czükségnek
valamelly részben való el-háritására jó fegéd; mellyböl az utak jobbitgatására és épitésére-is idővel jó
Summa bé-kerülliet, bé- jöhet. De nintsen még-is
minden kár nélkül, hogy ha mindefi vigyázás nélkül , minden helyekre, minden ut leiekre kiilömbség
nélkül plántálja azokat az ember.
Ha az utak tsak a* rend szerént szokásban vett
4 vagy 5 öl szélességre építettek, és a' mellett
mind két felöl feántó-föidek, vetéfek, 's kafeállók
vágynák, femtni hasznok nints, söt károsok; mivel árnyékaikkal a' szomszéd vetéfekben, gabonákban kárt tésznek. Tudni való az, hogy az árnyékban mindenkor alább valók a' vetélek, • mint a'
. szabad levegő égen. Azomban az út-is nem száradhat olly könnyen, 's hamarább el-romlik, és igy
több igazgatáll láván.
Ha azért valaki az utak környékére fákat akar
plántálni, mellyekböl mind hasznot veheíTen, mind
azoknak ékeísegekre leheíTen, mind pedig az általmenöket gyönyörködtethefle, 's ' azomban femmi
kárt-is ne okozzon: Ítéletem szerént az utaknak
széleílebbeknek kell épittetniek, a' fáknak az árkokon kivül kell plántáltatniok; egymáshoz közel nem
kell őket rakni, hogy a' szélnck szabad járását, és
a' Nap-fényét el-ne fogják. Leg-alább azért a' fáknak kelletik egymáílól 4 vagy 5 ölnyire állani, és
azokat úgy kell plántálni, hogy az útnak egyik óldalán való fák, a' máfik óldalán való fákkal, egy
a' máfikkal éppen egyenefltn által ellenben ne efienek, hanem az egyik mellyékére plántált két-elsö
fák közinek közepére szolgáljon a' máfik mellyékre
plántált első fa, és igy osztán a' többi - is, hogy
minden fára szabadon szolgáljon a' szellö. Ha pe-

dig valaki éppen nem akarná ezen mód szerént ökec
plántálni; szükség, hogy a' Déli lineában (in Linea meridionali) plántáltaíTanak, és annak Délről
Eszakra szolgáló, igaz álláfa Ízerént rakafl&nak-le f
mint a' melly állásban a' fák keveflebbé ártalmafok a' vetéíeknek.

A bokroknak, tnellyekkel az utaknak szllei
ültettetnek, alatsonyoknak '5 kisdedeknek kel
ni , h°?y J'emmi el-búvö helyre a* tolvajokna
ragadozóknak alkalmatosságot
ne adjanak.
utaknak tkesstgekre is erösségekre kelletik
nek J'zolgálni, olly helyeken az hol tartalék
nintseneky nem pedig akadályokra, hgonosztse
kedetekre alkalmatosságot szolgáltatni. Az AÜTHO
**** Hogy az Ország utaknak óldalai jó árkokkal
környékezteflenek, ez minden kétség való dolog,
és ezeknek el - mulatáfa sok utakon nagy károkat
okoztak. Ezeknek készitésében főképpen a' viznek bövségére kell vigyázni-, mellytöl azon helyen
félhet, hogy tudniillik ne áfattaílanak igen keskenyen
és kitsiny mélységre, melly tsak haszontalan költséget okoz. Ezen kívül a' földre-is , melly az
útnak fel töltésére és domboirására kívántatik, szükség tekinteni. Inkább valamivel magaflabbra hányja-fel az ember az urat, hogy igy az árkok széleffebbek és mélyebbek lehellenek, mint fem keskenyek,
és nem igen mélyek. Leg - alkalmatofl&lDb szélességek fog azoknak lenni 8 9 vagy 10 láb; mélységek pedig 5 vagy' 6 láb. Ezen árkokba a' viznek,
az útnak felső szinéröl szépen alá kell fojni. Azért
az útnak fel-kell közepén dómborittatni, és mind
a' két oldalán az árkojra menedékefen alá-szállani.
De nem kell mindazonáltal olly domboruaknak lenni , hogy a' szekerek , midőn egymás elöl ki-akarnának, az cgymáíIM való szem-kÖztt találáskor térni, a' parthoz közelebb járván az árokba beló-fordulhaílanak. Az árkoknak partjait hantokkal békéli rakui, vagy falakkal bé-fcegni, hogy elegendő
állandóságok lehelTen.

K3
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t j z e n k e t t ö d i k rész.
A9 nagy Ország9 utaknak, és Várofi

száknak, kövei való ki - pádimentomozájök
(flastromozájokrót.)

• s. i .

árom félék a5 kÖT(flastromok) pádimentomok, mellyekkel FrantziaOrszágban mind a5 Nagy Ország-utakon,
mind a5 Városoknak utcáin élnek.
Első és leg-szebb a Homok-köböl •
(Grais) való. Tsákányokkal el-hafogatott kövek ezek* mindenfelöl 7 vagy '8
hüvelyknyi szélességüek, mint valami
kotzka, mellyekkel Frantzia - Országbans
és a' Párifi utszák-is pádimentomoztatnak.
Igen apró föveny részetskékböl állanak
ezek, mellyek olly szoroíTan egybe-nöttek, hogy fem a5 Napnak hévsége, fem a5
nagy hidegek leg-ktofebb ártásokra fem
lehetnek. Külömb-külömb bányákból fejtetnek nagy darabokban, söt a5 fik mezőn találtató kösziklákból-is, mellyek az
után napszámafoknak ki-adott muí'ra (forma) szerént apróbb pádimentom kövekre

H

re szaggattatnak 5s daraboltatnak. Igen
könnyen engednelc ezek a' kövek a'
tsákánynak hogy a5 mint kivántatik
nagyobb vagy apróbb darabokra szaggattathatik. Az útszák, vagy útak olly formán
padimentomoztatnak ezekkel, hogy egy
rendnek öszve - ragasztáfi, erei, vagy
foglaláfr, az uton keresztül,sohaa' máfik rendnek ragasztáfival ereivel megnem egyeznek, hogy igy a' szekereknek kerekei azon femmi vágáft ne tsinálhaífanak, s azt ki-ne hordhassák.
Máfodik a5 fojó - vizekben * találtató
béka-sóból való, mellyekkel nem külöm, ben sok helyeken az. Országban az utszák és utak pádimentomoztatnak. De
a pádimentomnak ez a' neme Páris körül nintsen szokásban; vagy azért mivel
• ottan illy kö nem találtatik, vagy azért,
mivel -ezeknél jobbak-is vágynák, mellyek. fokkál alkalmatoíTabbak, s a' Tartománynak szokásához alkahnaztatottabbak.
. • .. •
Harmadik ay mindenféle' kövekből
. való (flerre .de recontre) mellyek a'me• zökön "áfatnak, és a' mellyek Paris körül
helytelenül béka - sónak neveztetnek.
• Ezen kövek nem egyebek, hanem köK 4
* szik-

Cziklák tövei, mellyek könnyen hafadnak,
és sok helyeken találtatnak a5 földben.
Vágynák közöttök Mosó-kö * darabok-is,
9s más külömb-külömbféle temérdekségü
egybe-nőtt Matériák. És ugyán azért
kapták a béka-só nevezetet, jóllehet
az ö utak körül való egybe rukattatások,
és rendjekre nézve nem egyebek köveknél. Midőn ezekkel valaki pádimentomozni akar , ezen fejtett köszikla darabokat 8 9 vagy io hüvelyknyi magasságra el-darabolván, le-rakja azokat
az hoszszabb végével alá; még pedig
úgy, hogy a' jobbik és egyeneíTebbik
fele vagy óldala maradjon feliül, hogy
a' kerék erejének s terhének annál jobban
meg-felelheifen; a' hegyes darabos felével pedig alá forditja a' földbe, vagy a'
lapos felével-is, a' mint a5 pádimentomozónak jobbnak tetszik, a5 ki azt egy
tekéntésre mindjárt által-láthatja, miképpen tégye.
* (Deák Tofus, vagy Pórus. Vemet. Tupfltein
vagy Topfjtein) mefees részetskékböl egybe-nőtt
puha és ritka kö. Melly olly puha, hogy fa fúreCzszel-is el-lehet halogatni.

Minek-utánna az hely. előre el-készittetett 's ki-mérettetett, annak az eső
viz le-Tojására, és a. szekerezéfeknek
kö-

könyebbségére alkalmatos efete vagy
menedékje meg-adattatott, az illy előre
el-készittetett helyen 6 7 vagy 8 hü*
velyknyi magasságufövenyben le-rakatnak
ezen pádimentomok (flastromok.) A'
viziföveny és követs fokkal jobb erre,
.mint az áfott; mivel ez igenföldes. *
* Semmi föveny, melly között valami ragadós,nyálkás vagy íikeres föld #.találtatik, ezen munkára éppen femmit fem ér. Az esős időben el-ólvadnak a' viz által annak nyálkás és sáros részei,
a' kövek szüntelen alább-alább feállanak, 's az útnak felső szine állandóül sáros marad. Az kövek
között való ragasztások, vagy öszve foglaláfok fel-'
áznak, és a' rajta járó terbnek engednek, következésképpen az egész pádimentom kevés idö alatt
haszontalanná lészen. Az Izürke vizi föveny legalkalmatoflföbb erre, 's azt minden fojó-vizben könnyű találni.

§. 2.
Minek előtte a' pádimentom le-rakatnék, az útnak szinét, mellyre fog
rakatni, szükség jól meg-tőmni, meg-verni; az után a Kö-rakó a' mint elébbelébb mégyen munkájával, a' fövényét
• kalapátsával fel-vakarja, és egyik követ
a máfik után, a' mint szükség, le-rakja
belé. Alól és oldalról háev még egy
kevés és illendő ürességet (Közt) hogy
azokat, midőn majdfövényei a' ragasztások
K5
kéz

m

kéz fulykokkal, vagy nagy kofokkal jól
meg-leheíTen verni, és hogy keményen
öszve szoruljanak, hogy a5 leg-terheífebb.
szekér kerekeknek-is elegedendö képen
meg-felelheíTenek. *
Hihetetlen és a5 Tudófok még megnem határozhatták, melly erös légyen az
az ütés, mellyet a' munkás a' kézi fulyokkal tészen. Ez az"* egy ütés fokkal alább
szállitja a' pádimentomba rakott köveket,
mint a' leg-terheflebb szekérnek kerekei,
bátor nehezebbek légyenek-is ezek mint
amazok.

Még nem határoztathatott-meg mennyire terjeszkedjék az az erö. Lásd
erről DECHALES Traité du Mouvemen
íocal, & du Refjort Liv. IV. Propos.
* Azon regula, mellyet az Author a' §. elein ád,
hogy t. i. az útnak felső szine, minekelőtte abba
a' kövek le-rakattatnának, jől meg-tömettessék-el és
verettessék, szinte olly basznos és szükséges, valamint szokásban nintsen. A'pádimentom rakók közÖnségefen erre nem vigyáznak. Ezek vagy őltsó
munkáikkal akarnak gratiát vadászni, vagy. kézi
mefterségekböl többet tellyeíséggel nem tudnak a'
kövek le-rakásánál.
Egy általjában nem tanátsos, hogy 'valamellymunka illy embereknek tsak magoknak által-adattassék; vagy ollyakra bizattassék, a' kiknek a' pádimentomozók tetszéfek szerént parantsolhatnak,
mivel amazok még úgy fem értsenek • hozzá, mint
ezek*

. , ezek. Frantzia-Országban az illyes munkákra magános épitö-m etterek és Infpefctorok vágynák rendeU
ve, kiknek femmi más kötelelségek ezen kivül nintsen. Német - Országban az Indzsenér Officzérek
alkalmaztatnak azokra, a' kik ha tsak egyszer fordultak-is meg valamelly Vár épités körül, megtudják a' padimentomozónak mutatni, miképpeö
munkálkodjék. Nem-is ironi én azt az ollyas Ofliczéreknek, a' kik az iMyen munkák által már magokat nevezetefekké tették •, hanem tsak a' gyengéknek- 's új tanulóknak kedvekért, hogy megmutairam nékiek, mit végyenek eszekbe, 's mire
vigyázzanak, midőn vagy illyes munkát látnak,
vagy a' mellé alkalmaztatnak. Mind az djjonnan
rakott, mind a' változtatott .(javított) pádimentomok körül, Izükség, hogy a' felsÖ szine egynéhány lábnyi mélységre fel-áláttassék , jól meg-tömettessék, és vagy fövenye!, vagy kemény földdel
i 7 vagy -8 hüvelyknyire újra fel-töltelsék. Ezen
rakás vagy töltésnek mind hoszszába mind keresztbe a' padimentomnak illendő efetét vagy menedékességét meg hagyván , el-kell egyengettetni, és vagy
kézi fulyokkal, vagy kofokkal jól öszve tömettetm
verettetni. Ha az egynéhány hetekig igy álhatna,
fokkal jobb vólna mint fem frilTen bé-rakni. Ra.
gadós sáros követsejt vagy fövényét éppen nem kell
erre alkalmaztatni. • JobJ> ennek mindenkor a' jó
kemény föld. A' régi pádimentomozáfokbau s
ki-hordattak.
Ha ezekből tsak egynéhány köveket szed-fel az
« ember, mellyeket puha fövényéi, vagy követsel
tölt-meg , 's arra mindjárt pádimentomoz , igen - is
jó erös keménysége fog-lenni, de tsak addig tart,
mig egynéhány terhes szekerek mennek által rajta.

S- s-

Az Ország, vagy töltött domború
uton való pádimentomozáfok, vagy domború

bóru bólt formára tsináltatnak, két me-'
nedékes szárnyakkal, meliyekröl a' viz'
mind a' két oldalról le-fojhat, a5 mint
a' IV-dik Tábellának zz'-dik Figurájában
F. H. E. láthatni; vagy egy más elle-.
nébe öszve lejtözö oldalakkal. Fig. 19
B. A. C. meliyekröl' a" fellyebb való formával ellenkező módon a' viz az A.
közepén foj-öszve: Ezen két módok '
egymáftól külömböznek, .'s azért kiilömbözö munkálkodáfok-is vagyon. Az első L. H. I. pádimentom Fig. 22 a' földet, és azt a' mi ötet tartóztatná, a5
szekereknek ereje által az L. és I. felé
nyomja; annyira, hogy gyakorta az ö első formájából ki-kél, és meg-egyenefedik, meg-lapúl, ekkor azt egészszen felkeli szedni, és az elsőbb állásába viszsza rakni, mivel igen könnyen el-fog
egészszen romlani, ha tsak abban hagyja
az ember; Midőn ellenben a máfik,
Fig. 19 egész erejét az A. felé forditja,
az hol mind a' két száruyak öszve lejtöznek, öszve mennek. Es valamint a5
H. punótum, Fig. 22. a'szekereknek ereje által a' pádimentomnak máfik részét
alá, és sziintelen az I. és L. felé nyomítja, úgy nyomják a C. és B. pun&omok-is Fig. 19. a5 pádimentomot az A.
felé; az nol a két erö, mellyel a szekerek-,\ .

kereknek nehézsége azt nyomja, egybe
jö; mivel az A. B. Fig. 19. egyenlő az
HL és HL-hez Fig. 22. Azért a5
mint vagyon az HL. HI. Fig. 22: az
BA. és CA-hoz -F/g. 19. = épen úgy
vagyon az I. és L. ííg*. 22. az A-hoz.
A3 mit meg-kelle mutatni.

$. 4..
Minden domború bóltozatú pádimentomok, mellyek illy formán épittetnek,
nagy kárt okoznak az alattok lévő ból
tozatoknak. Meg-hafadoznak ezek azok
alatt, s végre öszve omlanak; még a'
tartalék falak-is, mellyek az illy utakat
környékezik, ez által könnyen el-nyomulnak az ö igaz szegeletü álláfoktól, és
menedékességeket el-vesztik. És szemlátomáft látja azokat az ember öszve
omlani. *
; Azért az illy domború pádimentomokat soha fem kell az olly utakra alkalmaztatni , mellyek alatt boltozatok
vágynák, vagy tartalék falakkal szegettek-bé: inkább alkalmaztathatikolly helyre a* pádimentomnak az a3 neme, mellynek Czárnyai egymás ellenébe lejtöznek öszve, és a közepén a3 viz fojásra
tsa-

tsatornájok vagyon. A' domború pádimentomok az lapos, vagy mély helyekre alkalmaztatnak, hogy igy az út felemeltessék, és a5 szekereknek szüntelen száraz járáfok leheílen.
• Ha az illy pádimentomoknak az út oldalain, nagy
kövekből elegendő ellen vettetik, vagy azok az
úthoz jól alkalmaztatott fallal kÖrnyékeztetnek:
attól éppen femmit fem félhet áz ember. Legalább még nem tapasztaltató. Nem láthatom ált^l
miképpen lehetne a 1 domború pádimentom ártalmára az alatta való bóltozatnak: Ellenben könyebben
el:hiszem azt, hogy a' középre lejtözö pádimentomok azt hamarább meg-ronrhatják. De nem tzélom, hogy mélyebben belé-merüljek a' Theoriába
Külömban a' 2-dik és -dik Tzikkelyekben lett vólna alkalmatosságom arról valamit meg-jegyeznem.
Talám meg-lészen még az valaha, egy illy épités
körül elo-forduIó, minden leg-tsekélyebb apróságokat fel-trántsérozott munkában.

§• 5;
A' Várofi utszák pádimentomirt.. 2
vagy 3 utakat, viz fojáfokat tsinálunk,
hogy az esö viznek alkalmatos el-fojáfa
leheflen.
Ha az utsza szoros, és nem széleffebb 1 - - 3 - - vagy 6 ölnél, a' fojók
nagyobb vagy ki/Tebb mélységre hagyatnak, a viznek fokasága 's bövsége szerént, melly magát abba vészi, hogy
mind belé térjen; a' mellyet könnyen

észre lehet venni az arra szólgáló felsőbb utszáknak nagyságokból és számokbol. Gyakran elég, ha tsak egy fojó
készittetik-is középen, az utszának két
öszve lejtözö szárnyai, vagy menédékes oldalai között; * a mint a 19-dik
Figurában láthatni; az hol az A-fojó,
a pádimentomnak két AB. és AC. óldalai között vagyon. Ezen mind két
oldalnak menedékessége olly móddal kfészül, mint a5 2%-dik Figurának fele
tatja, úgy hogy a' CA. Fig. 19. menedékesség az HF. Fig. 23. menedék szerént, és hafonlóképpen az B. A. Fig.
>19. az HE. Fig. 23. szerént hajol. Ezen
menedékességek, a' Vároíoknak utszéin,
a' mint az essö viznek bövsége, melly
magát annak közepére vészi, kivánja, hol
' eröfebb, hol gyengyébb móddal épittetnek;
és 2 - - - vagy 6 hüvelyknyi menedékesség adatik azoknak 1 öl szélességre. **
* Minek elÖtte az ember a' pádimentomnak mind közép, mind őldal félt hagyattatandó íbjöjánnak nagy.
. ságit meg - határozhatná, sziikségesképpen meg-ki-*
vántatik, hogy ne tsak a' viznek, melly azon egy
pádimentomról alá foj, bövségét tudja; hanem annak azt a* fokaságát-is esméije, melly arra az egy
pádimentomra szólgáld több utfeákről-is jöu. Ebből osztán könnyen ki-lehet találni a' fojónak mélységét és feéleíségét; 's egyszer '$ mind meg-jegyezh^ni az alkalmatos helyeket, mellyeken ezen vizet a' hidak, árkok 's a' t alatt,. a* Kanálifokba
tsatornákba lehet: venni. Azért el. múlhatatlanul

szükség, ha ugyan hiba nélkül akar az ember dolgozni, hogy a' Város fundamentomának, vagy Ieg• alább tsak az utszáknak, mellyeket pádimencomozni* akar,. tökélletes le-rajzólt formája, mellyen minden uflkának máfikra való lejtözéfe, efete vagy
•hajláfa szorgalmatofon fel - jegyeztetett, kezénél
Jégyen. A' melly utizának igen nagy efete vagyon,
annak löha fem kell olly erös fojJ, mint annak
mellynek kiflébb az elete. Nem külomben az illyen
Mappából könnyen ki-láthatja az ember, hol volna
leg-alkalmatoflabb a' sok utfeákból Öszve-fojtt vizet
vagy valami Kanálifokba, vagy fojó vizbe venni;
és igy hol vólna szükség a' padimentomot vagy
felemelni, vagy alább ejteni, Ezen vigyázat 's
gondclság nélkül, bizonyos vagyok benne, hogy
íoha fenki a' pádimentomot hiba nélkül, le - nem
rakhatja, vagy a* viz nem fér a' fojóba, 's következésképpen az az utat el-önti, vagy az házakba bé-mégyen, sok helyeken tavakat tsinál, 's Tavaszszal, ha mikor az hó menni kezd, fenki fem
mehet-ki házából, ha tsak deszkái nintsenek, mellyek az utsza szinének Ieg-magaflabb domboruságáig
ki-érjenek; vagy pedig szükségtelen mélységre és
szélefcégre hagyatnak azok, ügy hogy az éjtszakai
járás közben könyen vagy nyakát íkegheti, vagy
lábát 's kezét törheti valaki bennek. Ezen mind
két hibák ollyak, mellyeket könnyen el lehet távoztatni. A ' Rómaiak Róma Vároísának minden utizáin, a*föld. alatt szörnyü költséggel kö Kanálifokat tsatornákat építettek, mellyekbe vették osztán magokat, a* sok rútság, és az utszákró! le, fojt
vizek. Olly erös módon vóltak ezek épitve, hogy
t' rajtok járó leg - nehezebb terheket-is minden kár
nélkül fenn birták; olly széleíTek és magaffak, hogy
Tiberis fojó-vizét a/okon által vinni, és azzal
Őket meg-tisztítani lehetett. Ezen tsudálkozásra
njéltó munkáról meg lehet olvasni A L B E R T I T ite re
aedificatoriu t és a' régi épitö Meftereknel^ iráfit;
BERGIERT a' gyakran emiitett munkájában pag. .
240. 241. 's a' t. Kevés illyen munkát találhat
ma az ember/ A ' kellemetes' Lipfia, melly a/on
m ,
kivUl-

kivül-is sok részben feliül haladja Német - Országnak sok Vároilait, tsak nem tsak egyedül az, melly
a' Régiségnek az illyen munkában való bölts rendeléíivel ditsekedhetik; mellyben a* Tanáts, a' Város ékessége és tisztaságára .nézve, nem tsak a* fó,
hanem a' nagyobb és apróbb útszák alatt-is, mind
a' kö keritéfen belől, mind azon kivül az hoílátokban illyen Kanálifokat nagy költséggel is építtetni nem fajnáliott*
** Sem az igen domború, fem az igen lapos pádimentom, kivált Télben nem igen alkalmatos. Azért
itten, a' mint a' fellyebb való jegyzéfemben emlitém, a* vizre kell vigyázni. Láttam olly pádimentomokat, mellyek olly ftl-dom boríttattak vóltak középen, hogy femmi fcekér egy más mellett
el-nem mehetett, attól való nagy félelem nélkül,
hogy az ellenben álló házaknak ablakaira fordul.
Ez nékem nagy hibának l ítszik. A' szoros utszákon, mellyek alig 18 lábnyi szélességüek, erre éppen femmi szükség nintsen; 4 hüvelyknyi domboruság leg-feljebb, elég fog lenni a' viz egész le fojá- '
sára. Tapasztaltain, hogy az illyetén pádimentomokat, az ö nagy menedékelségek-is ezen részben
femmit fem haiználván, az egész Városban a' sár *
igen fogja. Talám jobb lett vólna ezek helyett a'
középre lejtözö pádimentom. De ezeket-is, valamelly hasznoíök, olly sok vigyázáfíal kelletik építeni, ha ugyan fem a' gyalogok, fem a' lovagok,
fem a' szekerekjiek alkalmatlanok nem akarnak lenni. Minden tsak az illendő menedékességtöl, ez
pedig egyedül az épitÖ Medernek itélet-tételétö! 's
tudományától függ. Semmi regulákat nem lehet
itten adni, mivel véghetetlen sok efetek (történetek) adják elöl magokat, mellyeket lehetetlen az
embernek előre el-látni.

§. 6.

De hogy annál könyebben meg-Ie-

nedékességnek egy görbe lineán meghatároztatni: e következendőkben elol
adom. Midőn előre az utszának szélefsége, p. o. EF.. Fig. 22; nem kiilöm- .
ben annak íüagassága, t. i. mennyivel
légyen magafíabb az H-ban, mint az E-vagy
F-ben, már ez akár több, akár, ke velFebb
légyen egy lábnál, midőn mondom mind
az előre meg-határoztatott, le-rajzolja
az ember az EFH. árkuft (kávát) Fig.
23. azon pontbol, mellyben mind a két
EH. és HF. Lineáknak közepéből igaz
szegelettel ( perpendiculariter ) hozott lineák egymáft az M-K vagy-G-ben által
metszik, a mint t. i. az H. vagy magaliabbra vagy alatsonyabbra domborittatik az E. és F. felett. Ezen linea
fogja le-irni a? menedékességet, iftellyet
áz ember a pádimentomnak akar adni-.
Ez nem egyéb, hanem a Geometriának
az a közönséges Problémája (fel-tétele
vagy Kérdéfe) melly azt tészi fel, miképpen kelljen három esméretes pontokat egy kerékségnek kerületibe belé keríteni. A' magasságnak, mellyre a pádimentom domborittatik emeltetik,, vagy
kövei, vagy tömött földdel, vagy fövényéi kelletik fel-töltetni, és a' nádimén- •
tom az után erre rakatik. A' béka-sónak, vagy más köveknek, mellyekkel a' v
pádi-

pádimentomozásban él az ember, ezen
meg-irt arkusnak (kávának) hajláfa szerént kelletik le-rakatni, úgy- hogy mind
az EIíF. árkus köveinek, mind pedig
azoknak, mellyek az E. és F. óldalákon
(szárnyakon) az EM. és FM. (ha az
árkus az FM. közép pontból Centrum-

ból irattatott-le) Fig. 22. Semi- Diame-

ternek igazitáfa szerént állanak mint egy
boltozatot kell formálni. Azért az EK.
és FK. lineáknak igazgatások szerént-is
kelletik azoknak rakatni, ha az EHF.
árkus a' K. pontból irattatott-le, 's a' t.
Ez a5 regula, a' pádimentomoknak mind •
a' Városokban, mind az Ország-utakon
való le-rakására szoígál, ha ugyan fundamentomofon akarunk a' dologhoz látni.
* Az EHF. árkuft Fig. 22/23. le-rajzolhatja az ember egy deszkára, vagy
más darab fára, és azt az után ki-metLzheti, melly szerént le-rakhat egy Sor
követ, 's a5 többeket osztán ezen egyhez, mint muftrához, alkalmaztathatja.
* Szorgalmatofon kellenő a' pádimentomozóknak ezen
előre valő gondölsáera szüntelen vigyázni, mivel
ez a' pádimentomoknak erölségére és alkalmatos
vóltára igen fokát haiznál De ez Ö nékiek igen
hoszszas és unalmas munkának tetszik, azért inkább tsak abban-is hagyják És ha szintén az
Indzíertér, a' kinek vieyázála alatt foj a' munka a'
• pídiinentomnak domboi-u magasságát, melly bői osztán annak menedékelségét akár ki is ki-tanulharná,

La

tökél-

tökélletefen által adta légygi-is, még-is nehezen
• fogadják a' munkálok annak szavát és tanátsát, ha
tsak egész hatalma i-ajtok nintsen. Egy rendet az
utszán által 'raknak az mutatott magalság szerént,
de mihelyt ez végbe ment, az után tsak a' szemeiknek .tsalárd 's nem igen igaz mértéke után
járnak, minden további mértekeiért, Sinórra vételt
félben hagynak, hogy meg-visgálhatnák, ha vallyon
az útnak mind Izéiében mind hoszszában meg-vagyoné az illendő elete* Az honnan külömben nem lehet, hanem hogy egy kö a' máfiknál vagy mélyebben vagy magaííabban ál, és az utsza 8 9 10 vagy
több lábnyi hoszszaságra-is mélyebb vagy magaflabb,
egy helyen, mint máfutt. A' nagyobb köveket lurkókkal s még vas fulykokkal-is verik ök le, a' kö• zépszerüeket és apróbbakat pedig tsak úgy raljikle , a* kalapátsal egyszer kétszer meg-kotzihtják. 'S
majd midőn a* kofokkal, és ket kéz lulykökkal kez*
dik azokat újjra verni, a1 nagyok nem engednek
többé , az apróbbak pedig annál alább szállanak ,
következésképpen már eleve, a' munkának még
kéz alatt való létében elgödrösödnek, mellyeket
a' szekerek jobban-jobban nevelnek. A*- pádimen*
tom-rakók, mint többnyire minden munkáfok azt
tartják, hogy tsak egyszer véghez menjen a' m nka, már azzal a* bert a*fizetéft riktig meg-szolgálták. Söt én már régen hallottam, hogy az illy
munka körül az mondatott: Ha a' pádimentom mind
örökké tartana > éhei kellene a* pádimentom - ra«
kóknak meg-halnú Igen gyönyörű fundamentomos
igazság!

.

7»

Az olly Városokban, mellyeknek igen
széles ^ utszái yagynak, három fojó ké*
szittetik, a' mint az 20-dik figurában
láthatni. Egy középen a5 C - és kettő
a* két óldal-félt éppen a5 házak előtt az
' A-

A - és E-ben; hogy mind a5 két szárnyak
állandóul szárüzon maradjanak. * Az
A - és B-fojóban az házak födeléről hull
a' viz, a' szomszéd utszákról jövö pedig a' középsőbe vészi magát.
* Az házak előtt való fojóknak fem igen lapotoknak , fem igen mélyeknek nem kell lenni. Mind
a' kettő sok akadályokat 's alkalmatlanságokat okoz
. a' járóknak kelőknek, és Télben gyakran veszedelines. Jó vólna, ha az házak és a' fojó között
még egy kis JejtÖs, és apró kövekkel ki-rakott út
hagyatnék, leg-alább 4 5 vagy 6 lábnyi sze'lességre. A.'lapos kövek is alkalmatofok erre, tsak hogy
ollyanok légyenek, mellyeket az .hideg el-ne hafogaflon, fokát használ azoknak állandóságra, ha a'
fóldre , vagy mész habarékba, vagy agyagos sárba rakatnak jó keményen le, mivel igy femmi viz
njagát alájok nem veheti. ' Miért Izókták a' pádimentomozók a' fojóknak két oldalait rent szerént
apró kövei ki-rakni, éppen nem tudhatom. Úgy
tetszik énnékem, hogy azoknak aprólékos közeiket
a' viz könnyen ki-moffó, és a' felső szinét oftrómló nehézség, és tereh, azokat egymáftól egészszen
széllyel nyomja. Állandóbbaknak látszanak én nékem ezen helyre a' nagy 4 l'zegeletü vagy hoszszukás kövek, A' Várofi utszák mellyék útjainak
lapos kövekkel való bé-rakásában, el-nem kell mulatni arra szorgalmatofon vigyázni (a' melly ugyan
igen ritkán íorduJ-meg az ember elméjében ) hogy
a' taiitskáfok azokon talitskájokkal ne járjanak. Soha femmivel jobban el-nem rontatnak, el-nem gÖdröiittetnek , el » nem hafogattatnak a' lapos kövek
mint azok által. Ezt akár kinek-is mindenkor^meg.mutathatom, és a' tapaszttlás által-is meg-erösíthetem 's próbálhatom,
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§-8.

Midőn pedig, az útsza rend kivül széles, úgy osztja ázt-el az ember, hogy
annak közepén egy sétáló- utat készitheifen élö fákkal mind a két oldalait
bé-rakván; a5 mint ezt Márfilia Várossában készitik, az hol az házok oldalainál, Fig, 2i. két széles utakat AB. CD.
láthatunk, és azok között egy sétáló
helyet, mellyre femmi szekérnek menni nem szabad, és a* melly tzövekekkel vagy márvány-kö oszlopokkal, vagy
forompókkal BE. CF, kerittettek-bé, s
rekesztetik-el. .Fákat-is lehet oda plántálni,.ha ugyan a' szép épületek világának Profpeftussának akadályára nem fognak lenni. * A5 leg-középső GH. útnak egy kis alig tetszö menedékessége
vagyon, és fövényéi nieg-hordatott, mellyen, az esős időt ki-vévén, mindenkor sétálhat akár ki-is.
Ha az út 5 6 - - vagy io öl szélességü, és mind két oldalról mellette
árkok afattak. Fig. 22. hogy az út szárazgn maradjon, három részekre osztja
azt#el az ember, mellyek közzül a5 legközépsot ki - pádimentomozza, a más
kettőt pedig DE. FC. tsak úgy hagyja,
mellyen gyárban konyebben járhatnak

a szekerek, mint a' kö pádimentomon,
mivel az egyenlő föld nem fogja úgy
meg az embereknek* és barmoknak lábaikat, mint a' kövek, Az illy módon
épültt domború pádimentomok nem kivánnak olly sok igazgatásra való költséget , mivel femmi szekerek rajta nem •
járnak. **
•
* Német Országban sok illy útszák 's utak vágynák,
kivált tíerlinben, Dresdában, 's más több Városokban. Belgiomban pedig ez igen közönséges; ékefségek ezek a* Városoknak , és Nyárban sok kellemetességgel kedveskednek azoknak.
** Lásd erről az i, Résznek 9-dik tzikkellyére tett
j egyzéft alatt.

§.

9.

-;. Ez illy pádimentomok körül megjegyezhetjük, hogy ezeken az üt partjaira femmi tzövekekre szükségünk nintsen; és hogy azok egy általjában tsak;
a magas és veszedelmes helyeken vágynák szokásban, az hol, ha ezek fem
volnának elegendők, karfákat-is épitünk.
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Az

i6b XII. Rész, Az útak és útszák

Az Ötödik Tábla, a* következendő mag

rázattal, mutatja külömb - külömbféle pádi
füniamentomindk le-rdjzóltt formqját, az
neveiket, és részeiket«

5-áiA Táblának Magyarázatja%

1) Az első Figura mutat egy közönséges homok kövekből való pádimentomot, mellyel Paris körül élnek.
AB. CD, A' pádimentomnak szegéllyei, * mellyek változtatva rakott,
hoszCzu négy szegü kövekből kéCzittettek, mellyeknek mindenike 15 vagy 18
hüvelyknyi hoszszaságu, 12 vagy 15
hüvelyknyi szélességü, és mint egy 1
láb vaftagságu. Ezek eröíTen tartják a
pádimentomnak oldalain a'feélsöbb kö*
veket,
2) GH, Egy rend homok kövekből való pádimentom, mellynek kövei
az útnak leg-felsöbb részén vágynák, és
a3 mellyeknek öszve foglaláfi, a5 mint
a5 pontokból való lineák mutatják, egy- másba ütköznek. Ezzel a5 móddal tsak
a' házaknál az udvarokon 5s a5 t, él az
ember, a' közönséges Ország-utakon pedig nem, mivel ezen rend köveknek
femmi egybe köttetéfek nintsen a5 mel*
. lett

lett való rendel és a5 szárnyakon fekvő
kövekkel, azért nem-is olly foká tartanak,
mint ha rendes kötéfekkel volnának egybe rakva.3) AG. GH. A- pádimentom két
szárnya vagy oldala, mellyeknek rend
szerént 1 lábra, egy hüvelyk ménedékességek vagyon. Meg-kell mindazonáltal jegyezni, hogy az menedékességnek az útnak leg-közepétöl a' G-töl fogva az oldalnak feléig , nem kell x lábra
nagyobbnak lenni 6 lineánál (£ hüvelyknél). de az X-böl az A-ig neveltetik,
's meredekebb lészen, hogy a' földet
annál jobban öszve szoritsa az Arkussával; mert annál nagyobb eröt ki - alhat
az út, mennél hajlottabbak annak szárnyai és szegéllyei, mivel ezen helyben
leg-eröffebb nyomattatáft kéntelenittetfk
a* szekér kerekektől szenvedni, de a5
leg-felsö lapos része, máitól nem, hanem tsak a' lovak lábaitól nyomattatik,
' A homok kövek rendteerént7 8
hüvelyk szélességüek, mellyek mint egy
6 hüvelyknyi magasságu EHF. fövenybe rakattatnak, 5s inkább pedig vizi,
mint áfott fövenyben.
* Ez ismét ollyan dolog, melly gyakran- tsak ha hontalannak láttatik, az honnan könnyen tl-is mulasz-
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tátik j

tátik; holott ellenben egy a' leg-izükségeffebb dolgok közziil. A' boltozott vagy dombonr pádimentomok körül sok áll az óldalak ellent álláűban.
Azt tartom, nem sziikséges hoszszafon mutogatnom, hogy ebben akár ki-is, valamelly nagy szerü,
's egy más között jól egybe ereszgetett kövekkel,'
mellyekkel a' pádimentomot mind két óldalról b'észegi, tzélját el-érheti. Elég az, hogy a' melly jó •
pádimentomokat az ember lát 's talál, azok körül
ezen módját az erősítésnek fel-találhatja.

A* 2-dik Figura mutat ugyan illyen
nemii pádimentomot két öszve lejtözö
szárnyakkal, melly az LMÍ-ig minden
széles hát nélkül bé-hajlott bé-horpadt,
és az M-ben, LMI. tsutskáfon el-fogy.
Ez pádimentom szegeleténék farkának
hivattatik. Középen nem külömben
vagyon egy kis fojó TM, mellybe szakadnak a' többiek LM, IM. A* doni-,
ború útnak ezen része külömb-külömbféle kövekből áll, mellyeknek sok féle
• neveik vágynák.
• OO. Nagy lapos vagy fenék kövek
(Canniveaux) mellyeknek közepén foj
a' viz alá. Az ut szélességével egy viz
mérték szerént feküsznek, de annak hoszszára nézye a' fojónak menedékességéhez vágynák azok-is alkalmaztatva.
PP. PP. Valamivel kiflebb kövek,
mellyek a felsőbbekkel úgy köttettek
• '
ósz- •

öszve, hogy azoknak öszve* foglaláfaik
ragasztáfaik a' fojóknak éppen közepére
eftek, és valamivel nagyobbra rakatnak
mint amazok, mivel a'szekerek, mellyek
'az ö oldalaiban járnak, a' szegeleteiket
könnyen el-tördelhetik, 's egyenlőkké
tehetik a5 széles kövekhez.
SS. A' több pádimentom kövek, a*
felsőbbek között, egészszen a5 feegély
kövekig-ki.
RNQ. Mutat egy, egy más ellenébe Iejtözö pádimentomnak által-metszett
formáját, mellynek fojója a T. közepén
vagyon.
Ha az MT. fojó valamelly Udvaron vagy más helyen vagyon, mellyen
szekér. nem jár, nem szükséges a' köveknek fellyebb való öszve kötözéfe,
hanem tsak két rend menedékes pádimentom , melly között a' viz alá foj.
Az 3-dik Figura mutat egy pádimentomot béka-kö vagy béka-sóból, melly
nem külömben' Páris körül szokásban
vagyon, az hol könnyen homok kövek
nem találtathatnak. Domborúan rakják
ezeket két szárnyakkal; vagy pedig egy
más ellenébe Iejtözö Oldalakkal, a' mint

a hely kívánja. Az illy pádimentomok
bizonyos ragasztások 's terek nélkül rakatnak, tsak a' mint a' kövek egymásba találnak 's ütköznek, mivel ezek igen
darabolok, és az ö keménységekre néz-ve nagyon változnak. Gyakran akad az
ember azon egy helyen az illy kö-bányákba, kemény kövekre tüz-kö vekre,
és gyakran puha köveknék ereire-is.
A* TV. XX. nagy •négy szegü darabokat,
mellyeket a5 mennyire lehet tsak akkor
. • farag-meg, a5 szegélyre alkalmaztatja az
ember; a' közép - szerüeket CD. BF. az
oldalaira, az leg-apróbbakat pedig az útnak felső részére., tetejére, mint ollyan
helyre, mellyen nékiek leg-keveflebbet
keli szenvedniek; és az hol az emberek és a barmok könnyebben járnak az
apró, mint a nagy köveken, .mellyek
gyakran hegyefek és gödrösök szoktak
lenni. *
*
w
»•
* *
* Melly kevéssé vigyázzanak erre, akár kiris által
láthatja a' kö pádimentomoknak tsak egyszeri megtekéntéséböl-is , bátor a' köveknek meg-válogatásában álljon-is nagyobb részént azoknak szépsége, alkalmatos vólta, és állandósága, Ha valaki állandó
és egyszer "s mind alkalmatos pádimentomot akar
késziteni, elsöben-is a' köveknek kell ki-válogattatni. A 1 leg-nagyát alkalmaztatja a* szegélyre, ezek
tttán a' közép-fcerüeket, és feliül a' tetejekre a*
leg-apróbbakat. Könnyen által lehet látni minden
hoszszas mutogatás nélkül, hogy a' kövekuek illy
^
for-

formán leg-természetibb fikvéfek vagyon, a* fi:ekerek terheknek és erejeknek való ellent állásra, és
a' pádimentomnak alkalmatossá való tsinálására.

A5 4-dik Figura mutat egy olly pádimentomot, melly Langvedótziábans
géllyei GH, IL. mint valamelly fal, termés kövekből vagyon fel-rakva, mellyek
feliül egy kis szegélyt mint valamelly
alatson tartalék fal formálnak; melly 15
vagy 18 hüvelyk mélységre vagyon a'
fundamentomba alá. A' kövek, mellyekböl ezen pádimentom rakatik , köszikla
kövek, mellyek többnyire egy forma
vaftagságuak. Midőn ezen kövek tsak
darabofok, és minden fekvés 's rend nél- •
kül vágynák, olly pádimentom lészen belöllök mint a €D. Fig.
Az 5-dik Figurában vagyon egy
széles kövekből (Dales) rakott pádimentom, minden rend nélkül való öszve foglaláfokkal, mellyek széleflebbek
feliül mint fem a mennyire a' földben
vágynák. A* Romáik bizonyos részeiben birodalmoknak éltek ezekkel. Ezen
pádimentomok hegyes darabos kövekből
való LN. HN. szegéllyekkel szorittatnak
öszve, mellyek még egy olly mélyen .
vágynák mint egy a5 földben, mint a*
miné-

minémü maga£ a5 pádimentom. Lásd
Palladio Archíteüur.

. Az 6-dik Figura mutat egy Vizi .
közönséges béka-sóból készüít domború
ut fundámentomának le-rajzolt formáját,
a' mint. az szokásban vagyon Langvedotziában. Mellyek
. • i) Az MO. NP.szegéllyekkel szorittattak öszve, mellyek a tartalék falnak teteje helyett vágynák.
2) Kötéfekkel vagy kereszt raká- .
fokkal NM. OP. erősíttettek-meg, mellyek
az uton által keresztbe fakattak, hafonlóképpen béka-sóból, mellyek mindazonáltal nagyobbak mint a5 többi pádimentom kövek, és a5 pádimentomozónak jó
tetszéfe szerént i-akatnak, a mint ezt
az NM-ben láthatni, az holV .kövek
hoszszába, a' PO-ban pedig keresztbe rakattak által az uton. Ezen nagy kövekből való kereszt rakásoknak különös 3s
tulajdon haszna ez, hogy az apró pádimentomok'at a1 szegéllyek között keményen eröíTen tartsák, úgy hogy ha
mindjárt ke2dene~is romlani '$ gödrosödni, a keresztrakások még-is eroíTen tartanák, hogy az egész pádimentom egyszer s mind el-ne romolhaílon. *
rr?

'

~

* Már oda fellyebb a' IV-dik Réfenek 5-dik tzikkellyére a' *** alatt tett jegyzéfemben szóllottam
az illy nagy kövekből 'álló Kereszt vagy Köz-ra*
káipkról, vagy kötéfekröl. Azoknak haszna olly
nagy , hogy én eléggé nem tsudálkozhatom , miért
hogy a' Világ annyira el-felejrkezett arról, a* Vá-

'

köveket tökélletelfen egybe tartják, kivált midőn
tsak i lábra tsináltatnuk egy mállói Mert tsak
nem lehetetlen, hogy a* között ök való apróbb köVek engedhelTenek. Ez Kvadrát (négy szegü) pá' dimentomnak neveztetik A' Belgák, a* kiktől lehet mind a' Várolök pádimentomozását, mind egy
általjában az Ország utaknak tsinálását tanulni lóba ezt el nem mulatják. Azon feliül még ékességére-is vágynák ezen Kereszt rakások- a1 pádimentomnak, ha azok a* nagy piatzokon hat szegii formára; a* hat l'zegnek Kereszt (Diagonalis) lineája
'szerént; hoszszába a' nevezetes házakra vagy ut*
•. szákra i kerék és más formára rakattatnak, 's azoknak közei apró kövekkel ki-pádimentomoztatnak.
Illyen piatzokat találhatunk Bélgiomban, Frantzia,
's Olasz Országokban, 's egynéhány helyeken Német Országban "Nevezeteíftn Tigurunban (Zürich)
a' Szent Péter Temploma előtt való-piatz illyen
formán igen helyellen pádimentomoztatott-ki.
i
'
•

Az 7-dik Figura mutat egy Téglából való pádimentomot, mellyek az ö
magaffabb' feleikkel (vagy éllire) bizonyos egymáiral való egybe foglaláíTal rakattak-le, s az ö QS. TR. oldalain vagy
szélein való szegélyekkel öszve szorittattak. Ez a' pádimentommészhabarékba
rakatik-le. .
•
•

.

•

\

Az

Az 8*dik Figura, éppen az, tsak
hogy ebben a' Téglák más. formán rakattak 5s köttettek egybe.
\ .
Ezen két utolsó módok közziil,
egyikkel fem élünk a' domboríi utak körül ; hanem a' gyalog V magas ösvényeken; a szekér és lovagló utakon éppen
nem. Ottan-ottan rakatnak illy pádimentomok a' nagy Városokban a' közönségei
piatzokon, töltéseken, báftyákon 's a' t.
az hol fem kotsizni fem lovagolni nem
lehet, p. o. Márfiliában (Márfeüle) a5
báftyán és a' Tanáts-ház előtt.
A' 9-dik Figurában a\ZY» egy két
kéz kos vagy fullyok az ö két füleivel
együtt, mellyeknél fogva fel-emelik, és
véle ütnek; mind két vége vas abrontsba vagyon foglalva; és az arra való, hogy
a pádimentom. az által való veréffel az
illendő formára hozattassék, és keménnyé
tétessék, hogy igy a' leg-terhefíebb szekerek kerekeinek - is ellent álhaffon s
azoknak meg-felelheífen. Ezen fulyokkal az hegyes darabos kövek mélyebbre
verettethetnek i hüvelyknyivel, a' lapos vagy homok kövek pedig, mellyek
lapjokra rakattak mint egy 6 vagy 9 .lineákkal.
TI-
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t i z e n - h a r m a d i k rész.

Azon külömbségröl,melly vagyon egy ollya

út között, melly a Szükséges gondviselésnek és igazgatásnak el-mulasztáfa miatt rosz9 és egymáfik között, melly jó gondvifelés alatt, 's jó állapot
ban tartatik.

ihetetlen melly ártalmafok légyenek
H
a'rosz utak az emberi Tárfaságnak,
és melly sok károkat okozzanak minden

foglalatosságaiban. Ha a2 ebből fojó minden kovetkezéfeket meg-akarna az ember mufc
érne.
itten sze
fel egy utat 8 9 vagy 10. Mert-földnyire: na az jó állapotban vagyon, éppen
egy napi járó-föld, holott ellenben ha rosz
2 vagy több napokat-is kiván. Meg-efik
az gyakrabban mint kellene, mind azokban" a' Tartományokban, mellyekben az
útroszállapotban vagyon, és a' föld magában nem erös, kemény.
Ez okozza:
1) Hogy az utas egy nappal kéntelenittetik többet utazni, melly ötet
más foglalatosságitól el-fogja, és egy napot véle haszontalanul el-vesztet. Azért
Ü
M

ö ezt az időt, mellynek jó hasznát vehette vólna, el-veszteni kéntelenittetett.
2) Rend kivül való módon szenvednek az illv uton minden szekerefek, 's
gyakran a marhák veszedelembe esnek,
melly által azoknak' gazdáik károfodnak.
Nem esnék ez ha, az utak jók volnának.
3) A' bé-hozott portékák akármelly
jó állapotban légyenek-is, szenvednek a'
hozásban költöztetésben, és szüntelen
veszedelemben főrognak, hogy a'roszidö
még tovább-is kinn ne érje, vagy valamelly posványos helybe ne fordítsa,
melly a jó útban meg-nem efik.
4) Mind ezek akkor-is meg-szoktak
esni, midőn az ember az illy uton viszszaszándékoskodik utazni; azért bátran
számlálhatja az ember, hogy a rosz út
olly sok kárt és alkalmatlanságot okoz,
hogy minden foglalatosságaiban, felét fáradságának el-veszti.
5) A5 Kalmár portékák vagy áruk,
mellyek bé - hozattatnak, gyakran még
annyival drágábban adatnak-el, mint a
mennyit valósággal érnének, ha az utak
roszszak, és igy ha két annyi időt kéntelenittetik a5 kereskedő, portékája után
való járásra vesztegetni.
Nem

'között való külömbségröt. • 179

• Nem lenne vége, ha az ember minden károkat elöl számlálni akarna, mellyeket a' rosz utak okoznak az utafoknak.
Tsak azt az egyet fogom még emliteni,
minémü kárt vall az által az, a' kinek
valamire szüksége vagyon, ?s az után
várakozik.
1) Ha valamelly portékák gyakran
tsak egy nappal maradjanak-is későbbre;
el-vesztik izerentséjeket, és el - nem
adattathatnak.
A' portékák, jóságokban hamar
és igen könnyen meg-romolhatnak.
3) Drágábbakká lésznek, és ha tsak
egyfillérrel vészi-is azokat a' vévö drágábban, már mindjárt szegénnyebb azzal, az egyfillérrel. Annyira mégyen
ez a5 kereskedésben, hogy a' Tarfaságnak minden részeire ki-terjeszkedik. Mert
ha a' portékák az Országból ki-vitetnek,
a5 szomszéd Kalmárok nem vészik azt
meg, félvén attól, hpgy rajtok vész, hanem máfutt az hol jobb Vásárok vagyon,
kerefik szerentséjeket. Ez pedig nem
efett vólna, ha a' hordozás költöztetés
a'roszutaknak miatta meg-nem öregbítette vólna a' portékáknak árrát.

4) A' ki valami után várakozik, a'
fegitségnek . nem léte miatt éhei meghalhat.
5) Illy formán egész Hadi feregek
vesztek-el. A Fö-Vezérek, Generálifok igyekezeteikben meg-tsalattattak, mivel az utak mind a' feregre , mind annak oltalmazására és költözködésére nézve, a' járásra alkalmatlanok *s lehetetlenek .vóltanak.
Ellenben bátran mondhatjuk: hogy
a5 jó gondvifelés alatt álló utak olly hasznofok akár melly Tárfaságnak, valamin émükárosok a' rosz utak, és valamennyivel több véghetetlen károkat okoznak annak, és azt felényivei mindenkor
több költségben keverik, több adósságba verik, mint hogy a lakofoknak minden kereskedéfeket annyira megakadályoztatják, hogy éppen lehetetlen mind
elöl-számlálni.
Bé - rekesztésül egy^ példát hozok
még elöl. A' Tárfaság jó állapotját hafonlltom én az emberi tefthez. Valamíg ebben minden tsatornátskák, mellyeken abba a5 levegő-ég belé szivárog,
minden Erek, mellyeken azt a Vér körös-körül fójja *s futkározza, és minden
edény\

edénykék, mellyek annak táplálására és
'életére szolgáló matériáknak minden részeire leendő ki-osztására valók; valamig
mondom ezek jó állapotban vágynák,
mind addig egésséges és jól érzi magát.
Hafonló virágzásban, vagyon a5 Tárfaság,
ha minden nagy utak benne alkalmatofok, hogy femmi hátra - maradáft nem
okoznak, és mindent valami az életnek
hasznára és könnyebbségére szükség,
minden helyekre minden felé kpnnyen
vihet az embereknek tápláltatásokra;
nem kiilömben mint a Vér, és az éltetőnedvesiégek (Spiritus Vitales) szintén az haj-szálaknak végeikbe-is osztják
hordozzák a* tápláló nedvességeket,
s azok által azokat élesztgetik, és táplálják. Ha egy az emiitett dolgok közzüí nintsen-meg, avagy ha az akár a
Teftben, akár a5 Tárfaságban félben szakasztatik; oda van ' mind a* kettő, az
első el-romlik, a' máfik számtalan embereket veszt-el meg-sziinés nélkül. Ezekből világofon ki-tetszik, minémü főben
járó dolog légyen, a3 nagy Ország utakat jó állapotban tartani, ha a5 Fejedelem akarja parantsolatit kéfedelein nélkül egész Tartományában ki-hirdetni,
és ha. kivánja, hogy Jobbágyai a'# keres*
kedés által boldogok légyenek, * mellv
M 5
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által nyerik azok meg mind azt,' valami
az emberi életet kellemetessé tészi. *
* Ha ez a' hafonlntosság nem éppen alkalmatos; kérem az, Olvasókat azt nékem vétkül ne tulajdonítsák, Én femmit ebben márt nem tettem, hanem
tsak igazán 's hiven által fordítottam. De nékem
v ügy tetszik, hogy az egésséges telihez még több
kívántatik a1 Vér és nedveíségek szabad körül fojálöknál; és hogy a' Tárfaság-is nem tsak a' jó Orizág utak által vitettethetik 's emeltethetik bóldog
és virágzó állapotra, Több-is kell még ahoz va-*
mivel J

tól-

TOLDALÉK
Némelly Tartománybéli rendelések-

nek meg-rövidittetett Mássa, mellyel az
Ország és Tábor-utaknak épittetésekre
• és meg-jobbitásokra tzéloznak.

A' Trevviri Választó Fejedelemség

az Ország utakat illető rendeléfinek megrövidittetett Málte, 3. Apr. 1753.

§. 2, Az el-romlott Ország * utakna
jávitáfa és igazitája.

Az Ország-utaknak, azon helyen és
Vidéken, mellyen leg - alkalmatlanabbak
- a* Sjárásra, következésképpen igazitás
nélkül leg-hamarább szükölködnek, hely*
re kelletik állíttatni,

§. 3. Az útnak igazítására, és azok
nak épségben leendő tartására Jzol
módok

Az utaknak közepén illendőképpen
fel keli domborittatni, az oldal-félt áfott
árkoknak olly mélyen ésszéleíTenki-áfattatni, hogy a5 Viznek elegendő el-fojáfa leheílen.
4. Az Ország-utaknak
szélessége.

és árkok

Ha külöinben a' környéknek természete és mivolta meg-engedi, az Ország-utaknak 40 vagy leg-alább 30 láb
szélességüeknek kelletik lenni, a' két
mellyék árkokon kivül; és közepén olly
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domboruaknak a* mint illik, melly a'
fekvésnek mivoltáról fiiggö mélyebb vagy
kiífebb árkoktól határoztatik-meg, úgy
hogy ií, 2, vagy 3 lábbal a' földnek környül álláfihoz kivántató töltéshez képeit,
kövekből, követsböl, ésfövényből magaífabbra domborittatik, és mind két óldalról egy kevés menedékességgel áfott
6 láb szélességü, és leg-alább 4 lábnyi
mély árkokkal környékeztetik.

§. 5. A munkának a jobbágyok közöt
való fel-osztáfa.

Ezen munkához egybe kaptsoltt erővel kelletik fogni minden az Országban
lakó Lakofoknak és Jobbágyoknak. Ügy
hogy fenki, fem belső, fem külső hivatalbéli szabadságnak szine alatt az alól
magát ki-ne menthelfe, ki-ne vonhaífa,
mivel az utaknak mindenik egy aránt
hasznát vészi; tsak hogy az ö Szabadságaiknak más kára nélkül essék-meg. A'
szomszédokkal pedig szoniszédságofon közöitessék.
Mivel minden hely, vagy Falu magánofon nem elégséges az Ország-utaknak a maga határában elegedendöképpen
gondját vifelni: azért mind két oldalról
2 vagy 3 órányi földre, és ha szüksé-

I Tótöalik.
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ges meszCzebb- is, az Ország-uttól álló
nelységeket-is kötelezni s hajtani kell
arra; úgy mindazonáltal, hogy a5 meszszebb lakóknak jövetelek, és menetelek
belé tudassék a szolgálatba, és az által
meg-ne terheltefíenek erejek felett.
Mellyre nézve a5 Tisztek és Elöljárók
az ö kézi és marhás szolgálatokról való
Laistromokat, rend szerént magokkal
hordozzák, lelki ésméretek szerént a'
munkát a5 szerént oszszák, és kinek-kinek szolgálatját mérjék-ki.
§. 6. Az ut igazításnak ideje,

A' Tavasz, nevezet szerént Április, Május és Junius holnapok (Julius
és Auguftus a5 jobbágyoknak széna és
gabonájok bé - takarítására ki-hagyatik)
annak utánna az öszi idők, azon helyeken, mellyekben femmi szölö nem terem, 9s azért femmi ösz fintsen, Septembertöl fogva kezdvén, leg-bátorságoffabbak 's leg-alkalmatoffabbak ezen munkára; mellyeken oszve kaptsolt erővel
hozzá kell a' munkához fogni, és mindenkor tsak felét kell a' falunak változtatva ki-parantsoltatni, hogy a' máfik fele oda haza maga dolgaihoz láthafTon,

§. 7. Az életnek táplálására meg-kivá
tató [zükséges eszközök keresésének, é
a'
foglalatosságoknak
meg - ak
lyoztatáfa nélkül

Faképpen erre kell vigyázni, hogy
a' község vetés, széna és gabona takarás,
és szüretnek idején ne akadályoztassék,
hanem azokra < elegendő idejek engedtessék.

§, 8. A9 Tiszteknek kell a9 munkáró
felelni, és arra gond jóknak lenni.

Az út igazitásbéli foglalatosságoknak
Tisztekre kell bizattatni, a mennyire egy
Megye a' fegitségre öszve vetett szomszédságokkal együtt ki-terjed, légyenek
egy Tiszt alatt; a' kik ha valami fogyatkozásban vagy reftségben találtatnának,
büntetésre és magok mentségére elövonattathaíTanak, söt szabados tetszés
szerént hivataljokból le-is tétethelfenek,
0 nékiek azért kötelességek szorgalmatos vigyásáíTal lenni, hogy az ö vigyáz
záfok alatt való Birák és jobbágyok kötelességeiknek eleget tégyeqek; Laistromokat tartsanak, az embereket annak
illendő idejében ki-állittsák, és a5 kik elegendő ok és engedelem nélkül el-marad- '
nak, vagy a5 kik alattomban a* munkától el-szöknek ülendő büntetésre húzhat

hassák, 's azoknak helyekbe az ö költségekre a* munkára máit állítsanak.

9, ^ Bíráknak és a9 község Elöljáróinak vigyázáfuk.
••

Ezeknek, az ö határjaikban szorgalmatofon meg-kell visgálni, ha és minémü helyeken találtatik fogyatkozás az
utakban, arról a magok Tisztjének hirt
kell adni. És hogy mennél hamarább,
minek előtte a* kár nagyobb lenne, megigazittathassék, minden helységben kell
Elöljárókat (Hadnagyokat) tenni, a* kik
idörül időre az utakat gyakran meg-visgálják, és mihelyt valami fogyatkozás,
vagy gödör találtatik azokon, azt rabotolok által meg-igazittassák; vagy pedig
ha ök az hibának igazításában femmire
fem mehetnének, azt a* Tiszteknek
* azonnal bé-jelentsék, a kiknek azt, szabad akarat szerént • rendelt büntetésnek
el-kerüléfe alatt mindjárt meg-kell igazíttatni. Midőn az igazításhoz akarnak
fogni, az út-hadnagyok jó eleve a9 községnek hiréül adják, és leg-alább előtte
való nap nékiek meg-jelentsék, és őket
ki-parantsolják. A' ki-rendelt munkáfok
bizonyos helyen egybe gyűljenek, az
honnan őket az Hadnagy, avagy a' vigyázásra rendelt Pallér Név-Laistrom
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szerént annak rendelt idejében, a' meghatározott helyre vigye a' munkára, és
- femmiképpen meg-ne engedje, hogy ollyik
idejébben ollyik későbben vetődjék-elo.
Melly végre nem tsak reggel és eftve,
* hanem ottan-ottan Nap közben-is a' Laistrom
el-olvaftatik, név szerént min
együl-egyig ki - kiáltatik, és a' kik jelen
nintsenek a5 Tisztnek a' büntetésre béadattatnak. Leg-jobb, ha kinek-kinek
egy bizonyos darab út ki-szabattatik az
el-készitésre és gondvifelésre, és annak .
el-készitésére bizonyos idő határoztatik.
§. 10. Az InfpeStornak

tijztt és köt

lejsége.
Az Hadnagyoknak minden Nap felkeli egymáft váltani, a' munkáfokat a'
szorgalmatos munkára inteni nógatni, magokat minden veszekedéftöl tzivakodástól tartóztatni; a munkának helyéről,
az étel vagy ital szine alatt,, mellyeket
magoknak oda parantsolhatnak, el-ne
távozzanak, Vendég-fogadókban ne mulaflanak, hogy a' munkáfok ne heverjenek, vagy a munkát félbe ne hagyják.

§. íi. Az Út-mejlereknek kötelessége

Ezeknek tisztek, hogy szorgalmatofon meg*visgálják, és fel-jegyezzék, hol
nagyon

vagyon még valami hijánosság, azt a'
Tiszteknek hirüi adják, tzédulákkal - is
reá emlékeztessék, 5s arról tölek atteílatumot vegyenek.
Továbbá, a* hol a* munka foj, ha
tsak lehet személyek szerént ^szorgalmatofon jelen légyenek, avagy alkalmatos embereket magok képekbe küldjenek, és igy-is gyakran meg - tekintsék,
ha a' munkához jól fogtak-é hozzá, és
ha azon alkalmatos eszközökkel élnek-é,
mellyek a' haszontalan és káros munkának el - kerülésére szükségefek. Az ö
tulajdon kötelességek, hogy az útat és
az árkokat ki-mérjék, ki-jeleljék, és kitzövekeljék; ez-is, hogy az utakat szorgalmatofon meg-járják gyakran meg - visgálják, és az árkokat minden Tavaszon,
és minden öszön ki-tisztittassák, ki*hányassák.
Ha az Út-mefter bé-jelentésére a
Tisztek nem mozdulnának, tartozik azt
a' Választó Fejedelmi Tanátsnak bé-jelenteni.

§. 12. Más Uraság jobbágyinak, a'
kik nem külömben a Trevviri Erjeks
ben laknak, a9 munkára való alkalm
tatájok.

, Mint

Minthogy ezek-is szinte úgy hasznát vészik a' tsináltt utaknak; az igazság és jó rend hozza magával > hogy elsőben az ö földes Üraságaiknál lett megjelentéfe után ezen dolognak, ezek-is a'
munkára álkalmaztaffanak, Hogyha magokat el-vonnák, alkalmatos Nap-számofok
fogadtalfanak bérben a' munkára, és azoknak, kik magokat el-vonták, az Ország
utja körül való jószágaikból annyi haszon vétessék-bé, a5 mennyi a5 Nap-számofok bérére, és költségekre elegendő
fog lenni,
§.

Bd Építés. •

A' hid építésre, a* hidakhoz kívántató fákról, Mefter emberekről a5 Valásztó
Fejedelmi Kamarának kelletik gondolkodni; a kézi 's vonós szolgálatokkal
és Nap-számofokkal pedig a5 jobbágyok
tartoznak.

§. 14. Kö, föveny > követs, fa> és má
Matéridlék.

Ha a2 Útnak egyenességének megtartáfa, és valamelly völgyeknek el - kerüléfe 's a' t. által valamelly darab joszágok vagy Vidékek az útba esnének: azoknak faját Urai azt, minden feleknek való kedvezés nélkül tett betsü
sze-

szerént meg-esmért igazságos meg-jobbitás nélkül, engedni nem tartoznak. Azis el-kerülhetetlenül szükség', hogy az
hol az úthoz leg-közelebb találtathatnak
a* Materiálék, onnan véteífenek, mindazonáltal a3 mennyire tsak lehet a' földnek örökössének kára nélkül, és hogy
a kö és föveny vermek, minek-utánna
a' Materiálék belöllök ki-hordattak, utoljára bé-vonattaíFanak és bé-tölteíFenek.

§. 15. A9 régi utakat nem ketí el-hagy

Ha pedig valami tekerületnek megröviditéséért, és az egyenes lineának
meg-tartásáért esnék, az Ország-útban
valami változás, azért nem kell még-is
egészszen új és más forma menetelü
utat tsinálni, hanem az egyenes lineát
ismét a5 régi Ország-utban kelletik vinpi, és femmit nem kell máit, hanem
tsak 2l köz görbe kerületet eltávoztatni. És mivel jol tudjuk, hogy minden
új uíak elöször szállanak, úgy hogy az
első két esztendökben szükség, hogy gyakran újra meg-hordattaíFanak követtsel:
azért szükség mind addig az ideig arra közönségefen jó gondot vifelni, és ezen végre
köveket, és követset vagy fövenyt hordatni az útnak mind kétfeíere, a' gödröknek
és vágáfoknak szükséges bé-töltésekre,
N
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mindenkor készenrakásontartani egymástói annyira, a' mennyire a' földnek
természeté, és minémüsége kivánja.

Ezeken kivül rendeltetett és feleskettetett egy különös Út-mefter, a'
ki mind maga személyére, mind lovaira nézve illendő és elegendő fizetéíTel
fog állandóulfizettetni, hogy időről időre az . Ország utakat készitse, az elromlottakat állandó és alkalmatos állapotra hozza, mellyben azokat, az azok körül történhető hijánosságoknak idejében
léendö meg-igazitáfa által állandóul mégis tartsa.

A'

A' Svéviai kérületben az Utaknak
és Utszáknak jobbításáról való rendelésnek és ínformatiónak

Máffa.

§. 1. 1700-dik Esztendöben fokát
gondolkodtak azon, hogy a széles vágású szekereket., a5 kerék tálptól 6 lábnyi,
a' kerék agy külső végétől pedig 8 lábnyi szélességre szokásba hozzák. De
ebben sok nehézségek adták elöl mago*
kat a' szekereknek változáfa miatt.
§. 2. 1706-dikban különösön tsak arra igyekeztek, hogy a' két águ rudu
szekerekkel való járás egészszen el-töröltessék, és mindenütt az egy rudu szekerek véteffenek-bé, mivel az elsők a'
vágáft nagyon mélyitik, és az utat középen annyira fel-vágják, hogy a viznek femmi fojáfa nem lehet, és igy
tsupa sárra és járhatatlanná lészen.
§. 3. Ezen Princípiumokat az 1707,
1709 és 17x0-dik Esztendökben tartott
közönséges Gy üléfen helybe - hagyták,
azért-is 1710-dikben Aprilisnek a-dik
Napján illy Pátens botsáttatott-ki.
a) A' Status közönségefen az Orizág - utakat minden
Megyékben a1 mennyire tsak lehet, annyira akarttá fcéleizteni, hogy laűau lallau a* izéles vágálü
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tekerek szokásba jöhetnének, és tét lovak egy
más mellé fogattathatnának.
V) Ezek után a' két-águ rudu szekerekkel éa Taligákkal való járás' meg-nem engedtetik , söt a' melly
szekereknek egyes rudjok nem lészen, a' tereh
róla le-hányattatik, maga pedig szsllyel veretik,
és baszontalanná tétetik*
c) Minden helységbéli Jobbágyok tartoznak az OrIzág-utak egyengetésére, és jó állapotba való belyhezcetésére kötelefek lenni*

4. A' mérték és út-mutatás, melly
szerént az utaknak javíttatni kelletik.
Frantzia láb szerént lészen, mint a1
melly általjában minden felé helyben
hagyatott és bé-vétetett.
5. Akár melly útnak készitésében
jól meg- kell nézni, visgálni annak hoszteát; mennyire mégyen az a' fik-tér
földön, vagy valami hegyen, vagy völgyön, hogy a tzövekekkel az után kijelel tethessék. Nem kiilömben a' földnek természeti mivóltát, a5 veszedel-'
mes helyeket, patakokat, essö-fojáfokat,
Hidakat, töltéseket, az építendő szükséges tartalék falakat ölek szerént szorgalmatofon fel-mérni, és azokról igaz
Calculuft tsinálni, mennyibe kerül az
igazítás.
§. 6. Ez után lép az ember az időre nézve való további készületre, melly
alatt

alatt a' munka el-készül, és annak módjára miképpen leheflen az meg; hány
munkáfok és mennyi épitésre való Matériálék kívántatnak arra, és mire kell
abban vigyázni annak állandó voltára és
ékeíségére nézve ; hogy t. i. a5 tartalék falak a mennyire lehet egyenes lineába épitteíTenek, a5 puha föld megerösíttessék, a viz vagy hidak alatt,
vagy a5 pádimentomon és felső szinén
által el-vetettessék, 's a' t. A9 követ-

kezendők Jzóról szóra Gautierböl vágy
nák ki-véve.

§. 7.; Az útnak közönségefen 6
Frantzia, vagy a* Svéviai mérték szerént 25 ölnek kelletik lenni, az árkokat kivévén, ha tsak valamelly különös környül
álláfok miatt nem kelletik azoknak keskenyebbre hagyatni. Illy darab 6 Frantzia öl szélességü és 4 öl hoszszaságu út
számláltatik 5.lóra; következés képpen
egy helységre, mellyben 20 ló vagyon
16 öl hoszszaságu vettetik; úgy mindazonáltal, hogy ebben-is a5 Kőnek és Fövenynek hol létére kelletik vigyázni.
P. O. ha valamelly helységnek azok
után 1 órányi földre kelletik mindenkor
járni, 16 öl helyében tsak 8 mérettetik
reája; a*. ;melly pedig azokat > órányi
N' 3 *
föld-

földről hordhatja, arra 16 öl helyett 32
öl számláltatik, az új útba számlált 4
ölért; és igy ezen feljebb irt helységnek 64 öl hoszszaságu mérettetik-ki a5
meg-hordásra.
8. A' munkáfok rész szerént tsákányokkai, kapákkai, (irtó kapákkal)
áfokkal; rész Ízerént szekertzékkel fejszékkel jelenjenek - meg, és úgy rendeiteífenek-el, hogy egyik-is a3 máfikának
munkája által meg-ne akadályoztassék,
és minden munka egyszer 5s mind fojjon.
§. 9. Infpeélorokat kelletik rendelni,
a* kik arra vigyázzanak, hogy az munkáfok és szekerefek illendően, és hasznofon munkálódjanak. A5 munkáfokat Napjában egynéhányszor a' Laistrom szerént fel-kell váltani. A szeke'refeknek
annyi palétát kell ki-osztani, a5 mennyit
néki Napjában fordúlni kell, eftve ismét
bé kéli ezeket kívánni, és meg-visgálni
belöllök, ha valamellyik nem hevert-é.
§. 10. Az út tsinálásra 10 vagy
15-dik Áprilistól fogva, 20 vagy 25-dik
Juniufig; és 20-dik Auguftustól fogva az
egész öszi időt kelletik ki-választani,
hogy a munkáfok az ö mezei munkáiknak-is eleget teheflenek. Minden 3-dik
vagy

vagy 4-dik Nap fel-kell váltani a' munkátokat, és azokat a5 leg-közelebb való
helységbe Kvártélyra bé - vinni, hogy
mindenkor idejében jelenheífenek - meg
a' munkára, mivel az ide 's tova való
járkálálfal sok idö el-vész. Sátorokat
vagy Kunykókat-is lehet ezeknek számokra fel-állitani az út környékén,
S. 11. Semmi Jobbágy ezen munka
alól ki-nem vétetik, fokkal inkább a'
maga munkáját meg-nem válthatja, 's
más által azt végben nem vitetheti,
§. 12. A' fold kiilömbözö természete és minémiisége szerént miképpen kell
bánni az utakkal; a fik vagy róna-téren
az hol jó tulajdonságú föld vagyon. Ezen

tzikkely többnyire egészjzm a5 Gautie
Ur munkájából fordíttatott,

13. A' fik vagy róna téren, a'
hol a* föld rosz, a' következendő mód
szerént fojtattatik a5 munka: Tudniillik
mind a' két oldalról árkok áfatnak, úgy
mindazonáltal, hogy az hol as út köze. pének fel - domborittatására több föld kivántatik, az árkok-is széleíTebbre hagyatnak; továbbá a5 szekerek mind addig
engedtetnek rajta járni, míg a' föld alá
nem száll, de a' vágáfok, mellyeket a
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kerekek tsinálnak, ottan-ottan meg-töltetnek, árkotskák-is tsináltatnak, hogy az egybe gyültt vizek rajtok alá fojhaflbn. Midőn
toz út egyszer igy el-készültt, nagy és
erös kövekből rak arra az ember egy
rendrakásttsak kézzel a3 közönséges
pádimentomozásnak módja, és formája
szerént az út közepén 4 öl szélességre.
Melly körül szükség arra vigyázni, hogy
a5 nagyobb kövek a5 két szélére rakattaílanak, még pedig olly mélyen valamint azoknak vaftagsága engedi, hogy
annál nagyobb erö adassék ezen pádimentomnak. Az után minden hézagok
és likak bé-töltetaek, 6 hüvelyk magafsáffnyira apró kövekkel meg-hordatnak,
és erre hordatik osztán a' követs, melly
középen io vagy 12, a' két szélén pedig 7 vagy 8 hüvelyk magasságra töltetik-fel. Az utak igazításának illy módáltaljában arra kell vigyázni,
{'alogykörül
a5 nagy kövek, mellyek közzül a1
mésznek való köveknek minden nemei
egészszen ki - rekesztetnek, jói egybe
vereffenek CzorittalFanak, hogy egy - is
közzülök egy könnyen meg-ne mozduljon, Mert külömben mindjárt enged a '
felső szinére hordatott követs, és gödröket okoz, melly által, ha tsak azonnal meg-nem visgáltatik a' fundamentom,
az

az út rövid nap el-ronilik. Azért igen
hasznos hoszszu vagy széles köveket,
akár kereCztbe az uton, akár hoszszába
a földbe mélyen le-rakni, és a' többi
köveket osztán ezek közzé helyheztetni,.hogy igy ha itt vagy amott valamellyik fel-válnék, a' kár ne terjedjen mindjárt meszsze.
14. A' posványos helyen Való

útról. Ezen tzikkely ismét az fellyebb
való Tracíatusból vagyon ki-Jzedve.

§. 15. Ha valamelly helyen követsnél egyéb nem találtatik, és a kövek
igen meszsze volnának, tsak azzal kell
meg-hordani az útat. Még pedig ha
akarjuk, hogy jó és állandó légyen, a' követset leg-alább 18 vagy 20 hüvelyk
magasságra-is kell fel-tölteni; vagy ha a'
követs igen apró vólna, még egy lábbal
meg-lehet szaporitani, és az illy móddal
készült utak jók és állandók fognak osztán lenni, tsak, hogy első esztendöbens
§. 16. Ha továbbá apró köveknél
egyéb femmi n^m találtatnék, az útnak
a'közepe egy láb magasságrá meg-hordatik, és fel-töltetik véle, mind két óldalról 7 vagy 8 hüvelyk menedékességN5
geL

gel. Az után ugyan azon kövekből egy
falkát kemény fulykokkal öszve -rontsoltat az ember, és az első rendrakástabból tölti-fel 6 hüvelykuyire fövényből,
ha ugyan kaphatja.
§. 17. Az olly helyeken, mellyeken fövénynél egyebet nem kaphatni,
alig lehet el-kerülni, hogy az út nagyon
darabos ne légyen; ha tsak az útnak
fundamentoma rözse kévékkel bé-nem
rakatik, és arra feliül nem hordatik a* föveny. De a5 rözséket ha tsak lehet az
ember el-kerülje, és tsak azon efetben
éljen vélek, ha femmi más materiálékat
nem kaphat, vagy a' szükség kénszeriti.
§. 18. Egy fummában meg-lehet a5
követsröl jegyezni, hogy a' fojó-vizekből valók leg - jobbak, és ha azzal tsak
6 vagy 8 hüvelyknyire tölti-is-meg az
ember a' pádimentomnak felit, elég az
útnak tökélletes állandóságára.. De ha
földből. kéntelenittetik az áfatni, előre
meg-kell válogatni visgálni erös föld fúrókkal, hol leneíTen leg-közelebb kapni,
's onnan áfatja azt szorgaimatos gonddal,
mert külöinben az esős ^időben a' föld
el-mofatik, 's az által az uton nagy gödrök okoztatnak. .

19. 20. Gautier Ur munkájábó
vétettek.

§.* 2i. Az utaknak ártalmas két ágú
rudu szekerek el - hagyaffanak , és a'
Bognárok ( Kerékjártók ) Kovátsok el-tiitailanak, hogysohatöbbet illyeft ne készitsenek, ha tsak azokat egy rudu szekérré nem változtatják, mellyek által az
utakban femmi nevezetes kár nem efik,
mivel azon kivül fem lehet őket igen
nagyon meg - terhelni. A' szomszédok
tudófittaflanak, hogy fenki ezen kerületben (Megyében) ollyan szekérrel béjöni ne mérészeljen, fem nehezebb terhet ne válaljon, mint a* mint a' Megyék
egyenlő akarattal meg-fogják határozni,
mivel a' vágáfok külömben mélyekké
iésznek, és az út el-romíik. És a Vámofok arra jól vigyázzanak.

A'
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Toldaléka

A'Bryszgaui Informatiónak Máíla.

Miképpen kelljen az Aúftriai Ertz-Hertzegség felsőbb Tartományiban az Ország és
jószágbéli utakat tsinálni, és jó állapotban
tartani, d. a. 20. Julii 1733.

§. 1. A 5 Megyének, mellyben az út
igazittatni akar, egész hoszszának fel-kell
mérettetni, hogy igy az ember tudja.
§. 2. Mitsoda és hány helységek kivántaíTanak az igazításra, akár légyenek
azok út mellett, akár ne.
§. 3. Minden helységre kelletik bizonyos öl számnak fel-osztatni.
V•

§. 4. Az Ország-útak úgy méretteffenek-ki, hogy azoknak szélessége légyen
30 Frantzia láb, az árkokat ki-vévén.
Az árkok mind két oldalról 6 láb szélességiiek , és 4 láb mélységiiek.
§. 5. Továbbá minden helység a*
rendelt Infpeótornak rendeléfe szerént
fog a5 munkához, elsőben
árkot áflaki, az után
§. 6. 7. rész szerént az árkokat tisztitja-ki, rész szerént abból a* földet az •
írtra hányja, és azt azzal fel-domboritja,
a'

a gödröket bé-tölti, és az utat illendő
formájára és domboruságra hozza, hogy
a' munka annyival jobb elö-menetelt
végyen. Ha az árokból ki-hányt föld
között követs találtatik, azt ki-kell választani, mivel azt az út szinének meghordására lehet alkalmaztatni.
§. 8. Az ároknak ásásában ez a fö
regula, hogy 6 láb szélességre, 4 láb
mélységre hagyattaflanak; de mindazonáltal a' fekvésnek mivolta szerént lehetnek széleíTebbek mélyebbek és keskenyebbek-i s. Elég az, ha a* viznek
elegendő út adatik az el-fojásra. Azért
§. 9. A9 szükséges által-metfcéfek
Kanálifok-is meg-kivántatnak rajtok által,
hogy egyik árokból a5 máfikba a5 viz
azokon által fojhaíTon; mellyek
1
§. 10. egy kis bólt-hajtás alá vétetnek 4-6-8 vagy több lábnyi bövségreis, és azoknak felibe építtetik egy 18
lábnyi szélességü kö-hid.
§. 11. Midőn az árkok egyszer kiáfattak, és az útnak illendő domború
formája meg-adatott, azt követsel megkell hordani, még pedig egy helyen jobban mint a' máfikon, a' mint a' földnek
természete és fekvéfe azt kívánni fog-

ják; de fohol két lábnál alatsonyabb vagy
vékonyabb ne légyen. A' posványos
helyekre elöször nagy kövek hordataíTanak, és azon feliül töltessék osztán meg
követsel.
§. 12. Mivel a5 töltésre hordott föld
és követs szállani szokott, mind addig
kell a3 követset reá hordani mig elég
erös nem lészen; mellyre fokát használ.
§.13. Ha a' szekerektöi tsináltatott
•ágáfokat minden Nap bé-vonják, és az
fel-állittathatik, hogy egy vágásban járjanak mindenkor a szekerek.
14. Az olly út körül, melly már
erős és állandó kezd lenni, arra . kell
vigyázni, hogy mindétig magaílabb légyen
mint az óldál félt való melly ék járás,
mivel az mellyék járás által le-ontatott
föld az árkokat ismét újra bé-tölti, és
a' vizet meg-akadályoztatja fojásában.
§. 15. Az Ország-utaknak domboritáfa éstöltésekörül főképpen arra kell
vigyázni, hogy azok középen magaflubbak, oldalról pedig menedékefek hárán-;
tékofok légyenek, hogy az uton a viz <
meg-ne áljon, hanem fojását az árkokba
veheíTe. Ezeknek tehát jó állapotban
való meg-tartáfa ekképpen lehet, hogy
az

az út környékén való helységeknek bizonyos Megye vagy Vidék (Diftri&us)
fel-osztattatik, és mindeniknek meg-parantsoltatik, hogy ki-ki a' maga Diftridusában helyről helyre köveket és követset tartsanak mindenkor készen, és egy
a' helységből arra ki-választatott Czemély
által minden Nap visgáltassék, és a3 hol
leg-kiflebb hijánosság, mély vágás, vagy
gödör találtatik, ezen készen álló kövekkel bé-töltessék. Hogy pedig az ember mindenekről tökélleteíen bizonyos
leheflen egy Fö-Infpeótor rendeltetik, a
ki az Ország-utakat gyakran meg-járja,
és az azok körül található hijánosságokat azonnal meg-orvofoltatja, és jó állapotra hozatja. Ha az Ország-utakat gyakran kellene követsel meg-hordani, a*
mint hogy az első esztendökben másként nem-is lehet: ez-is az leg-elsö tsinálásával meg-határozott módon Diíiriétusról Diftri&usra menjen végbe.

II. TOLDALÉK.
Melly költsönöztetett Szonnenfels

Jófefnek &c. a5 Pólgári Tárfaságbéli Tudományoknak 's a' t. rendes Tanítójának, a*
Kereskedésről való Tudományából, pag.
308. Tom. II.

VI. R E S Z.
A* Szárazon való Kereskedésről
§.

221.

z áruknak a5 szárazon való költöztetéfeknek óltóságára a' jó utak, és a*
járás-kelés jó rendbe szedett mivolta
által juthat az ember. Az utaknak jól
kell épittetni, és jó gondvifelés alatt
tartatni.

A

§. 222. Az utakat főképpen azon
helyekre, és helyek felé sziikség késziteni és vinni, az hol, és a3 merre jóforma kereskedés üzettetik; és igy a5
ki-kötő partokra, a* Fö-és KereskedöVárosokba, a' fojó-vizekre, mellyek osz-

tan a* Keraskedésbéli áruknak tovább
való szállitására szolgálnak. Kiváltképpen szükség, hogy ezen utak azokból a'Tartományokból menjenek; mellyekben
az áruknak portékáknak bövsége vagyon,
és a' leg-rövidebb lineán kelletik azoknak mindenkor vitetni. Az illyen kereskedésre rendelt utaknak ki-jeleléfe
előre fel-tészi a' kereskedésnek fojásásáról való tellyes tudományt 5s tökélletes esméretet. Az hol az utak, patakok, vagy fojó vizek által meg-szakasztatnak, hidakkal vagy leg-alább áltál-járó kompokkal kell azokat egybe kötni,
az hol az által-kelésre szükséges eszközök mindenkor készen tartatnak, és a'
Komp-vám meg - határoztatott. Ha az
útnak egyenességében hegyek vágynák,
a* meredek magasságokat, a' szemlátomáft való tsavargáfokat, mellyek kivált
a5 kereskedő terhes szekereknek, nagy
terhekre vágynák, el-kell kerülni. Az
egyenes lineából való kevés ki-kerüléffel, az illy forma alkalmatlanságok gyakran el-távoztatnak. Az illy ki-kerülérekben gyakran meg-efik, hogy valami
darab magános-örök általa el - foglaltatik.
Annak magános Ura örököíTe, a' Tárfaságot (Statuft) abban meg-nem akadályoztathatja , hogy az út azon által ne
O
vitet-

vitethessék, tsak ezen már meg-tett káron kivül, más károktól légyen mentes.
Az utak széleinek fákkal való bé-ültetéfe, a fa-plán tálásnak haszna mellett,
az ucat kellemetessé tészi, és a5 fáknak
árnyéki mérséklik az hévséget. A
mért-foldek oszlopi, és az út-mutatók,
kivált az el-való utakon az utalóknak
nagy könnyebbség s haszon.
§. 223. - - - - Az egyszer
jól el-készültt utat szükség állandóul jó,
és az utazásra alkalmatos 's jó rendbe
szedett állapotba tartani. A' mellyék 5s
tsavargó utak, mellyeket a* kereskedő
terhes szekerek az utak mellett keresnek és tsinálnak, szép darab földet elvonnak a5 mezei gazdagságtól, mellyeknek vagy szántás alá, vagy széna.termeszteni, vagy leg-alább legelö-mezönek
jó hasznát lehetett vólna venni. De
éppen az, hogy a5 szekerefek Mellyékutakat keresnek, elég bizonysága annak,
hogy az utak nem tartatnak mindenkor
jó gondvifelés alatt. Kivált az utafok
könnyen észre vehetik, hogy a négy
szegeletre darabol tt kö-darabok, mellyekkel az utak meg-hordatnak, mind a' szekereket mind a' barmokat mód nélkül
meg-rongálják. Minden, valami tsak az
útnak
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útnak romlására tzéloz, mint az óldalfélt való árkoknak bé-ontáfa, a5 fáknak
uti-oszlopoknak, mért-fold, vagy út-mutatóknak ki-huzdoláfa, kemény büntetés
alatt szükség, hogy meg-tiltafcék.
224. Az utaknak mind készittetéfe, mind jo állapotban való tartáfa,
bizattathatik vagy egy ollyan személyre, a' ki azt általjában magára vállalja;
vagy darabonként az helységeknek nyakába vettethetik; vagy maga a' Tárfa' ság (Status) által vagy Rabotba, vagy
kész pénz-fizetés mellett Nap-számba
készittethetik. Az általjában való kiadásnak más fundamentoma a Status részéról nem lehet, hanem az út építtetésnek nagyobb óltsósága. Ennek el-ké*
szitéfe, és a' mind két részröl előre feltett akarat, 3s azoknak alkalmatos vólta
mellett, kikre az a' munka bizattatik,
a' magános fel-vállaló, vagy munkát által-vévonek femmi haszna a' Statufon
nintsen: ha pedig az munka fel-vállaló
nyerni akar, azon n3'ereséget tsak ez
utaknak rosz építéséből, ésroszgondvifelés alattvaló tartásából veheti s fogja
venni. Ugy de ez egészszen ellene
vagyon a Tárfaság tzéljának, a' ki kulömben, ha az a' gazdálkodásnak ( vagy
O 2
az.

az útnak keveíTebb költségbe léendö kerüléfe) kedvéért lehetne, az egész útépitéft abba hagyná.
Az illy munkának sziikséges képpen meg-kivántató egymásból való fojáfa, nein engedheti azt-is meg, hogy az
az helységekre osztattassék-ki. 'S azomban nagy terh-is vólna az azon helységeken, melly az ö tápláláfokra tzélozó több útjaiknak kárára szölgálna. 'Tsak
arra mégyen hát-ki akár mikor-is a' dolog, hogy a5 Status az utaknak építésé*
re maga vifeljeu gondotMivel pedig az
arra való Ország-rabotjára a' Szántó-vetö embert meszsze vidékről kelletik hajtani, melly
a' föld - mivelésnek
véghetetlen kárára vagyon, és az által,
az jövés-inenésben a' munkának közönséges Summájából nagy darab el-vész a'
Statustól: ezen az okon a'készpénz-fi' zetés mellett való munka méltán nagyobbra betsültetik; és minden Status, melly
a munkának kárát s el-vesztét illendő
képpen meg-betsülni tudja, a3 Hadi-fereget fogja út-tsinálásra alkalmaztatni.
§. 225. Az út építésre való költség, vagy a jövők-járóktól, az ut-pénz
vagy Vámnak vétele által Czereztetik;
vagy

vagy a Jobbágyokra osztatik-ki mint az
Adó, az utafoktói femmit fem kivánván.
Némelly Tartományokban fellyebb betsültetik ez az utólsó mód, mint az első, ezen okból, hogy az által az áruk1nak portékáknak az árra kiflebb marad,
és azon Vámoknak bé-szedésére ki-adott
költség-is meg - tartatik. Azomban nem
gondolják azt meg,, hogy azért a portékák árrának feinmivel alább • szállani
nem lehet, mivel meg-lehet azt egy hibátlan szárn-vetés által mutatni, hogy
az Adó a' portékákba mindenkor belétudatik számláltatik, s következés képpen a' portékáknak vévöi vifelik s fizetik azt. Amaz t. i. a5 kinek az Adót
fizetni kell, fellyebb emeli azt, a mit
a' portékákba fizetett, annyival, a' mennyivel az Adó moft fellyebb vitetett. - Ha út pénz, vagy Vám fizettetik,
az idegen Tartománybéliek-is, az ö által - menetelek alkalmatosságával fizetik
ezt az Adót, a' inellyböl a' Statusnak
hasznának kell lenni, midőn az idegenektől szép fummát, fizetéft bé-vészen,
és ezen okból egy általjában az út-vámot alább szállíttatja, 5s következésképpen a5 portékáknak óltsóbb árrát-is megtarthatja. Még a' Vám - üedésre való
O 3
költ-
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költségeken-is nagyon könnyebbittetik
^z idegeneknek ezen adózáfok által. 'S
nem-is éppen szükség, hogy olly sok
ha azoknak bé-szedéfe az rendes harmintzadofokra bizzatik. Az út-vám
nagyságának elegendőnek kell ugyan lenni az út épitésre való költségre; de
mindazonáltal még fem olly nagynak, hogy
az által el-nyelettessék's femmivé légyen
az a haszon, melly a portékák szállitásának 9s költöztetésének meg-könnyeb• bitéséböl tér a5 kereskedésre.
228. A' Vendég-fogadókban , az
Ország - utakon az emberek, barmok 5s
portékák számokra, meg-kivántató alkalmatosságnak; száraz és tiszta istállóknak,
mellybe • femmi egésségtelen barom bé*
nem fogadtatik; elegendő térségü álláfoknak, szineknek, az hol az esős és
más alkalmatlan időkben a5 joszágok bátorságban maradhairanak; az élet táplálására liivántato eszközóknek, és a3 marhák eledelének bövségének, és mind
a* kettőnek illendő árrának kell lenni.
Ottan az hol egyik a' máfiktól jó távol
efik, szükség hogy több Vendég - fogadok-is épitteifenek, hogy a' Vendég-fogadófok az óitsóság, és a szives bé-fogadás

gadás által vendégeket igyekezzenek magokhoz édesgetni.
§, 229. Utoljára szükség arról szorgalmatoskodni, hogy az utak környékén
fekvő helységekben, főképpen ollyan
Mefter-emberek lakjanak, a kiknek mefterségek a5 szekerek körül való munka:
mint p. o. Bognárok vagy Kerék-gyártok, Kovátsok, Nyereg - tsinálók, Szíjgyártók, Kötél-gyártók, s a3 t. Lehetetlen el-kerülni az terhes kereskedő
szekerekkel való hoszszas utazáfokban,
hogy vagy a' marhákban, vagy szerszámokban, vagy szekerekben valami kár
ne essék. Azért szükség olly embereknek találtatni készen, a* kik azoknak
fegitségül leheífenek, és a' meg-kárafodott eszközöket meg-igazithassák.
V É G E .
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