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Különösen fentartatik Maygraber Ágostonnak Budát a zugligettel összekötő gőzmozdonyú vasút építésére 1865. február 2-án kelt engedélylyel nyert
előjoga azon világos kikötéssel, hogyha emez utóbbi gőzmozdonyú vasút létesítésénél a kérdésben forgó lóvonatú vaspálya egész vagy csak részbeni vonala igénybevételének szüksége előállna, engedélyesek, valamint jogutódai
kötelesek az illető síneket, minden kárpótlásrai igény nélkül, saját költségükön
eltávolítani.
X. A fogyasztási adóra és a kövezetvámra nézve, az államkincstárt és
sz. kir. Buda várost illető jogok a társulat által mindenkor épségben tartandók.
XI. A gróf Széchenyi Ödön által építendő lóvonatú vasút egy részének
használatára nézve, engedélyesek kölcsönös egyezkedésre utasíttatnak.
XII. Ha engedményesek netán részvénytársulatot szándékoznának alakítani, ez esetben kötelességük leend, kérelmükkel az illetékes m. k. ministeriumhoz, a fennálló törvények értelmében, járulni, s az alakítandó részvénytársulat alapszabályait bemutatni.
Budán, 1867 junius 28-án.

4) A kir. országutak fenntartása köriili eljárás szabályozása.
1. §. Az utak folytonosan ki vannak téve különféle rongálásoknak, melyek részint használatuk, részint az idő változásai, sőt a növényzet káros behatása által idéztetnek elő.
2. §. Ezen kártékony befolyás által okozott folytonos rongálása az utaknak azok szünetlen ápolását igényli.
Ezen ápolás:
1) a köpálya jó karban tartása;
2) az útpadkák, nyári utak, oldal árkok és rőzsék; továbbá
3) a műtárgyak u. m. hidak át-ereszek, támfalak, kerékvetők, karfák stb.
fenntartására, s végül
4) az utak melletti élőfák és fasorok ápolására vonatkozik.

/. Köpálya jó karban tartása.
3. §. A köpálya jó karban tartása mulhatatlanúl megkívánja, hogy fölzetének koptatása minél keményebb kőanyaggal kipótoltassék, s igy az útnak
eredeti domborúsága fenntartassék. — Ennél fogva az útiszemélyzetnek első
feladata, hogy az illető út vidékét kutassa fel, és az út-ápolásra legalkalmasabb, s legkeményebb födanyag beszerezhetését biztosítsa.
4. §. Az útápolásra lehet jó minőségű gödör — vagy folyam kavicsot is
ugyan, de mindenesetre legczélszerübb, tördelt kemény kőkavicsot használni.
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A gödör vagy folyam kavicsot tehát csak ottan kell alkalmazni, hol kemény
követ találni nem lehet, vagy hol a gödör vagy folyam kavics-telepek közel
fekvése, nagy mennyisége s olcsó kiaknázhatása által, kökavics beszerzéséhez
képest, tetemes gazdálkodást lehetne elérni.
5. §. A kökavicshoz mindenkor a legkeményebb vagy pedig oly közetet
kell használni, mely elegendő kötképességgel bír és minél kevesebb sarat
vagy port képez az úton, minőségére nézve legjobb a bazalt, aztán a különféle
fajtájú kemény mészkőnemek — homok követ soha, vagy csak végső szükség esetében kell használni, minthogy ezek magukban jól össze nem kötődnek, könnyen futó homokká morzsolhatok, s a belőlük származott por az út
mellett fekvő termő földeknek ártalmas, a midőn a fenntebb említett s különösen a mészkövek pora még inkább javításukra szolgál.
Ugyan ez áll a gödör vagy folyamkavicsra nézve is.
6. §. Az útápolásra évenként sziikséglendő födanyag mennyiségének
meghatározása a használandó anyag minőségétől, az illető útszakasz helyzetétől, s a rajta gyakorlatban lévő közlekedés élénkségétől függ, ide nem számítván az elemi rendkívüli befolyások által okozott károkat, melyek ugyan
azért, minthogy csak rendkivülileg állanak elő, rendkivüli helyreállítást igényelnek.
A jobb minőségű gödör, folyam vagy kőkavicsból kevesebb mennyiség
kell, a kevesbé járt út kevesebb födanyagot igényel, — úgy szintén az emelkedettebb és sík fekvésű és ennél fogva eséssel nem bíró útra is kevesebb
födanyag kívántatik.
Az eddigi tapasztalás szerint általában véve a legkedvezőbb körülmények között lévő, s kevés élénkségü közlekedés által használt úton '/ 8 mértföldre, vagy is 500 folyó ölre, — a használandó kőminőségéhez képest évenként 30—50, egyenként 54 köblábot tartalmazó halom, rendes és rendkivüli
elemi befolyások által meg nem zavart években elegendő.
Nagyobb élénkségü s kedvezőtlenebb helyzettel, s körülményekkel bíró
úthoz azonban, az út rongálására befolyással lévő tényezők arányához képest,
természetesen nagyobb mennyiségű födanyag szükségeltetik.
Legtöbb födanyag kívántatik a helységeken keresztül átkelő útszakaszokon, különösen azokon, melyek népesebb s nagyobb iparral vagy kereskedéssel bíró helységeken vonulnak át, úgy hogy az ilyen átkelési útszakaszok némelyikére nézve kívánatos volna, hahogy azok kőburkolattal volnának
ellátva, mely mellett az évenkénti fenntartási kiadás kevesebbednék, s az utat
tisztábban lehetne tartani.
7. §. Azt ugyan pontosan megállapítani előlegesen nem lehet, hogy az útra
az év folytán mennyi födanyag leend szükséges, mert hiszen azt tulajdonképen
csak a valódilag előállott szükséghez képest lehetne meghatározni, mindazon
által, részint azért, hogy a kavics termelés, és szállítás könnyebben és kevesebb
kiadás mellett történhessék, részint, hogy az út a kellő födanyaggal ideje ko-
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rán elláttassék, részint pedig azért, mert a födanyag engedményezésének, s
biztosításának előleges tárgyalásához is több, kevesebb idő kívántatik, mulhatlanul szükséges, hogy az addigi tapasztalás alapján valamely évre szükséglendő födanyag mennyisége már az azt megelőző évben meghatároztassék.
engedményeztessék, és termelése, s kiszállítása biztosíttassék. — Csak egyedül ezen esetben lehet várni és követelni, hogy a födanyag termelés és kiszállítás a lehető legjutányosabb ár mellett történhessék, az út pedig födanyaggal ideje korán elláttathassák.
8. §. Az útápolással megbízott közegeknek tehát már a megelőző évben
ideje korán gondoskodni kell a jövő évre szükséglendö födanyag mennyiségről, nevezetesen alkalmas kavics telepeket vagy kőbányákat kell keresni, és
azokat az útépítő alap részére, ha máskép kedvezőbb feltételek mellett nem
lehetne, törvényes kisajátítás utján megszerezni, — továbbá kötelesek a szükséglendö födanyag mennyiségéről kimutatást, s szabályszerű költségvetést
készíteni. Az egységi árak megállapítására szükséges árelemzésben a gödör,
vagy folyam kavicsnál a termelés, rostálás, kiszállítás, úgyszintén a kőkavics
nál a termelés, aprózás, kiszállítás és mindegyiknek az út illető részein 54
köblábas rakásokban leendő felhalmozása, külön pontokban legyen kiszámítva, hogy a különnemü munkák árai, egymástól elkülönítve is kimutathatók, s szükség esetében külön külön is tárgyalhatók legyenek. Az ilyen
különnemü munkák árainak összege fogja aztán a gödör, vagy folyam, vagy
kőkavics 54 köblábas rakásának egységi árát kifejezni.
9. §. A különféle munkák kiszámítása mindenkor az illető közigazgatási
hatóság által hitelesített árjegyzék alapján történjék.
10. §. Minthogy pedig a födanyag beszerzése az eddigi rendszer szerint,
vagy vállalkozás útján, vagy közmunka által történik, ugyanazért az illető útápolási közegeknek — a födanyagnak az út részeire leendő beosztásánál, s
illetőleg az erről előlegesen készítendő elosztási kimutatásnál szigorúan kell
ügyelni arra, hogy a közmunka-erő vállalkozóval egy és ugyanazon termelési
helyre ne jöjjön, továbbá, hogy egy és ugyanazon útrészre közmunka és vállalkozó vegyesen fedanyagot ne szállítson, minthogy különben az eddigi ta"
pasztalás tanúsága szerint, számtalan akadályok, zavarok, s visszaélések állanak elő.
Legczélszerübb, hahogy egy '/8 mértföldön csak egy fajta szállítás, nevezetesen vagy egyedül közmunka, vagy egyedül vállalkozási szállítás teljesíttetik.
Továbbá, miután az eddig divatozott azon eljárásból, mely szerint a fentebbi különnemű munkákból, mint milyenek a termelés, rostálás, aprózás, kiszállítás és felhalmozás, némelyeket a közerő, másokat ismét a vállalkozó teljesített, sokféle kellemetlenség, a vállalkozó jogos illetményének kiszolgáltathatását akadályozó, s az útápolásra is káros befolyással biró hátrányok keletkeztek , ugyanazért a szükséglendö födanyag beszerzésének a közmunka-erö,
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és a vállalkozás közti olöloges elosztásánál, s kiszámításánál arra is szigorúan
ügyelni kell, hogy jövendőre a fentebb említett összevegyülés a munka teljesítésénél ne történjék, — hanem mind a közerő, mind pedig a vállalkozás a
reá eső anyag kiállítási munkákat maga teljesítse.
11. §. Midőn már az illető évre szükséglendő födanyag-mennyiség megállapítva, engedményezve, s annak beszerzése közmunka kötelezettség, vagy
vállalkozás útján biztosítva, s ezen biztosítás szintén jóváhagyva van, kötelessége az útápolással megbízottaknak szigorúan felügyelni arra, hogy a födanyagtermelés, és kiszállítás azonnal megindítassék, s a meghatározott kötelezettség?
vagy vállalkozási szerződvény szerint teljesíttessék, — a gödör- vagy folyamkavics kellően és tisztán rostálva, a kőkavics pedig jól aprózva legyen. A kőkavicsot, kivéve a puhább nemű követ, mely valamivel nagyobb darabokra is
aprózható egy köbhüvelyknyinél nagyobbra, és így nagyobb mogyorónál kisebbre tördelni nem szabad. — Ilyen nagyságúnak kell lenni a gödör vagy
folyam kavicsnak is.
A kiszállításnál ügyelni kell, hogy az a meghatározott helyekre történjék. — A kavicsot a kijelölendő helyeken rendszeres 54 köblábat tartalmazó,
8 általában egyenlő alakú rakásokban kell felhalmozni.
Minthogy pedig ^ gödör, vagy folyam kavics, azon alakban, melyben a
kőkavicsot rakni lehet, gömbölyüségénél fogva fel nem halmozható, ugyan azért
a kőkavicsot oly alakban kell felhalmozni, melynek szélessége 4', alsó hosszasága 15', magassága 2' és felső ormának hossza 11', míg ellenben a gödör vagy
folyam kavicsból kiállítandó rakás alsó hossza 18', szélessége 4'—6", magassága 1'—6" és felső orma 12' hosszú legyen.
Az újonnan kiszállítandó kavicsot az útnak mindenkor azon szélére kell,
az előadott alakban lerakni, melyen a mult évben kavics nem volt, s ennélfogva a következő szállítási évre nézve üresen maradt.
Ezen intézkedés által az út szélei a kavics lerakásra évenként felváltva
fognak használtatni, s a mult évből netalán fennmaradt kavicskészletnek az
uj szállxtmánynyali összevegyülése ki lesz kerülve.
Az ilyen fennmaradt kavics készletekre egyébiránt az útápolási személyzetnek szigorú ellenőrködéssel kell lenni, nehogy azok rosz akaratból
az uj szállítmány pótlására használtassanak föl.
12. §. Midőn már a kavics kiszállítva s akadálytalanul átvéve van, következik annak felhasználása, mely az út ápolás legfontosabb s legnagyobb
gondot igénylő részét teszi.
Általában véve szigorú gondot kell fordítani arra, hogy a kavicsolás a
legnagyobb gazdálkodással, az az csak azon helyeken történjék, hol az mulhatlanul szükséges nem csak azért miért észszerűen teljesített kavicsolás mellett az építő alapnak tetemes kiadását lehet megkímélni, mit pedig szem elöl
téveszteni soha nem szabad, hanem azért is, mert a felesleges kavicsolás az
útat jobbá nem teszi, ellenben a közlekedést hosszabb időre nehezíti. — To-
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vábbá a kavics beágyazásának mindenkor az esős öszi időben, vagy ha ez
meg nem történhetett: akkor a tavaszi esős évszakban, a téli fagy olvadása
után azonnal, kell történni. — Hahogy a nyári évszakban is szükségeltetnék
kavicsolás, mely minden esetre csak kis terjedelmű lehet, s legfeljebb a kerékvágások, vagy rendkivülilog származott gödrök betöltésére vonatkozhatik a
kavicsolást az ily esetben is — lehetőleg esős időben kell teljesíteni.
A kavicsolásnál arra kell ügyelni, hogy szükségtelen pazarlás ne tétessék. — Általában véve csak a kerékvágások, mélyedések betömésére kell
szorítkozni, s az útat kőalapzatja feletti szélességében csak oly helyeken kell
bekavicsolni, hol az jelentékenyen s nevezetesen előbbi szükségelt domborúságából 2—3 hüvelyknyire már le van kopva — mely utóbbi eset rendszeresen, s gondosan vitt ápolásnál ritkábban merül fel.
Minthogy pedig az uj kavicsolás csak lassanként kötődik össze szilárd
testté, s ennélfogva rajta csakhamar kerékvágások készülnek, kötelessége az
útápolási személyzetnek az ilyen kerékvágásokat s általában minden mélyedést azonnal kiegyengetni.
Arra is ügyelni kell azonban, hogy az egymás mellett képződött két
kerékvágás ne egyszerre, hanem az egész útszakasz hosszában előbb az
egyik, azután a másik egyengettessék ki; ezen esetheti az utazóra nézve, ki
megszokta az egy kerékvágást követni, a fuvarozás jelentékenyebb terhére
nem leend.
Figyelemmel kell továbbá arra is lenni, hogy a kiszállított kavics menynyiség egyszerre mind fel ne használtassék, hanem abból helyenként egynehány rakás készletben maradjon, hogy ezen készletből az úton támadt nagyobb mélyedéseket, s romlásokat a kövotkező ujabb kavics szállítás idejéig
is ki lehessen javítani. Ha azon eset következik he, hogy egy hosszabb útszakasz vagy az egész vonal egyenlően kikopott, s átalános kavics beágyazást kíván czélszerü leend a következő eljárást követni, u. m.
Osztassék fel az útvonal a beágyazás tekintetéből bizonyos hosszabb
egyenlő alszakaszokra, példáúl 500, vagy 250 ölnyi hosszúakra.
Az első évben aztán kezdessék meg a kavicsolás az első ilyen alosztályon úgy, hogy az út kövezett fölzete az alosztály egész hosszában csak fele
részben példáúl a jobb oldalon boríttassék be kavicscsal, — az ezután következő alosztálynak ismét a túlsó vagy is bal oldalon eső fele része, és tovább a
következő alosztályon ismét az ellenkező vagy is jobb oldali fél rész kavicsoltassék, és ez ily módon folytattassék az egész vonalon.
Ezen eljárás mellett tehát, az alosztályok egyik oldala, egymással átellenesen felváltva kavicsolatlanúl, s a másik bekavicsolva leend, s a kavicsolatlan részeken legfeljebb is a támadandó gödröket s kerékvágásokat kellend a fennmaradandó kavics készletből kijavítani.
A következő 2-ik évben már ugyan ezen eljárást kell követni az alosztályok azon oldalain, melyek a mult évben kavicsolást nem nyertek, s ugyan
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azért most már a múlt évben bekavicsolt részekre semmi kavics sem jövend,
s rajtuk legfeljebb a kerékvágások s mélyedések lesznek kiegyenlítendök.
A 3-ik következő évben semmi átalános kavicsolás sem leend szükséges,
minthogy az első évi kavicsolás, nagyon valószínűleg még csak a 2-ik évi
ellenkező oldali kavicsolás után fog használat alájönni s lejáratni s ennélfogva
ezen 3-ik évben egyéb nem leend szükséges mint a támadott kerékvágásokat,
s mélyedéseket kiegyengetni, melyekhez legfeljebb is kevés s annyi kavicsot
kell beszerezni, mennyi a mult évből fennhagyott kavics készleten kivül netalán még szükségeltetnék.
Ezen eljárás könnyebb megérthetéseül szolgáljon az itteni rajz magyarázatúl.

Ezen rajzon az útvonal 1—2-ig 500 folyó ölet tesz, és két egyenlő részre
van beosztva, melyekből tehát mindenik rész, vagy is alosztály 250 folyó ölnyi
hosszú. — Az út kövezett fölzete, hosszában kétfelé van osztva, s ez által képződnek az a, b, c, d, elosztott oldalrészek, — az x jelzi az út kövezett fölzetét
egész szélességében.
A fenntebbelőadott eljárás szerint már az 1-ső évben bekavicsoltatik az
a és c oldal rész, — a második évben pedig a b és d oldal rész, — a harmadik
évben egyik sem, hanem az x egész kövezett fölzet csak kisebb kijavítások s
kiegyengetések alá kerül.
A 4-ik évben, és tovább folytatólag aztán ezen eljárás az a stb. oldalon
kezdve ismételtetik.
Ezen eljárás mellett már azon előnyös eredmény lesz elérve, miszerint
az útnak egyik oldalán friss kavicsolás nem lévén, a közlekedés könnyebbé
tétetik, minden harmadik évben pedig nagy mennyiségű kavicsot lehetend
megtakarítani.
Általában véve azonban megjegyeztetik, hogy ezen eljárás mellett, az
a, 5, c, d, stb. oldal részeken átalános kavicsolást csak akkor kell tenni, ha az
mulhatlanul szükséges volna, különben pedig ezen mód mellett is, csak ottan
kell kavicsolni, hol az kikerülhetetlenül megkívántatik.
13. §. A 12. §. alatt előadott kavics beágyazást azonban mindenek előtt
meg kell előznie az út tisztán tartásának.
Már az év egész folytán keresztül is szorgalmasan kell az útról a felesleges port, sarat levonni, azonban nagy vigyázattal, nehogy az út kavics teste
ez által sérülést, vagy szükségtelen koptatást szenvedjen; különösen azon-
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ban a kavics beágyazása előtt közvetlenül a felesleges sár lehúzására gonddal
kell lenni, nehogy a kavics sárba fészkcltessék s ez által annak szilárdabb
összeköttetése megakadályoztassék.
Az út felső színén továbbá a beágyazott kavics összeköttetése után rendesen mindig szokott több kevesebb egyes darab kavics fennmaradni, mely
ha ott marad a kocsivali járást kellemetlenné teszi, uj gödrök képzésére első
okot szolgáltat és végre haszontalan porrá zúzatik össze.
Az ilyen kövecs darabokat tehát az útkaparónak szorgalmasan össze
kell szedni, csomókba gyűjteni és a támadott mélyedések betöltésére fordítani.
Különös gond fordítandó azonkívül arra is miként hó olvadások vagy
esőzések után az úton megállapodó víz ideiglenes, de használatuk után ismét
kiegyengetendő kereszt árkocskák által azonnal levezettessék, s így az út
test igen kártékony átázása megakadályoztassék.
Ólmos időben mulhatlanul szükséges, hogy az útfölzeté^. borító jégkéreg
feltöressék, s ha az útnak nagyobb lejtje van egyszersmind homokkal behintessék.
Igy az oldalárkokban valamint a híd és átereszek nyílásain képzett
jég, lágy idő beálltával azonnal felvágandó és eltávolítandó.
14. §. A mi már az előadott útápolási munkáknak teljesítését illeti, ezekre
nézve megj egyeztetik, hogy azon munkákat, melyek az út tisztán tartására, a
por időszakonkénti lehúzására az eső víznek levezetésére, és a kisebb terjedelmű sár levonására, az év folytán támadt gödrök, mélyedések, kerékvágások kavicsali betöltésére, a kerékvágások kiegyengetésére vonatkoznak,
azokat az úton állandóan alkalmazott útkaparóknak kell teljesíteni ellenben
az őszi, és tavaszi nagyobb mérvű kavics beágyazás, valamint az ezen munka
előtt szükséges nagyobb terjedelmű sár lehúzás, mely munkáknak gyorsan
kell menni s ugyanazért az útkaparó által egyedül az illető szakaszon végre
nem hajtható továbbá beiszapolt árkok tisztítása a befüvesedett útpadkák letakarítása s hasonlók, az illető útszemélyzet felügyelete mellett pénzért fogadott segédnapszámosok által teljesíthetők, még pedig természetűkhez képest
majd napibér majd szakmány munka szerint.
15. §. Általában véve az útnak észszerű takarékos ápolása s mindenkori
jó karban tartása leginkább az ezzel megbízott útszemélyzet ügyességétől,
szorgalmától és jó akaratjától függvén, szükséges, hogy ezen munkák vezetésével s szakképzett, ügyes szorgalmas, ép testi erővel, és az útmunkákhoz
kedvvel bíró egyének alkalmaztassanak, s teendőjük úgy legyen beosztva,
hogy képesek legyenek annak meg is felelni az az túlterhelve ne legyenek.
A mi továbbá az útápolás közvetett s közvetlen felügyelésével vagy
teljesítésével megbízott személyzet kiválólagos kötelességét illeti azokról külön utasítás fog kiadatni.
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II. Az útpadkák, oldal árkok, rözsék nyári útakjó karban tartása.
16. §. Az útpadkák az útnak azon részei, melyek az út kövezett részétől — mindkét oldalról az árok széléig esnek, s melyeknek felszíne az út
meghatározott domborúságába bele esvén, a köpályával együttesen képezik
az út egész testének felső koronáját.
Ennélfogva mindenek előtt ügyelni kell arra, hogy az útpadka, az út
egész koronája meghatározott domborúságának valódi kiegészítő része legyen,
vagy is az sem magasabban ne feküdjék, mint a kőpályának két széle som
pedig a meghatározott és szükséges domborúságnál nagyobb eséssel ne bírjon.
Ugyan is az első esetben a víz az útközepéről le nem fogna folyni, az
utóbbi esetben pedig egy részt a kavicsot az útról az esőzés könnyen leseperné más részt rajta a víz hamar árkocskákat s leszakadásokat okozna, továbbá
reá a kavics rakásokat, leomlás kikerülése nélkül, felhalmozni nem lehetne,
s végre a magasan rakott szekerekkeli kitérést is veszélyeztetné.
17. §. Az útpadkák rendeltetése az, hogy ezek által az út felső koronája,
a marha hajtás, a gyalogutazók jövése menése, s a szekerekkeli könnyebb kitérhetés tekintetéből, szélesbítessék, s az útápolási födanyag lerakására, s készletben tartására s az útról levont sárnak, pornak, hónak ideiglenes felhalmozására hely legyen.
Ennélfogva az útpadkák a fuvarosok által rendesen használva nem lévén, sőt azoknak azokat használni meg nem is engedtethetvén, rendesen gazzal csak hamar benőnek, mely aztán a víznek az út testérőli lefolyhatását
gátolja.
Ugyanazért az út padkákról a növényzetet mindenkor szorgalmatosan
lekell tisztítani, s gonddal kell lenni arra, hogy — ha az útpadka a tisztítás, s
elemi koptatás által eredeti lejtőségéből veszített — e veszteség uj föld feltöltése által kipótoltassék, ellenben, ha eredeti szükséges lejtőségén feljebb
emelkedett, a szükséghez képest lenyesessék.
Az útpadkák itten előadott tisztán tartásának szükségéből tehát természetesen következik, hogy az út kő-testéről levont, s az útpadkán felhalmozott
követ, sarat, és havat onnan lehető gyorsan el kell távolítani.
Úgy szintén meg nem engedhető, hogy az útpadkákon fuvarosok lovaikat kifogják s etessék, — valamint nem lehet megengedni, hogy azon az útápoláshoz nem tartozó, s idegen tulajdont képező tárgyak, építési anyagok
stb. hosszabb időre lerakassanak.
18. §. Az út árkok, az útfenntartásának lényeges kellékei lévén, szükséges., hogy azok az út koronájáról lefolyó, vagy az út mellék vidékéről az
úttöltés felé jövő víz levezetésére kellő s akadálytalan eséssel bírjanak. —
Ugyanazért Szükséges azokat valamely híd, áteresz, vagy valamely vízfogó
helyhez vezetve, czélszerű s lehetőleg nem nagy eséssel látni el, nehogy azokban a sebes vízfolyás által szakadások képződjenek.
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Szükséges továbbá azokat a növényzettől tisztán tartani, a bennük összegyűlni szokott hordalékokat, fövényt, földet azonnal eltávolítani, hogy azok a
folyás esetének akadályul ne legyenek, s a lefolyásában akadályozott víz az
út fölzetére ki ne törjön, vagy hogy az árokban víz soha ne maradjon, mely az
úttestét csak gyengíteni fogná.
19. §. Az út rozséi képezik az út testének mind két felöli oldalait, s a
föld minőségéhez képest kisebb vagy nagyobb hajlással kell birniok.
Ezen rözsék kedvező fekvésű helyeken, csak az út árkaiba esnek, s nem
nagy magasságúak, lapályos helyeken azonban sokszor több ölnyi magasságúak.— Általában véve az út fölzetéröl lecsurgó eső víz által okozott folyások,
s több más körülmények s esetek által rongálásnak vannak kitéve, melyek
ha folytonosan helyre nem állíttatnak, az út testénok beszakadását vonják
maguk után.
Ugyan azért gondoskodni s ügyelni kell arra, hogy az út rozséi ott, hol
azok müépítvény által védve nincsenek, kellő szilárdsággal, s hajlással bírjanak. — E tekintetből legczélszerübb ha azok sürü gyeppel vannak benőve, s
a mint rajtuk sérülés történik, az azonnal helyreállítatik, s gyephanttal beboríttatik.
Minthogy pedig a rőzsék annál jobban vannak megoltalmazva, minél
sűrűbb gyeppel borítvák ugyan azért az azokon felnőtt növényzetet maga
idejében le kell kaszálni s a gyep sürüdését gátló növényzetet ki pusztítani.
Nem hagyható helyben azon némely helyen divatozó szokás, mely szerint az úttöltés rozséit kisebb nagyobb terjedelmű fákkal ültetik be.
Ezen eljárás az úttöltés testét gyengíti, s a férgek rongálásának alkalmat
nyújt.
Ha fák ültetése szükséges azért, hogy azok az úttestet, a mellettük feláradni szokott víz habcsapásai ellen oltalmazzák, akkor azokat nem a rőzsékre
hanem azok alatt s tőlük kisebb nagyobb távolságban kell ültetni.
20. §. Némely helyeken, hol a kövezett út készítés csak nagy költség
mellett létesíttethetett, s annak évi fenntartása sok pénzbe került, a köpálya
mellett nyári útak is vannak azon czélból, hogy az év száraz idő szakaiban a
közlekedés azokra szorítatván, ez által a kövezett út kímélve legyen. Az ilyen
utak jókarbani tartása tehát szintén szükséges.
Ezen fenntartás vonatkozik az úton képzett kerékvágások, gödrök, s
mélyedések betöltésére, az úton levő eső víz gyors levezétésére, mely utóbbi
tekintetből különösen ügyelni kell arra, hogy az útfölzet a víz önkéntes lefolyására kellő domborúsággal bírjon.
A mennyiben pedig az ilyen út rendesen, vagy homokos, vagy agyagos
helyen létezik, a közlekedés könnyebbíthetése tekintetéből czélszerű az út
fölzetét az agyagos helyen homokkal, és homokos helyen agyagos földdel beborítani, s az ilyeneken rendesen előállani szokott gödröket szorgalmasan
betömni.
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III. A műtárgyak u. m. hidak, átereszek, támfalak, kerékvetök, karfák, kövezett
csatornák fenntartása.
21. §. A hidak és átereszek a közlekedés fenntartásának egyik főkellékét képezvén, gondnak kell lenni arra, hogy a szükséges helyeken olcsó, de
mind a mellett czélszerü s minél nagyohb tartóságot biztosító s kevesebb évi
kiadást igénylő hidak, és átereszek építessenek, s azok jó karban tartassanak.
Általában véve kívánatos volna, hogy a hidak, és átereszek jó minőségű
köböl vagy jól kiégetett téglából építetnének, a mennyiben azonban ez több
helyeken, a kedvezőtlen körülmény miatt, nem eszközölhető, mindamellett
is czélszerü leend a következő utasítást követni.
1) hidakat sebesen rohanó patakokon s folyamokon keresztül, ha azok
nem felettéb szélesek, mindenkor egy nyilassal, vagy ha a folyam széles, akkor páratlan számú nyílásokkal kell építeni azon okból, hogy a víz folyás
főereje (sodra) lehetőleg a híd közepére vezettethessék.
A hídfőket átaljában lehetőleg mindenkor szilárd kőanyagból, vagy jó
téglából kell építeni.
A híd karozathoz kemény tölgyfákat, vagy ha ez nem lehetne, veres
fenyőket kell használni.
A híd felszerkezete, — hahogy az tölgyfából nem építhető, akkor fenyő
fából is készítethető, — a híd pallózatához azonban czélszerü leend, hahogy,
a könnyebben kopni szokott fenyő helyett — tölgyfa pallók alkalmaztatnak.
A romlott pallók azonnali kicserélhetése tekintetéből az illető felügyelő
mérnök rendelkezésére, palló készlet tartassék készen.
A híd felső fa szerkezete tartósságának előmozdítása tekintetéből szükséges a felső fa részeket czélszerü olaj, vagy kátrány mázzal bevonni, vagy
legalább a rajtuk támadt repedéseket olcsó ragacscsal betömni azon okból,
hogy a víznek a fa bensejébeni beszivárgása s ez által a gyorsan elharapódzó
rothadás lehetőleg megakadályozva legyen.
2) az átereszeket általában véve kőből, vagy jó téglából kell, és pedig
az út felső meghatározott koronájának egész szélességében építeni.
Karzatot az átereszekhez 18"-nél magasabbra építeni soha azokat azonban erős, ha csak lehet egy darabból, vagy nagyobb darabokból álló fedkövekkel kell mindenkor beborítani, — mely fedkövek vastagsága az említett
18"-nyi átalános magasságban befoglalva legyen.
Csekélyebb nyilású, s nem veszélyes helyen fekvő átereszeknél, a karzatot az út felszínénél feljebb emelni szükségtelen, — ilyen helyeken elegendő
kerekvetőket alkalmazni.
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Általában véve ott hol a b e t o n-készítés sok költségbe nem kerül, a
híd és átereszeknél szükséges alap falakat, sőt lehetőleg a felfalakat is bétonból lehet építeni.
Ott pedig, hol a betonnali építés felettébb költséges volna, kívánatos
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lenne, hogy a falak cementtel építtessenek, vagy legalább a falak kül részeinek hézagai ilyen ragacscsal egyengettcssenek ki.
22. §. Az úttestének biztosításául, avagy a hegy oldalán lecsúszásának
megakadályoztatása végett -— némely helyeken támfalakra van szükség.
Ugyanazért ügyelni kell arra, hogy az ilyen támfalak, szilárdul s czélszerűen építtessenek.
Kevésbé veszélyes helyeken az ilyen támfalakat szárazon moh — között
is lehet építeni, azonban veszélyesebb helyeken szükséges, hogy azok mész
ragasszal készíttessenek, — ez esetben a falak egyszersmind víz vezető lyukakkal ellátandók.
Vigyázni kell különösen, hogy a támfalakon sérülés ne történjék, s ha
ilyen támadna, az azonnal helyreállítassék.
A fából készült támfalakat lehetőleg mellőzni kell, mert az ilyenek
könnyen romlanak, s a czélba vett védelmet nem elegendőleg biztosítják, s
minthogy oly helyeken hol támfalak szükségesek közönségesen kőanyag
fordul elő; a faszerkezet költségesebb is a kőfalnál.
23. §. Kövezett csatornák (Műiden) az úton keresztül ott léteznek, hol
egy áteresz szükségtelen, vagy az ilyenek építésére a kellő magasság nincsen
meg, azonban az esővíznek az úton keresztül való lefolyása végett még is
gondolkodni kell.
Az ilyen csatornákat lehetőleg mellőzni kell, és ha helyükbe áteresz
építés költséges lenne, vagy kivihető nem volna, akkor a víznek az oldal
árokbani levezetésére kell törekedni.
Kövezett csatornák vannak továbbá, s ha ilyenek nem volnának, —
szükségeltetnek nagy lejtéssel bíró útszakaszok mellett, mely helyeken a víz
mély, s az úttestre nézve veszélyes szakadásokat csinál.
Ilyen helyeken igen szükséges az útkoronája mellett kövezett csatornát
készíteni, és azt gondosan fenntartani, nehogy rajta sérülés történjék, mert
sérülés esetében a rohanó víz rajta igen nagy, s veszélyes rongálásokat okozhatna.
24. §. Karfák és kerekvetők a közlekedés biztosítása tekintetéből átaljában a magasabb úttöltések oldalain, vagy magas hegyoldalakon menő útrészek szélein szükségesek.
Kiválólag azonban karfákat csak ottan kell alkalmazni, hol az út oldal
magossága a 10 lábat eléri, vagy túlhaladja, — ezen magasságon alul lévő
helyeken elegendő kerekvetőket fölállítani, — kivévén még az oly helyeket,
hol az út közvetlen közelében zúgó malom, vagy nagyobb zajt okozó gyár
létezik.
A karfák kiállítási módjára nézve ugyan általános szabályt adni nem
lehet mert az, hogy milyen legyen, a helyzettől, és hozzá nyerhető fa anyagtól is függ; a következőket azonban szem előtt tartani még is szükséges
leend.
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1) hogy a karzat a földszínen felül 3 lábnyinál magasabbra — szükségtelenül — ne készíttessék.
2) hogy egy bizonyos — magában — egy folytonos szakaszt képző helyen —- a karfák egyenlően, s így a karfa oszlopok egymástól egyenlő távolságra készítessenek s állítassanak fel.
3) karfa oszlopoknak mindenkor tölgyfát kell használni, ezen szabály
alul csak azon helyek vétetvén ki, melyeken tölgyfát netalán nem lehetne
jutányosán kapni.
4) A karfa fej oszlopok V 8 " vastagok, a közép oszlopok pedig % " vastagok és tisztán kifaragva legyenek.
5) A karfa gerendák lehetnek fenyő vagy tölgyfából is, a szerint a mint
a körülmények engedik. — Vastagságuk % " legyen, és két oldaluk laposra,
első oldaluk pedig gömbölyűre gyalultassanak. — A rajtuk netalán lévő,
vagy származandó repedéseket igen célszerű leend olcsó ragacscsal betömni,
sőt — ha kevés kiadás mellett eszközölhető volna, az egész gerendát a ragacsozáson kivül még kőszén kátránnyal bevonni.
6) A karfa gerendák hossza, a kapható tölgy, vagy fenyő szálak hoszszától függ ugyan azonban arra kell figyelmezni, hogy ezen gerendák végeire
alkalmazandó fejoszlopok közé és e kőzéposzlopok egymástóli távolsága kilencz lábat sokkal felül ne múljon.
7) a gerendákat a fejoszlopokba 3" hüvelyknyi csappal kell beereszteni,
és azt faszeggel keresztül szegezni.
8) A karfa oszlopok földbe eső részeit, hogy azok a rothadás ellen hoszszabb időre biztosíttassanak, tűzön kell megszenesíteni, vagy olcsó kátránynyal bevonni.
A kerékvetőket rendszerint az áttöltés azon oldalain kell alkalmazni
melyeknek földszín feletti magassága 10'-on alul és 4'-on felül van.
A töltés magasságához s a helyzeti viszonyokhoz képest a kerékvetőket
egymástól 2" vagy 2'/ 2 —3 sőt több ölnyi távolságra kell felállítani.
Ezek általában véve keményfából készítendők, fejük s oldaluk gömbölyűre simán faragandó. — Ott azonban, hol a körülmények megengedik, és
az árok között tetemes különbség nem létezik, a kerékvetőket kemény — alkalmas — kőből kell készíteni.
A keményfából készült kerékvetőknek vastagsága fi/7"— egész hossza
pedig 5' legyen, melyből 3' a földbe és 2' a földön kívül esik. — A földbe
eső részeit a rothadás elleni lehető biztosítás czéljából tűzön kell megszenesíteni, vagy olcsó kátránynyal bevonni.
A kőből készült kerékvetök, — melyek szintén gömbölyűre faragandók,
a kő minőségéhez képest 9—12" vastagságúak, és 4'—ti" hosszúak legyenek
melyből 1'—10" a föld felett és 2'—8" a földbe esik, megjegyeztetvén, hogy
valamint a fából úgy a kőből készítendő kerékvetőknek is csak a földszinén
felül esendő része legyen az előadott vastagságban, és módon kifaragva.
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IV. Az útak melletti élőfák, fasorok ültetése és ápolása.
Az útak mentén ültetett, s ápolt fasorok azonkívül, hogy ékesítik a vidéket, kellemessé teszik az utazást, s hóförgeteges évszakban kalauzul szolgálnak az utazóknak, az illető tulajdonosoknak pedig még több kevesebb
hasznot is nyújtanak.
Azon kell tehát minden erélylyel, és befolyással lenni, hogy mindenütt
s különösen hazánk némely sík vidékén, hol a fa ültetés iránt észrevehető
akaratlanság, s látszólagos ellenszenv, sőt balfogalom, s rosz akarat is uralkodik, a faültetés nagy hasznossága feletti meggyőződés, s ahhoz szükséges
kedv, s akarat meggyükeredzék, hogy minden ember úgy tekintsen egy fát,
mint élte, egészsége, szükségei, s élvezetei egyik tényezőjét, s azt kedve, s
akaratja legyen minél hasznosabban, s terjedelmesebben tenyészteni, ápolni, s
az elemi, vagy rosz akaratú sértések ellen oltalmazni.
26. §. Igyekezni kell tehát azon, hogy az útak mellékei hasznos, s a föld
minőségéhez képest sikeresen tenyészthető fasorokkal legyenek minél előbb
beültetve, s azok kellően ápoltassanak.
Kívánatos volna nevezetesen az útak mellékeit gyümölcsfákkal beültetni ott, hol azok meg is őrizhetek volnának, vagy ellenkező esetben a föld
minőségéhez alkalmazva, ákácz, vagy tapolya fákat, némely vidéken pedig
eper fákat ültetni, melyek a selyemtenyésztést is elősegítenék.
27. §. A mi már az ültetést illeti, azt nem az út koronáján, hanem az út
árok külső partján kell eszközölni, s minthogy az árok külső partja rendesen
már idegen birtokhoz tartozik, ugyanazért ottan a kérdéses fasort a földbirtokos saját maga is ültethetné ugyan, ha azonban azt az útépítő alap teljesítené,
a fa mind a mellett is az illető föld-tulajdonos használata alá lenne helyezendő,
ezen haszonvételért azonban el lehetne tőle várni, vagy követelni, hogy a fasort kellően ápolja, s őrizze.
Általában véve a fákat egymástól 10 ölnyi távolságra, kedvezőbb helyeken azonban 8 ölnyi távolságra kell akképen ültetni, hogy egyik fa a másik oldalon lévő fával átellenbe ne essék, hanem a fák közti tér közepének
átellenében ültettessék.
28. §. Az ültetvényekhez jó egészséges, erős legalább 2"—4"-hüvelyknyi
vastag csemetéket kell választani s mindenkor jókor tavaszszal, a fagy engedése után azonnal, — s mielőtt a csemete még rügyezni kezdene, kiültetni; a
kiültetésnél azonban előbb ágait vigyázattal, s gondosan lenyesni s végül a
földbe vert mintegy 2 hüvelyk vastag karókhoz kötni.
Az ültetéshez szükséges gödröket 2 lábnyi mélyre és 3 lábnyi szélesre
kell, és pedig már ősszel kiásni, hogy a fagy s levegő, a gödör mellékeit a
fogamzásra kedvezőleg előkészíthesse.
Ott hol a föld minősége rosz, a gödör mellé ideje korán, ha lehet máiősszel jó földet kell hordani, és a csemetét a gödörben az ilyen földbe beültetni.
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Trágyát a gödörbe tenni nem tanácsos.
29. §. A fa környékét legalább ÍJ lábnyi átmérőjű körben minden dudvától tisztán kell tartani, s lehetőleg néha felkapálni, és nagyobb szárazság
idején meglocsolni.
A fiatal ültetések biztosítása végett szükséges, hogy az egyes csemeték
tuskés és bokros galyak- és veszökkel bekeríttessenek.
A csemeték ültetésük után azonnal bőven locsolandók; száraz időjárásnál a szükséghez képest többször is öntözendők.
A megyei utak fenntartása hasonló elveken alapulván, a fennebbiekben
előadott szabályok és utasítások ezekre is nehézség nélkül alkalmazhatók.

AZ EGYESÜLET TÁRGYALÁSAI.
(1867. Augustus—Septeniberben).

V. Választmányi ülés 1807. augustus 4-én.
i. A szállásbérlésre kiküldött bizottság nevében, Reitter Ferencz másodalelnök jelenti, hogy a Ferencz József téren levő Pfeffer-féle ház első emeletén,
hol előbb az állandó mütárlat termei voltak, 1 teremből, 2 szobából, és 1 előszobából álló szállás, 1807-diki sz. Mihály-naptól számítandó egy évre, 1000
frtért ki lett bérelve. Több évre szerződést kötni azért nem lehetett, mert a tulajdonos azon eshetőséget helyezte kilátásba, hogy később a szállásbér 200
fttal emeltetni fog.
A kibérlett helyiségnek kedvező fekvése az egyesületi gyülhely élénk
látogatását engedvén reményleni, Reitter úrnak e szállás felvételében tett jósikerü fáradozásaiért köszönet szavaztatik.
II. A sz. Mihály-napkor átveendő helyiség bebutorzása hozatván szóba,
a bútorzat tervének és költségvetésének elkészítésére Szkalnitzky Antal kéretik fel.
III. Molnár Lajos, a múlt ülésben szóba hozott állandó iparkiállításokról,
egy általa kidolgozott tervvázlatot nyújt be.
Használat végett kiadatik az illető bizottmánynak.
IV. Mojsisovics Vilmos, a titkárhoz intézett levelében kérdést tesz az
iránt, vájjon „Felső-Olaszország földöntözési müvei" czímü rendszeres munkája,
a M. Mérnök-Egyesület kiadásában megjelenhetnék-e, és vájjon, azon közlemény, melyet belőle a „Közlöny" hozhatna, minő terjedelemmel fogna bix-hatni ?
M. mérniik-egyesület

közi.
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