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HYDRUTEUHNIKM 

œäaïgäfß 
a’ folyóvizek’, és vidékjük’ földjének természetéröl; kö'l- _ 
csönös hatásukbul keletkezö eredményekröl; ugy a’ fo- 
lyamaknak jobb Ваша helyheztetését tárgyaz_ó elvekrôl; 
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тошшшъ , 
_mindenféle szekérutak’ épitését illetô szabályakról. 

Mérnôkök’, Tisztviselök’ és Választmányak’ számára 
‚ népszerüen elöadta 

Erdeîyi, mäsként Verebélya’ Józsçf, 
nyngalmazott királyî igazgató mérnök. 

\. 

I. RAJZOLATTAL. 

   
 

WÉBER s. ьмоэ ввтёпчвь. 
1840. 
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Lényeges kj1lünbség` ksmény és 'hig t 
' nése, itt a’ viz folyásaközj: egy lejtös lapon`V f 
A’ vizvölgy крышek természetes elrendeltetése ‚ 

Fogl`al_at.` 
 

о “о А’ viz’ tulajdonságì . 
A&quot;s7árazföld’_ szinének_alkaù'észei ‚ V 
А’ szállénkok vаgy is a’ harmat, eàsü, `h 

:_csak _az essö, és hó ` ` 
Földënlzîltti` vizek V. 

6, ш 
ь д_ д_ о ‘ 

. .-„_ а Q г в 

Földszini _vizek_, és _bëfolyásuk a’ föld’ szînére . '‘‘ 
A’ taszitó erô_ . ‚. _ . . . 
Függös szabad hullásf’. tulajdonsägi némileg a’ 

víщe is alkálmaztatva . ' _î '@‚ _ 

*. I 

A’ folyamakhzzlélja ' . . . _ 
А’ földszini vizek körüli jelenések . 
Természetes árkakban_ „medrekben“` a’ folyóviz’ 

jelesb tulaj`dunsa'gi ` ` 
Természetes árkakban a’ vizfolyás’je1esbaka- 

`Ö ‹ U ` ›_V в l_ 
Természetes árkakban a’ folyóviz’ sebessége ' . 
Természotes fólyamoknak lehetsëges foganatos 

_elárkolafsа. ` ' 

_‚. - 

о 'U.i-. ъ . 

.‚_ о д _J с 

Természetes mederben a’ viz-menn’yíség’, és ál 
_ lás’ különbözete . . 

Asvány-tömegekkel terhes ár 
Motornyával terhes árvi'zek, és természetes 

medrek közti viszonyok V . 
A’ folyás’ irányának béfolyása&quot;á&quot;î'fî-z’ árkára 

V'l`crmészete.§x medrek’ különbsége 
Mesterséges árkak’ különbsége . 
A&quot;vizen uszó test’ sebessége, és sülyedése 

estek’ nie-_- .` 

1711e11’ 1111а]‹1o11s15ЁЬ’ ч 

98 

31` ` 
32 

38 
42 
44 
45 

22:`x__ 



Természetes medrekben a’ vîz-folyás’ hatása kü 
lönféle viszonyok alatt . . . . . 

Természetes medreken kivül a’ vizfolyás’ hatäsa 
különféle víszppyçk рифt I . _ . . . 

A’ iég, és megíndulását megelözů, és menését 
követô jelenések . . . . 

.Az özön’ saiátisága . . . . . . 
А’ rendes folyam’ elrendetlenitése' ока! . . 
A’ folyam’ partja. . . 
Országos gazdálkodási elvek 

lalatnál.`V._ . .‚ . . . . 
Folyam-igazitás , és foIyam-szabályozaÍs . . 
Vizi munkák ‘. ` lil. д: V. ‚. . ‚ . 
Gátló intézeti munkák ._ . . . . 
Elháritó intézeti muпы!‘ . . . . . 
Védô vagy is özön-mentô íntézeti muпы}: . . 
A’ gereb `„sorkantyu“V nem alkalmas eszköz sem 

folyamigazitásrd, sem szabályozásra . . 

mimìenféie М vail; 

_ A&quot;folyamok’` egy nagy köze’ vizének egyenes 
Vvvzel;teté:se sem folyamigazitásra, sem szabá 
Vlyozásra nem alkalmas eszköz . . . 

Az erekïvizének az anya-mederbe összegyůi- 
tдse sèm i’olyam-igazitásra, sem szabályo- 
zásra nem alkalmas eszköz . . . . 

А’ folyam’ jobb karba helyheztetése, és fen 
tartása körüli íntézkedés’ sora . . . 

A’ folyamak’ szabályozásának sükert.miként le 
hetne gzerezni? ь о . .` . . 

TOLDALEK: `()1'szzig, és minden más köz!e- 
kedési utak’ vonalaik, és épitésük czélszerü 
_elintézését tárgyazó szabályak . . 
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_B`ÉvE.zE1‘És. ¿ 

Hogy a’ mérnöki tannak azon ága, melly а’ fo 
lyóvizekkel és szekérutakkal foglalatoskodik, az 
elôhaladó miveltségre kelletileg hassqmhogy а’ fo 
lyamak és szekérutak valósággal kielégitô, gazda- 
gi_tó, élet kényelmet árà.sztó_,`szóval, hogy nem 
zetet boldogitó sierek legyenek, az emlitett tan’ 
ágának olly elvek’ rendszerét, és olly kezelhetó 
segédeszközöket nyujtania kell, mellyek által a’ 
folyamak, (legyenek ezelikicsinyek vagy nagyok) 
igazitását és szabályozását, és mindenféle szekér 
utakat ílletö kérdések megfejtethessenek. 

Ezen elvek, és segédeszközök csakmagának 
а’ tárgynak természetébilil vetethetnek; e’ tárgy 
maga а’ viz, és a’ fóldszine; a’ viz vagy áll, vagy 
foly а’ földszinén , és többet vagy kevesebbet ele 
gyült idegen ásyányokkal. Ez а’ viz szüntelen 
munkálodik а’ földszine’ alakjának változtatásán; 
ellenben a’ fódszine is szüntelen hat а’ viz’ folyá. 
sának, erejének és tulajdonságának változtatására. 

А’ viz és földszine közt különféle körülmé 

nyek által képezett illy viszonyhatás az a’ termó 
szeti tünémény, mellynek lehetséges tökéletes is 
lneretének meg kell elöznie a’ vizi munkálatok 
körüli intézkedést, hogy ez czélját el ne vétse. 



E' viszonyhatást mint а&quot; folyamak’ igazitása’ 
és szabályazásának’R5alapjá.t, e’ viszònyhatás’ ered 
ményit, а’ folyamak’ jobb karba helyheztetését. 
és fentartását tárgyazó elyeket, és mindenféle 
szekérutak’ czélszerü épitésének szabályait minél 
több oldalrúl megismértetni czélja orgászi *) „hy 
drotechnikai“ jegyzetimnek, mellyek nagy részt 
a’ honi és külföldi` folyamak lés szekérutaknál 
szerzett eszleletimefl és tapasztalásimon alapulnak. 

Reméńylem, Vhogy jegyzetim а’ szóba &quot;ш 
tárgyakra némi и] világot hozandnak, és nézet 
egységet és czélszerü intézkedóst elösegitendnek. 

\ 

 

* Perzsa n elvben Ar a“ fol amat ) - )Afgán у „ ”„Asgz“ féxëyñt )Jelent 
` e’ két név szerkeztetve ' és a’ ma ar nyelvre alkal Vlnzjxztaltva „‚0rgász“ fofyammal banó ferñt „hydro 
_technus“ ielenthet. ‚ 
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Гц: 1 
Чён`Щм ~_ &quot; . di 

ill' Vа: 1 9 '_' “дана_ ч_ ‘ 
. Ú Í;`’!`;u:; 111’: ' ` ‚1 — 1}_ 

.!v A., @iz 
J1__ _-_ ‚` !:;__2-;_}._1З ` -‘l:in`thogy'î'Íà“‘f;mf:l&lt;=L‘€:(a)ii)fa\'}§` legnagyobb erö által sem_ üz`eîtèthetik`-kî”á&quot;&quot;vïz &quot;l,iés eidkbúl tetéme „volumeń“' 

észre_vehet`öleg ińeg neïń kfssebbîtt`èÍhëfîk', a’ viznek 
rпgërkoilyL tulajdonsága riiiecsen”. Идy îëgaîább a’ 1iélkül_ 

V s'zükiölködnìta'rtjuk'1nindekkol’zíiè,1V &quot;' ` ‘ ̀ ` 
Egy' koczzkalábV „pes`cubicus?‘_` Syllya kèrék- 

zäinban :Q57 fon't.“ V . ` 1` . 
Еgy 11oez11а16111п111 van 3S‘Í, o’sonyí itcze viz. ‘ 

V Ё711133’ koczkäláb ujon esettïho’ suîya _==_ 611, font, 
és ád 4’/6 iczße vizet. ' &quot;Í&quot;&quot;‘ ` ` ` &quot; V &quot;' 
_ Еgy koczkaláb ünépedett ho' sülyá -_—- 9 —- 10*/2` 
1310111. ` J ' V &quot; 

.`A’`meleg ¿Ital a&quot;t`estekben’ ésgközlött kiteriedés a’ 
viznek is nehézsëgét, 'vagyis a’“levegóéhezi VvüqzoriyátS 
me,g'változtаt)’air fà.’V `Itéïrek’ igyénes arányában, mellyeket 
a’ m'eieg‘nek különbözö fokainál eVlf'o’gl--.tl.'f‘A А` 

А’ viz melegbenГolyékonyabbjmint sem hideg`ben ;' 
egy edényböl Vkeft söt liáŕomszórjs több viz_Í&quot;oly ki, ha 
meleg a’ viz. „меда ' . ' ` ` ` 

nc 

‘ 

/ 

1 



/ 
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_ 

V A’ meleg a’ vizrészecskék’ egymástoli elválását 
` ' könyiti, söt még szüntelen páralgásban 1s tartja; ha a’ 

meleg Raumur melegméröjének 80-dik, vagy a’ 100- 
dosnak 100-dik fokára emelkedik , a’ viz gözzé “ШК, 
és ezen alakban 1625-ször nagyobb tért foglal el. 

Mivel a’ Viz_ szabad téren`szétfoly, és részecskéi 
könnyen félre tolatnak, a’ viznél nincs helye a’ dürzsö- 
lödésnek, melly más testek’ felhalmozhatását, és пyert 
alakjuk’ megtarthatását eszközli. . _ 

A’ viz ragadós is, tapadós „adhaerens“ ís; raga 
dós a’ viz ‚ 3% aÃ, làŕsâgcsjgéi ç‘&quot;gy.}pá§`pa .ëßgozkcrdlnznk, 
melly fogozktí&amp;ás-“áxńbar csekély,` ’1i|ég&quot;ís&quot;`á’ folytonfo. 
lyásnak hatalmai eszköze: a’ tapadás a&quot; víznek termé 
szetes hajlandósága näää `tesfe'k“11uzásának, és ugyan 
a’ huzás’ különbözô_ erejéhez képest, engedni, és hoz 
наíдu]: tapadgí. `_ »_. V` __ ф“ _ È V . 

A’ tapadás a’ vízf’o-l§ráét` hem akadályozza, meng'|. а’ 
'tgpadásï`eroj ¢_ânelç¿fogyt.9.` ‚ arányos 3?_; tдpайs’ V helyëiöli_ 
iáY9_L§¿ignak egy$?,¢rezç-fé,vVel ;„quaclratum“ VA&quot; tapadást 
viz.folyfisnál sgámpgg._yeqqg pehéz, is, felesleges 1s, mert 
qP`_f¿]¿§§!y__}_1atá`s_a¿í_t__í_Jx'\ég „д; __a1'1ya'gok’_é_s a’ lé_gmér„_¢»ék&quot;`küf~. 
lönbsége is megv:ilt_(5'zta¿Lß_a_.„`}ì}¿’‚1i&lt;&quot;:t tqlêidonságról moat_ 
|1_1f_’&gt;g_„_ç§ak p‘p‚pyis};jznp)_f§§t¿ _tl1_dp1nk„21h.Qgy mindegyik, 
mîndmásik a’ hidegben nagyobbodjk д; ’$1 al melefgbew 
kisghhedik. . и \’ шпал' :;!q 1 

`I v _ 'T ›. V ̀ ' ' ' `__-^f\’-viz фгeщзk 1’еSZ¢ç$kéin_еk fñu.Qm§ága,' tap:_1dós- 
sfága, és nehézsége miattß’ yéle 1¢31'ìIl§éâ\l_ì6 jött' testekbe 

fY 

`‘ 

szüröködnis ezt véдва: Уд$ёйVд3_гт|гг1&quot;_д1пгб erejéhez, f 
a’ testek 1ukaesinаk`nagyságáh`oz', és a’ raitok ůzütt 
nyomáshoz ` képeвйд: _$ддé1,__$`93тa. д’ '§e§tek ‘аду csupán 
Csak megnedvesednek;'` yagy V:«íta|'¿z_m;_Vl:„_;д¥_.1t5y egésaen 
szétoszlanak; tömöt_§_ testeknél csa,k¿a’`ifellgzinéni luka 
csokat tölti mega’ viz`, fgyVéres 555`fgyengënlegymásraf 
halmozott testeken kerggztůl megy.„»_¿ ч` . f 'г 

r 

' A’ viz resz_eßskéigçk.ñf¿19msá'ga’`é,$ fqlyékonysága’ tu- 
' lajdònságánál Гoша az edények formája után helyhezkedik. 
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“` `§f;A’_vizhek&quot;_részec'skéi tökéìeiesïiágyéńsulyba hely 
hezkednek: ezen egyensuly több ‘тükжe is kiterjéd, 
ha ‚душам öszve'lmpcsoli:a`t_\¿1íkV,'ï ésßîezen helyhlezke-‘ 
ńńsráltal a’ vizszinén еgy rona.'f§,Í10riń6ntalis“ a&quot;`fôid’ 
`k|'ilével közirányú sik tlámad ,?í'n1`elly&quot;`'. атt egyenlô 
mélységben a’ nyomás is egyenlö.'1‘Ez‘en egyeńsillyba 
helyhezkedés munkálata a’ vizrészëcskéiì’ egyenlö ne 
hézságének, ugy az a’ nyomás is, mellyet a&quot; viz mín 
den akadék, vagy rona állásáńak akármî g'a'tî'ása`el`len 
`íiz;_végre munkálata а’ viz’ megińdulásának azon irány- 
ban, mellyben' legkisebb ellenállásra talzíl. ` lai» 
i' Ё Egy edénybe 'zárt viz csupán csak`nyum, és cs`ak 
abbúli kifolyással nyer `sebességet, melly а’ ‚пyomёв` 
&quot;béfolyása miatt a’ sietés’ szaporodását eszközli a’`'viz- 
magassága’ egyszerezetes gyökerének „quadratae radi 
cís“ arányálíana `` .' 

‚ ‘A’ viz egy edény’ akármelly részében csinált layi-r 
láson _kiioly аzon kezdeti sebességgel, melly a’ nyiláson_ 
fölüli.hyomó viz mágasságának megfelel&quot;,V 'és e&quot;sebes- 
sçiggçi i1yoi1ibax_1_, драка а? mint _a’ vizmegindúlt, pára 
¿slil’ а’ nehézség’`sig`ttqtö ereje., ‚Ъ _ . 
` A’ nehézség a’ vizqt -— függós irányban folyót ki 
гёvь __ дét kůlönpqzö_ minylm1u_f«»lyn.iV kénszerui; (1) 
Enuzagasságánzxla iiiegfelelö egyensebességgel azon _irány- 
3}¿nn,` mellyet az edéiiy’ nyilt' pldglß kijelçl: (2) а? viz 
_rs§$zecskéE;re fçiyvást ható nehézség a’ vizet igyenesen 
¿A1§.'§e1é ’huzza. sietteqö erövel. EzeПaláfelé _huzás eдут 
ìçg;yçp}1aj`lá,nyos_`v9na_l._„linea parabolica“ szerint Vlasik 
Jn_icgi - _' g_&quot; I &quot;&quot; &quot; _ 
_W NA&quot; viz ish ijôvidçhb МЫ um el folyására еgy_ kör 
gzglçiben, mi;5t§çiii_ha.e’ kö1_'Szel_et’ 'hurjainiaak „chordaf‘V 
írányát követné folyefsában. V „ __ ;_ _ 

A’ viz még rövidebb ММ tölt folyására eдy kerék- 
vonalban ,,cyclois“ azaz, egy kanyar&quot;v'òi1aIba`n`,“ìnellyet 
a’ kerék egy pontjaegy igyenes fvòlalon forgása ’közt 
csinál. E’ vonal egyesitve az egyenhajlányos ‚опыт 

1 'Ж’ 
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_tegczélszerübb Vaihlkitásiát eszkñzli VA’ inalomkerék V alatti 
VáhUl3k‘ «м; `м’ '. `- 'ff' -_ {Е}! 11“’ _`e_::‘_1&quot;);’Ã:`` 

A’ __megindulÍS`vîz ßgészeniglnem veszti' erejét .egy 
mî tárgyhoz iitliözémëhen, mert a’ sebességében csak 

1 ugyan megv'esztege_tett_viz minekelötte helyét elhagyná, ` 
az utána egész `isebességgel jòvô áital a’ tárgyhoz to 
Jatik , melly áital aftárgyra ható viztömeg’ sulya__c_sak 
_1iag.yobbú1, esfuj`is _az elöbbinél hatalmasb tasizitá_ erö 
Vnekkiffejiödése eszkůzöltetik; _ _ __: _ I; 11:15 

`Ayvizn_ek¿ninesi;székszökö „centrifuga“ folyásańa’ 
mint maig tartiuk, me`r_t`mindeu parányäban létezö ne-I 
hégség' рас!‘ folyását .z.‘„fal1yilag`„subjeeti\_re“ eszközli, ii* 
ia’ székszök&lt;&quot;i_tes¢t peф; mint`tárgy egy a’ testen _kiwüä 
erôtöl hajtatikß ¿A’î.székszökö erô magában foglai:egy 
kôzséppont_ körüli ïmozgást, és a’ meд111111111 1es111el1а1 
tóli távozását az érdeklö „tangens“ il1ányában„ mint р. 
11.; a’ V viz egy Vse_l_iesj._c:n,_forgó _köszörü ‚ 11ö161 elvettetik. 

\ 

‚ :2; А’_‘;;‹1’и2[д'!‹1’ 531716210‘; q7k_atre3'_zea'._ 
'Heg'yesL}ièlye`ken’áll a’ fö1d&quot;'szîńe&lt;azon `ásvaûiy' töà 

megekböl, mellyekbiîl a’ hegyek itiöjártával támodtak; 
ellenben a&quot;fSii{i_’öld` jeb&quot;b`ára áll hómok, ës agyagbúl. _ 

` A’ homok&quot;fés“a’ fövény' nem't`öi`meléke a.’ köveknek 
hanem eredeti kyarez' és tüzkö Szemek. 3 'Í 

A’ kevics, melly áz elöhögye.kb`en,`&quot;é_s ezek’ elnyuft 
lábaiban Vhom`oi_i tömegek, vagy homok és agyag.keve 
rékhen min'd'add’î'g `vesztegel, mig a’ viz 'által odább nem 
száilifmtik, a’ `vöigyeket wie eli; à’ Ка1/1e5151ё1ё11eй 
teremtmény, es a’ vizbeпuszása ‘адy a’ 1`o1yа111 16119; 
Вéп`Ьeпдerдёsа.1‹öz1'e5y111z1s11oz d`öi’zsölödés` által tete 
'ñie `csekély kiseblrülósével a&quot;le`gñnomabb iszap 11111111 
1111511111 szo15111.` _ V V ` „&quot;’ 

ц _`_ 

1' 'Illy eumón a/laplió folyam lnbályusási и&quot; sikerrel nem ked 
_ ‚_ veskedik. _.`V 

_&quot;[ 
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_ |`Az agyag is иду téreket годы el, vagy is beföd 
majd magányogan ,` mа“ homokkal keverve, majd ho 
mokkal, kavicsfllés csçrvával „lapilli silicei minutiores“ 
_rétegehkînt felváltva. Az agyag tömegét sok kőшу el 
pòrläsa szaporifja. 

`V :Mlészkö högïyeg is' èlösegitik az ’ásvány tömegek’ 
szaporodását, frńidön porukai: horrmkV és agyaggal ele 
5311111‘, fòkép midön saját aljaikatfazzal' takarják. _‚ 

111yes részint eredeti, részint idöjártával támadott 
:ísvány tömegek’.vastagsága különbözô; a&quot;sikon és а’ 
llögvek’ tetején .legnagyobb; a’ hegyek oldalán, fökép 
ha kopasz ez,' legcsekélyebb, mert a’ viz és szél a’ 
homokot ¿SM földçt elhordja. Az тéми vastagság 
:pág függ a’ hegyeket alakitó köfajak’ omlékonyságá- ' 
1ó1` 1s. 

A’ шmаты, melly mint legnagyobb tö` eg mutat 
kozik a’ völgyekben, áll az elporlott ásvány k, növé- 
пуek és` álati részekböl!, ugy szinte az iszap is, mely- 
1yel'` sok&quot;hòmok gyakran elegyül. 

A’ homok , fövlény2 és a’ kvarcz legtovább' áll ellen_ 
`az elporlásnak. _ 

Az agyagot a’ viz föláztatja, elmossag 'de e’ mun 
kája igen késedelmes. _ ) . 
_ Csupa homok és csupa kavics tömegeken a’ viz át 
szivárkodik számfalan üregük щит, a’ vizet magukban 
meg nem tartj`ák‘ _ ` 

Csupa agyag a’ vlzêt át nem ereszti tömöffsége 
miatt; ellenben’a&quot;homok és agyag aránylagos keverék 

_` a’ viz’ átszüröködêsét nem gátolja, a’ beszüröködöttet 
hosszabb ideîg magában meg 15 tartya, és ez által a’ 
kшгёk’ :illandósága eszközléséhez is részint iárul. 
‚ Aránytalanúl agyaggal és mésszel kevert homok 
tömeg 1s a’ vizet átereszti, melly, ha kelletinéltöbb 
Vagy gyakoribb, ‘жgy szüröködése’ ideje is még' tar 
tosb, az agyag’ fölázását, a’ mész’ szétomlását, és el 
iuosatását sietteti , és illy földtömeg’ ůllepedését eszközlí. 

/ 

)` 
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I Еду font 62111112 termöföld vîzbemártvù veszt 27datot. 
dto dto iszap `1110 &quot;&quot; `_ dto ’ 24 dto 

dto kavi`es _ dto 'T witg_ 20 dto _ dto szároz homok: f 1116 &quot;1116_ 20 dto V 
dto Vközönsé_ges_;\g5'|ag dto. __J 111o 16 dto 
'dto `fazékasagyag „5ö1ö116s“ dto 1116 17 dto 
dto po’soпyi granit ' dto dto 20 dto 

I 

3. azállënkok vagy is a” ñarmat, esso' ‚ !Íaó és и’ t. 
itt csa/5 az esso” és hó, 1 

A’ melega`nyag'az Üceán’ vizét, melly1`i`óldün_k&quot;'kü- 
Iének Ё‘ 1ész61 boritja, parányokra elosztja, é5 1111111 
alakban a’ 1e1e5ô11e szállitjа; a’ 1e1165ô pedig 6ze115645 
les túlajdonsággal 1111', 11o5y a’ hévmérsék mindаnnyi 
fokánál ennek megfelelö, 6s annak nöttével növekedö' 
viztömeget magán átbocsáit, és eze11 arányban 111 
meg uj vizparányokat szüntelen átereszt, és e1111é1` 11055 
wist a’ földszinérôi’ körülbelül 3 láb vastag viztestet 
fëlvészen. _ ' 

А’ 111e1e5’ müködésébûl' kelekedett páratömeg vagy 
buborék, vagy levegövel környezett vizparányokkint a’ 
levegöbe felemelkedése után vagy mint harmat 5ye115é 
deden leszáll, Ífagy fölhökre gyülve e5y süritô `le’gkör- ' 
ben, essöre, hora, és ríancsra „grande“ változtatya 
jobbára tova eredete’ helyétöl a’ föld1_'e esik. ‘ 

Еssô és11o1161 támadnak kutfôk, tavak, ’s folyá. 
nyak, 6s ezek’ vize föidszint és föld alatt az Üceánba 
viszszatér átváltozása ísméltetésére várakozandó. 

A_’ páralgás szaporodik a’ levegönek egy alacsony 
melegfokrúl magnsb fokra emelkedésével, mert a’ 1eve9 
gb ez által nagyobb tért nyer a’ pára átbocsátására. 

A’ páralgást elösegiti, és a’ levegôn átmenését si. 
etteti a’ 52é1 is, mellynek müködése 111111111 811101981), 
miné! szárazabh tájakon áthúz 11’ levegò. 
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&quot; Felhökre páŕa’ leggyakrabban 16521111 а’ 
hegyekre, 65 ezek közt gyakrabban a’ hóleptiek, és jég 
födöttiekre, ’s erdösekŕe,mert` eze1: magas állásuk , é5 
árnyékosságuk miatt mindíg alacsony mérséküek, és 111 
degebbek; minél fogva e’ hegyelçet`érd_ek1ô páratömeg 
`a&quot;'meleganyagtól nagy 'részt megfosztatik, a’ pára meg 
süríttetik, vagy 1s a’ meleg által szé1o521o11 vizparányak 
összébb mennek', ’s ez 1111111 egy tömeg `támad, mellynek 
sulya a’ levegö ellengillását fölmulja,' és a’ nehézség’ 
béfolyásánál a’ 11111111s’ törvényét követvén a’ fen idézett 
alakokban a’ földŕe száll. ' 
»lz Erdös hegyek után azon tájékok bövelkednek 52z11 
lénkal, nevezetesen essô és hóval, mellyek hegyek é5 
tenger közt fekszenek. ' ` &quot; ` 

A&quot; lállénk’ sokasága annál nagyobb, minél 1ö1111 
páraterhes levegöt a’ hegyekńek hait `a’ tengeri szél, 
minél magasbak 6s hidegebbek a’ hegyek. 

A’ páralgás 6s a’ 11elô1e kelekedett szállénk’ mennyî‘ 
sége víszált szerben äll a’ tájék&quot;e's a.’ helyek’ földhely 
zeti szélességével. ' ' È' ' ' ' ' 

A’ páralgás’ é5 a’ szállénk’ mennyiségére nézve még 
az egyes esztendVôk k_özt is паgy a’ különbség. . / 

4. Földalatti vizek. 

Látiiató folyást 'olmz'a\zi 6ss6' 6s a’ locs „l1óvîz‘¢ 
mellynek egy része a’ földszine lejtése után folyván ár 
kak é5 laposokban összegyül, más részét pedig a’ föld 
elnyeli, melly 1111116111111110so511, annál képesebb a’.viz’ fel 
vótelëre. Az elnyelt vizrész annál kevesebb, minél sza- 
porábban esik az essö, 111111é1 hamarébb elolvad a’ 11ó, 
mert a’ szüröködés csak lassan megy végbe; ha a’ felsö 
földréteg már csurviz, tartós essönél kevesebbet iszik‘ 
be a’ föld. 

На a’ földszîne áthatlan tömegbül áll, helye êpen 
nincs az átszüröködêsnek, a’ viznek ‘аду 61 kell `pá|‘_¢i«« 
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lognia, vagy ha dülös_д_a? tômegteiep, vblgyes helyekre 
le kell futnia; ha peть‘; a’ 'töinegtelep róna fekvésüivagy 
lerekában hajlott, fölötte îngovány es tó támadnak. Ez 

gyakor а‘ hegyek’ tetejéli, és ezek elnyult magas lábainaV 
тeх`t ezekeli gyakoribb az essö és hd,_ ' O 

Illy áthatlan telepek támadnak agyàg és szйди töme- 
дek“, mellyek tай’t hasádékok nélkül szükölködnek. Az 

agyag idöjártával felázik, és sárrá таk; ' _ На az áthatlan tömegek lukaçsos vagy keresztül-_. 
kacsúlmepedt rétegek alatt fekszenek, azok hátán a’ ie 
szüröködött viz a’ legalacsonyabb oldal felé lefoly, és ott 
a’ hol az áthatlan tömegek az öket fedü rétegen kitüznek, 
lép ki a’ viz. `_ ` . 

На a’ földszine aiatt egy mi meiységben megrepede- 
zзtt kötömegek, és üiîegek léteznek, a’ besiröködött 
vizzelmegtelt térek földaiatti viztartókká válnak, mellyek 
egy mély helyen днаt nyitnak maguknak feleslegek’ le--. 
csapolásáŕa. 7 _ 

A’ helyek’ száma,` mellyekben a’ földaiattì viz forrás 
név 'alatt lép-ki a’ föld szinére , a’ `források száмá¢ meg 
határozza. 

Ha . az áthatlan tömegteiep magas fekvésů, és а‘ 
messze elnyúlt dülösb oldalán tüzlkifegész hosszábau _ 
források mutatkoznak, 

Ha az áthatlan telep olly mélyen fekszik, hogy fö 
lötte viztartó támad, ezà 'habár több 4 `fzzöges mértföld-- 

' nyi is, gyakran csak egy utat` nyit magának; illykor ke 

vés számú, de gazdag forrásak keletkeznek. На‚ az áthatlan telep a’ szomszéd folyam’ szinénél 
alább fekszik, ennek fölösleges vizét a’ földalatti viztartó 

Vfelveszi, és saját utján odább takaritja. 
На az áthatlau telep egy forrás nélkülies` sikmezö- 

nél, vagy a’ szomszédfolyam’ vizszinénél magasabban 
fekszik, a’ földbe szüröködött essö és locs a’ folyam’ 

. V vizével föld nlatt egyesül. ‚ _ 
A’ forrás’ gazdagsága та; a’ viz’ sokaságától, a'V 



_там‘ lulu;cisl».«.s»1,g_»i_¢&lt;_sl,`` е; a’ sérekf, Vmenyek a’ ты м: ‘ 
vetgék, egyszerezetes foglala¿\iátóL 1 __ 
_ ̀_ A’ forrásggizdagsága változik különbözô esztendôk 

ben, és különbözô _évszakakban eаш ess_ô és hó’ mennyi- 
_ ség_éhez_ lg_ép_esl;,_‚A§_ _f9r_rá§’ gazdagságára béfoly azaz idô 

_is_',_ ii|_elly`eï_e;’ rëézeeskék szüröködésükre, és a’ szál 
Iénk’ helyêtöl Ía’_'_k_utf’öíg jutásokva `töltenek. Ezen idö 
pediд figg a’ liefxìpinrió ut’ hoss_záÈól','h&quot;`köztéŕek’, me_l« 
iyeken Ha_z_x1'wq11.’i_1¿, tulajdbńságátólg с’ térek ha szikia 
üregekböl `vag&quot;y5ij_S9ŕvá_bńl álliia`k, szaporabb _a’ „знать 
dés ,j1_i1ińt _iernìůföldi _váÈ&quot;y_ ñxióm homòkkal lkevert ̀ a\gy'èz-V 
зенит` V ' V 
_ Lassù szür_ökö_dési1él a’ fórráé’ gazdagságzkeveset 

változilá, ellenben’ .sebes szüröködésnél olly 'annyira, 
hogy száraz idöbeń ok forrás egészen elmúl: az elsö ` 
esetben állandó, az utólsóban mulаndó vaдy is pünkösdi 
kútak támadnak. ` 

Az állandó kutak örökösitik a’ folyamakat, és ezek 
vizének `legalacsonya b állása’ pontját meghatározzák; 
a’ pünkösdi kutak pe ig, és a’ föld’' szinén`lefutó essöés 
hóvizek a’ folyamak’ vizének állása mértekjét szünteleu 
változtatják. V ‘'_ 

5. A’ j‘ò’ld.s`%z’m' vizek, és béfolyásuk а’ fò'ldszz’ne’re. 
Az állandó és mufandó forrásokból támadott, 'és a’ 

nehézségtôl meginditott viztömeg a’ földszine’ hailásához 
képest felvett irányban folyton folytatja utját а’ tengérig, 
mellybül eredett, egy arokban, mellyet feláztatván és 
elmosván a’ földsziui földrészecskéket a’ viz ereiéhez, és 
a’ föld természetéliez aránylagos idöben magának kikot 
rott. Ellenben tartós vagy .záporessôbôl, felhöszakadás _ 
és hirtelen olvadó hóbúl, szóval, a’ földtöl el nem nyelt 
vizbôl шmаdo&quot;; viztömeg az egész téren elterülve szer- 
teszét a’ völgynek todúl, mellynek mélyében az állandú 
viztömeg’ árk «iba szakad, és vele egyesülve egy “ш folytat°' 

-г 

' ¢ 

.’ &quot;—.'_ H -_ 
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&quot;W A’”riehézség&quot;béfolyás'änäl utńńkindúlt viztömeglesete 
altal nyert sebes_ségbül’f|kif'e`ìfett taszitó ещё¢ mind аzòn 
tá_rg¿yаk” h`elybñ1 kilńozditásáŕa forditjagiiellyek folyton 

folyását gátolják; E’`_f0lyás’ akadëkaí`': v' ''`&quot;' Az áraknak „адy ’ia а’ meдтцаццйугц;ицацалдmгп 
den göi‘ö_ngye_, `d_értze ,&quot;'mellyek Ей vagybgyenlô vазy 
a&quot;'víz erejénél ńagyohb erñyel vi`Ssiz`_а|1_1em`tartatnak', a’ 
viz taszifásának çnggàfinek ’S qdábp ища?&quot; 
'_ ¿_'_l\_iivÍf;1_ ia’ jegedszqylgeáèfů ,`,cfis'mii‘;ä¿i¢“,1S&lt;&lt;'földrészek? 
k`a.p_cs;pl`a_taа’ viz¿’дlSegiia'gyQbb taszitásánák sem enged, 
illy azlkàtáilsii. Нzны‘! ‘ай.’ elszaggatás, és elhordásnak 
h¢1ye,__piiiç_s_en._ _çllzlllenben a’ föld egyes_ részecskéinek 
ö!szvelgQ’ttetés`e sqklïаl gyengébb a’ viz’ taszitó _ereiéné_l, 

‚ kivévéjj a’ l_`&gt;supà` és 'száraz agyagot; Vez azonban idôjár 
távgwagát meghagyja_ lágyimi, 'fö1¿zi1;, és inkább a’ fo-_ 
lyóviz’ fapadása miixtsem taszítása által elmosatik. Az 
àgyag ЕЩt egy árakban „vizágyban“ mellyben a’_lágyi-` 
t.'isJé`sV .tapadás sziìntelen müködnek, és a’ mellyben a’ viz 

;sebessÈ’&gt;ge miatt gyengén täiszit, 'sokkal keve 
se§_lict“_ gill ellent a’ folyóviz hatásának, `n1int a’ homok, 
és egyes kövek, mellyek, mihest képesti ‚ nehézségüket 
a’ viz ereje meghaladja, a’ higban sulyok’ nagy része 
vesztével lebegve is oflább_ kelnek. ' 

V Homok‘-`- és agyaé_-keverék’ ellenállása igen csekély, ' 
mert s_zi_iraz állàpotban a’ Vrészecskéli: `összeköttßetése 
gyenge, az átázás éokkal hamarébb megy `végbe, és a’ 
liomok штt а’ föld’ szшe mindig rögös marad. 

A’ föld’ `szinén szabadon fekvö ásványtömegekröl áll 
ez a’ szabály, hogy azokat a’ folyóviz annál kíânyebben 
elmossa ’s elhordja, miné! kevesebb agyaggal kevervék. 

A’ sebességtöl nyert erejénél fog'va elhordja a’` viz 
a’ hegyoldalak’ fölsô földjét, és magával a’ völgybe vi 
szi; a’ viz a’ hegybldalakban mély “мы kotor, és az 
elvúlt föld`és kôtömegeket részint hömpölgetve, nagyobb 
та! rölkapva lebegtensodorja, és a’ hegy’ lábánál fel« 
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lmlmozza; a’ viz airka’ változását taszító erejénél fogv 
szüntelen eszközli. -‘ ‚’ .¿¿;:: 

Az ásványtômegek’ szétoszlaísát és odább keltöket 
elösegiti 11’ `vizfag'ya’s is, mert a’ viz ekkor nagyobb `tért 
foglal el. Több küfaj, és mindannyi földnem’ öszvekötte- 
tése föloldatik a’ kö és föld’ üregeiben ’s lukaesiban' rei 
teiœzett viztetem’_:növekedésével. A’ kö és a’ föld még 
összetartanak a’ viz fagyott állapotjában, de 'falgy en 
gedtekor szétomlanak. 

A’ fagy engedése’ Кorа tehát ideje a’ földnemek’ 
nagy része széfomlásának ’s elporlásának; a’ föld semmi 
más erôtôl vissza nem tartva a’ nehézség törvényét kö 
‘гей; а.’ hul tehát vagy emberi vagy vizi béfolyás által 
meredek partok támadnak, ott a’ felsö rész ledül, és a’ 
fůldtömeg t. i. a’ ledült, olly állást vészen fel, a’ millyent 
egy egészen szabad földhalom felvett. volna. A’ folyóviz 
nem talália most már utja „árka“ alkotó részeinek elöbbi 
öszvekôttïetését, és sokkal több földrészeket hord-el ma- 
gával mint akármi más idöközben. ‚ 

A’ földszini vizek által meginditott részint elvált, 
részint szétomlott asványoknak rakásra hordatásábúl illy 

` jelenések keletkeznek; minthogy a’ folyóviz csak addig 
viszi a’ fölkapott ásváuytömegeket, vagy maga elött 
hömpölgetî‘, mig a’ viz fugyan azon sebességgel foly, 
vaдy ìS mig a’ sebességbül kifejlett taszitó erö a’ motor 
nya „materiale“ nehézségét, mint elleneröt, felülmulja; 
tehát a’ viz sebességének fokonkéntì fogytához alkalmazza. 
magáta’ motornya’ üllepedése ’s lerakodása,’s elószörV a’ 
legnagyobb darabok szállnak fenékre, ezeket. aztán födik 
képesti nehézségük szerint 11’ '1‹ö1111yel)})el‹, ’s végre a.’ 
рor; igy látjuk _egymáson fekünni nagy köveket, kavi 
csot, esorvát, lmmokot, agyagot és végre a’ homut, 
vagy is a’ növények és álati részek’ rodhadékát. к 

111y fokonkénti üllepedésnél a’ mivelt földröl lemosott 
ъ elhordott итогам a’ völgy’ térére veй magát, mellyet 
Bzûnlelen emel; uдy szinie a’ hegyek szurdokibul kihor- 
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motornya _azòk `tm‘kaV elôtt felhalmoztatik, gyakrah: 

nagy térséget lep-be, és a’ miveléstôl elvon; ¿igen gyakii-_V 
raltfazok tbrka_ elöttì a’ nagyobb_ ásványdarabok `lerakat- 
nak, apróbbakat ésfa’ homokot a’ Vviz ellwrdja a’ 1115“ 
közelebbik `árakba, a’ 11o1 1erа1‹o‹1аЁsа’аЧ vйп-eпйes foly-l 
ását_megzavarja. ' ` V .î 

` Ee1höszakadás'és za'poressônél``szuktak _nem csak 
leghelytelenebb lerakqdásak hirteleu1 támadni, hanem. 
még olly mértékbenis, hogy általuk egész völgyek el 
zairal“|1V:J_k',' 'és tavak ìtámadnak._ ‚ ‚ V V ` 

A’ földrészecskék gyengébb vaдy enösebb összeköt 
tetésénél a’ földezini folyóvizek csak négyféle árkat ásnaki 
vagy is ágyat vetnek maguknak: ceucsos fenekút két me 
re'dek oldallal; csuesos feneküt 'két menedékes oldallal; 
csucsos feneküt egy meredek ’s egy menedékessel; végre 
kerekdedest vазy is tekenyöst. V 1 

Lapos„fenekü természetes :irak 2 Vmeredek vagy 2_ 
menedéke&quot;s partal, millyen egy esatorna „canalis“ árkzl»` 
nagy ritkaság , söt a’ folyóviz’ tulajdonsága elleni `jele- 
nés, minthogy a’ viz a’ sódor’ 7,fìlum“д irányában létezô ` 
nagynbb faszitó erejénél fogva az árkát 'mélyiti; egy 1а 
pos fenekü árakban a’ sebesb folyás vagy is a’ seпyбzбд 

_`i`ömeg’ szétterjedése elösegiti az ároknak idönap_ elötti' 
fòlontetését a’ taszitó erö-lankadása miatt. i 

Ha a’ földsziní ásványrészek egyenlök, vagy ha 
fülül parázsosali és&quot;’gyéresek,` aláfelé pedig inkább ’S in 
kább tömöttebbek, és ha a’ folyóviz’sodra az airak’közepét 
larlja, az таk feneke rézsutan emelkedik a’ szélek felé.V 

На а’‚1’б111réSzecs1‹é1‹ maguk közt nem, `vagy csak. 
kevesetkülönböznek, és a’folyóviztömeg általányos se 
bessége az árak közepét tartó sodòr sebességétöl keve 
set különböz, a’ folyóviz kerékded vagy is tekenyös 
ágyat készit magának. _ ' 

На a’ vizut öntés földje egy“; felén porhanyóbb, vagy 
könnyebben fölázható anyagbul áll, a’ folyóviz ezt föláz‘ 
Mja, elmossa,', kimélyiti, és végre mind sodra, mind 

` I 

\/ 
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' `tor`nyаmennyiségétöl ’s-minémüségétöl. _ 
A’ vizárak fenekélxelgìegyenetlensége támad majd 

1б111e5e illy_oldalh'0z`lgözel¢$déséiibl.‘ßd16s0s’£enekii‘:ágyat 
vet magának egy`_meredek:iildalldl._1§9'д :дf3¿._i 111 `‘&lt;д.“ 

A’ sellů: Ю: irämyánák ’sz'_enkñzt_álióV Töntésföldhen 'zi’ . 
folyóviz'egy„CS_\`1c_Sos fenekä«ïárkat.kotor maga'nak` egy 
'meredek és__`egy`;.menedékea_§ddpäal5ifmeliynelg elsöét 
szüntelen szaggatjag _а? másikát iñńtigfslagy is zátbnyózza. 
iev: `I-Ia-a&quot;_'s9dńt'ii1_‘l£hy`a Iállanůó, _'é_s1f_»§zen irainyhan az ön- 
xésföld kw_énysbh`«m_ìntsezna’ 11101101 îskétfelém _t’ekvöí.f ,J a’ 
foly óviz e’ pßœhanynbbföldůiialdalakilt feláztatja,`jelinossa, 
és_ké_t mély`&lt;árka_l'f_mis»_mag,ának ‘lëgyi iközhenhagyott ge 
11119гe1‘‚‚1а1$‹1аЁ`7У1‚йépeы“ ‚ _ ;&quot; н: :i&lt;v.g: д:¿_x'f ¿&quot;.i';¿î£¿:: 
„г` J A’ V_Ig¢1p¿as`z``t vízmellékrölfyfôkéìí ha.homokbul va`gy_ 

. Vpax'ai‚zsffö_1din'il_;aIll`,'.a’_ ща5ая__v111‚‚111e11y_ vagy1_;a? mellék’ 
h'osszában„3;vagy .raigita'egye'riesenVke1_-:eßzt\“i1 foly, magi 
val _elviszi a?`:f61ds`zine’ni fökiet,`fisfez 181111111 mellék ala! 
ßsonyodik. 2 131„»‚‚V V ш 11' ai ’ ' _J ` 
r__ r A’ folyóxeiz igyenes iriiliyhangelnyuló árkafenekét. a’ 
_viz_-sodra,_és en_nek. mind а’ két` felén folyóviz`sebességé-\ 
hez aránylag e9уe111ôe11‚б1111‚11э1,.Í11а ßsekély változatú а&quot; 
fsebessége; a’ÉQS_l\ml’Vg_¢í áßkßieVnekét qledig egyenetlenül 
önti fel, mert.a’_ so_dor,`__és ennek,':,minda.’ kétfeléu'folyo-, 
viztömeg sebeeeége, és az;«phb\&quot;1_1îit¢_1’_il_iadot_t`taszitó erö 
szüntelen vailtozik.` д _1_‚_ _ _ д 
1_`_ A’ vizárak észnevehetů fó1önteté_se, _vagy is a’ V111o1or 
ny_a lerakedás'aV_idös_zakaszkînt történik meg_, és függ a’ 
_viznek kise_~_bb. vagy nag_yob_b iirjától, а’ 111115111611o1111110 

_1 г`: 1_ 

az eredeti völgyeknek mint természetes vizutnalgöntés» 
fölilie természetêbiil __aza'z1könyebb vßgy nehezebb fel- ‚ 
ázhatásábul, ázétomlásábul _és elhordatásálìul,_maj&lt;_1 а’ 
megiudult ásványtömegek rendetlen lerakodásábul, melly' 
ismét egyeneseu Eügg a’ motornyát meginditó` 111s9111” 
sége változásától, azaz egymi vizsebességgelïmegindult 

 

д’) 5111111111115. ' `' -r_ - __ 

  
 



$4 

motoimya :addig`takarddilàáàùìgakëiiestiffnehëzsége ail viz 
egész erejét meg nem_ ̀ häládja ;` 'ezV miutain `inegtörtént 5' а’ 
motornya raka’srá_gyül,:'1és';_ élfo'gl_zIt'1hel'yé`n'mindaddíg ` 
veszte'gel,'smig a’ voltísèbéshégü víznék``nag'yohb erejü 
isméb meg'nem:índlt:j`iài',M0dá1iblil‘em visz`|`„';','és- a’ Vmagávml 
hordottakkal'nj'`_halmókzŕa *1Íień1'igyiì_itL„Í_îkl'f_:ß:.` . ‚ '_ ‚ ‚ 
‚ ¿_ A’ fenmészes`vagyfisxwësalyövŕzfilgŕfélibmüködësével 

készit zátonyt ‚‚ 1 'g~yiünt`l«fés каждые‘ gn àà l ezelvftámadtával 
változtatja árka al`akiůt‘,:'‘'sebèsàégétzëéëllebböt kifejlö ta» 
szitó erejét is , V’s.íemxél fog`via motoŕny:it&quot;l'rordó'1folyóvi` 
zeknél rendességet`nem is találunk,iVés&quot;'állaí1dóságröl 
hiába gondolkozunli. ‘I&quot;lë‘li`ëpf Íá’''fòlya’m`0lI felsüiröszèibeii; 
migV 1.11. _a’:sili1'a` lelnem szállnak, a’iföldsz`inìfvi¿zek=&quot;a’ 
földszinélje `béfolyásain&quot;a'k:'«-«' bätorkodomilmondani 'L esаЁ 

 

nein üfhrdithablani elnedményi, . ’Ь‘е1т111119‚11а11: társal, íìtt V 
árokfenék emelkedése, ott mélyedése , itt keskenyedésg 
btt_’ azélnsedës, ` ittì niellék ïalaìesonyodaîsëfiott magasodás 
itl: uj Vsztikadékòlî,1&quot;\'fetg§’.' is erèk` támáldeleìa,V olńïbeöntetése, 
szóval,` az: álllratatlansäg ̀ 11íaga'örök&quot;ös'napî rend. . 
iin/ A’ visâzatolulö ‘'vii1',&quot;&quot;(:sï%il'«&quot;¿iîi1oixia'libf fölîli’`és`zek`kel tölti 
meg' a” mellék vidáiii9kà1,``mgya’1tö1e èibbrimtt laposiV, 
ésßez az óka, hogjffilljffiúiípáslhelyek’ уеду hoitvizárkak’ - 
farai sok idöt kivánnak fölöntetésükre. ï‘`‘-`iH„'V4' V . ‚ 
ышйЕдy '.sîra.k&quot;J keskenye ̀¿l'ele'rtt&quot;1l&quot;c:lda`ga`zit``‘il viz -е’ sodrán 
kiv'i'i1` è&quot;së' motornyát`sebess_ëge’ meglankadásäliòz képest 
fen=ókre»ereszti,‘a’ sodra iridnyában!évöt peiiig odább so 
dorja, és a’ keskeny&quot;en'laliuliV szélesb árakban sebessége’ 
.1n‚is'odiszorÍi.fogy`ta míatt lerakja, és az árok fenekét szél- 
tí`‘b`e'_'e`meli. ` V V ` i _дV 1131:: _`_;__,î':_ ' 1 1 &quot;г: 

&quot;`'í' Ha a’ 'f&lt;¿ilyóv1'z egy tóbaï ömllk', еs ennek viztömege 
i1agy`obb,; ii’ ̀ folyóvíz miután Ãsebességelmeglaukadásával 

V _ valgy tán egészf vesztével is'`a’ magávalfihòzott motornyát 
a’ t.á'fenekére bocsátá, tisztulva foly ki' a&quot;tóV-,‘folcäíI1,. vagy 
is'a’'to&quot;sio`a’u1_ canalis naturalis.“ .fw ' м « J а’ 

Kisebb tóba ömlü паgy sebességüyés лаgy tömegü 
f_olyóv|’z azon keresztül rug sebessége némi némi kiseb 

ч 
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' nak_ftulajdońslÍ_gä eду _vagy föbii' éŕö'sz'alq1ak'mar 

bedèsëvel »_ ŕßeëïimëäadèkßsebßsségéhvë képеst 22_ mmor 
дум V(a’ ' Víil_xo1_x1a.l_&gt;h_`_1'észee_sl&lt;él§`çiJ’ t_óban_koválogva fexíékre 
szállnak)_ odábh; _s_z_.-._i_ll_i_tja_, `éç'vég_1j_6_ д! Mi._ .széleit t`&lt;'il_(intvén._ 
egy a’ sodra` irá1_1y_á_l_i_òz `al,ka_;l_1_1_l_z_i_z§_1_t_1¿__i&quot;e_1_1des ágyat vйду! 
Ёйпакa’ Ёбbап; т! 'f `т’? :::;` il д?` ` ̀` _ ì&quot;.i“x 1'? 
_. _lia egy _tó_;_i:_ik__&lt;:_sekely a’ iefplyafgz, ,és zi.’ he_lé_hor- 

dott motornya sok-_,_ a’ _tó`_feiïelie,nаgyon emelk dil_i„_é§ ' 
ez быт! af viztükre is_, melly,' a_’`m_int_`a_’ mel1ék’._1na_g_à_s__-f__ 

заíца engedi, kiteljed, és пары! ni1i1'r_a`több det nyel el’ ак) ' ‚ Q _J г`; _ ' ч' V ж: ;;‹›:г.`:;V‹ 
Нà @gy МИФЫ т‘ ‘=$Зб#’Ё$Ё1д*‘ТЁЧ;$e'Ч _ki__%°4\`JP_ì_-‘д 

ráloghat , _sem ki nein folyhatt щит; _fe_l§Y§ áztatja, ’s Vi_x1gov:ixiy1'ala _s_a_i_rr__a_,_ l1_a_n¥'1‘_g vgíltozîiiiiez és&quot; 
дyш“ тёдy_ _örjeggеl 

”'_lr:|1’_ 'и 'H ' `1 ‘ 

-„_ ` ̀ ;_ _‚ '`'_: '_ “б. &quot; :irl ‘' 

1y¿is`i1ak,’minj;'ë;_zit&quot;n¢nizö днища `sèb'eqsségé¢a1. &quot; _ _ 
A’ _tas_z'itó‘qe_r¢_’î'j_a__z__',_ me`llyj___a&quot;_ testi' öszv`ekötte_tésnek 

_:ё‘ ‘Ёщдáдos’ è1`va_Tás`z`iäsát eszkazuî' es 'ŕiïfèjrödéäéref еду 

М’ А’ `гв1‹1це1‹'¿rд$ёеёёё' а’ .i.‘f.1yá. '_hài¿s¿_ füg¿'ä;'_f0;' 

tesltm9z_d_Íilá_sr1a_k&quot;mixid`egyikéiiel§ àтм}; s_z_\'il¿s|êgee. _o_l_`i_ok-_-`_ 
mili‘Èulajilonságátïieüességgel`megkivänja. |&quot; '_í'_1` 

__ __Magábzin_ véve __a’ testmozdulásnik' vagy is___ i1_'1ů_yIá`s-&quot;' 
' _IÉÍÖSÜIÈ 

rńuùkássága; д: te_àt_ egy eröszalí ‚ямы hyert tulajdr_&gt;_пszí-'-__V 
айt erôs. visszsïhatâis által ísmét 'e1ves.z`thet_i§ _aÍ&quot;_mi Май 
több _`e'se'tb`en magát égy`mozdulást _vagyis iiidu1’á_s.'t_isnié_t“_'_ 

ищу¢. '`‘_'{ ' ̀_ _ `_ ` `_ f _ ‘A’ tasz1’tó_ erônek ._csak_ o`tt,“ës_'çsa,l_{_`akkór van h_elye,; 
a&quot;'hol, és haa* s`eb’es`ség eщё _ákadëklìai _víèszqnl»(.'1\t_ai_sîbál` 
jön', melly alkalommal 'za_’ 'tasz1'tó&quot;&quot; erójińagamagái &quot;é‘j)eń§ 
azon ai-ányban elöbb vagy utóiib emészti meg_,_a’ melly 
ben az egyes7 eröszakok' e'rös\9blren&quot;&quot;fvagy `gyöngfeb eл` 
munkálódnalá. ' _ . __ __ ' _' 

_1`г&quot; 

’) A’ rma, as ш. cumin а’ filmini `viz my befoxyaßanal.` да 
5 

„fe1iel59t}9í1_n!é1ySég“ iS_ß!!á!i¢§f1ч_ _ _ 
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` 'L_ 'Az ellenállás ill a’ testi összekÍ5ttete$iben;_`a’ taszitá' 

eró peйд; áll a’ mozditó tulajdonsägnak&quot;Scmmisitéëében, ' 
és a’ testi összeköttetésnek fölbontat'ásában'; A’ taszitó 
erůtehát méïtéke a’ mozdnïá's&quot;t11lajdonsiígáuak és a’ testi 
összekötietés _ közti visszonhatásnak. ' ' 
V _ A&quot;mozdulás tulajddnsägnak, és“a’ te_s`t'î összekötte 

’ësntekf örökös v1`sszò^rrhatáäa, a’ ’viznek a’ partnkhoz i'u- 
gàis_a¿ &quot;és az árakigöŕöngyeihez ütközése akadályozzák 
‘Едyт? а”йz1’o1уёs¢; de épen Vezen visäzonhatásban fek 
цeпek az_ okok azon erôlmek kifejlésére, mellyek a’ viz 
zèlf’`éi‘ìfeklésbe iövô téstelŕet öszveköttetésökbül kiragad 

\ jäŕl, `езду vç&gt;_lt'áké_pe_I1j_'§&quot;z'étl)_|_)ntia’k, ’si odább szálliiiák. 
И aziaiioknak ií_ö'vekedett'lejtése a’ nehézség’ 
můlëödéëët `elôsegiti, `még’ is a’ folyóviz pillantati mtinká 
latinak vagy is a’ kifejlö eröknek sem a’ motornya batal 
masb letakaritására,V semaz ‘ärlak ìnélyítésére nézve nö 
vekedniek nem kell,_ meи; a’ eebesség nem'erö, és az 
általa&quot;ol&lt;ozQtt taszitó` erök,' a’ körülálläsokhoz képe_s_t,¿ 
i`o_rgó__és fórr'ong&lt;_ì` folyás`:íltal_a’ viz tömegében magukma 

részi, ,és gyfàkran egé_sz_en _is megemésztik, 
6s'ï'ez òlibul épen'ner'n`k'ell öregbedve hatniok а’ testek’ 
i'5_s“s`z’ê'l`iii'ttétésére; indító ok Еду nagyobb lejtés 
miatt haihatosli iá.&quot;_ &quot; `_ ' ' ' :__ ` ' 

Á}2`ò;â,_m¢11y `esete эта] nyertV _folyáéa természetes 
i1_~_fyäb_:_1n mozdúl, ereiét nem veszti a’`parthoz rézsutos 
ütl§ö`zé_sében, mint а’ Еeméпy testek; _`mert a’ mint a’ 
рйгфozйдсöгött viz részecskék sebességükböl vesztet- 

`t‘f_‘3i§ uдy az “¢аíнuk következô vízrészek által, mellyekV 
m_ég_eg&lt;_êsz_ sebes_séggel birnak, és az ütközés által még 
ń_ex'n szénveiiìekè a’ parthoz szorittatnak, és ez aili;‚).l_àL’. 

рыб viztön1egnek_ _ sulyát 'sza_poritja§k. ï 
_ _' isizVab`ad Íc_ullá.&lt;»‘’t‘z’¢_la_j¢l¢'Jm’ági-` 

Egy egégzen üres térben a’ nehézség _béfolyásánál 
fogva a’ `szabadoп ‘мы test sebessége' egyaran siettetett, 



17 

Í 

mert a’ nehézség minden idöszakban, p‘ o. egy perczben 
az inditó tulajdonságnak ugyan azon fokát adja a’ hulló 
1es111611; e’ tulajdonság tehát állandóan, és' egyarányan 
magát meggyüjtheti a’ hulló testben. ' 

De minthogyiöhlünkön nincs egészen üres 1ér, é5 
а2, a’ 11111 1111 szabad hullás alatt értünk, a’ nehézség ál 
tal eszkgizlött önerejú átmenése a’ testnek a’ levegô tö 
megén, mellynek részecskéi más testekéihez képest cse 
kély összeköttetésüek. ‚_ 

Hullás közben a’ levegô részecskéinek, mellyekbe 
a’ 11111ló 1es1 ütközik,elválasztatniak`kell, és ehez erô ki 
vántatik; ez аz erô kifejtì magát a’ 11111ló test’ menésének, 
és a’ 1111é16 ’s egymástól elváló levegö ellenállásának vi 
szonhatásábul, melly által a’ hulló test índitó tulajdonsá 
gának egy részét örökre elveszti, a’ 111térô ‚és elváló 
levegötest pedig helyenkint elveszti összeköttetését. 

Ha a’ hulló testnek a’ nehézség által minden perez- ' 
ben adott inditó tulajdonságot 10-el, és a’ 111sz11ó erö 
kifejlödésére ezen tulajdonság fogytát az elsö perczben' 
1-el jeleljük, a’ maradék 9 az a’ mekkoraság lészen, 
melly a’ 111e11és növekedö tulajdonságnak nagyságát mu 
tandja. Mär minél sebesb lészen a’ menés, annál több 
levegö részecskéknek kell kitérniök és elválniak, tehát 
nagyobb taszitó erô fejti-ki magát, és ez az erö nagyobb 
részét megemészti ugyan azon perezben a’ nehézség 
:iltal adott, és 10-el jelelt inditó tulajdonságnak, melly 
:íltal a’ maradék, mellyel a’_sebesség magát szaporitja, 
inkább ’s inkribb kevesedik,' mig végre az inditó tulaj 
donság’ növekedése, és fogyása 10-el egyenlö lészen, 
és ekkor a’ hulló testben az inditó tulajdonság magát _çöbbé 
nem szaporitja. 1‘ ` ` 

Míután inditó tulajdonság kiegyenlöült, a’ 111s2116 
erônek hatása a’ hulló testre a’ természct erejével, melly 
a’ levegörészecskék’ öszveköttetését eszközli, kölcsönös 

\ 
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ée egyarán tartós viszonba lép, melly által a’ 1111116 test ` 
huzamos, és egyarányos menésbe iön: E’ menés aztán 
legmagasb foka „maximum“ _azon sebességnek, mellyeŕ a’_ 
11111ló test felvehet. 

Mivel a’ nehézség béfolyása a’ 1111116 testre a’ test’ 
tömöttségétöl, _és hullás' közben a’ kitérö vagy is egy 
mástól elváló _levegô részecskéknek sokasága az esö test’ 
alakjától és a’ sebességtôl függ, e’ feltételek pedig a’ 
szabad esés’ sebességének legmagsisb fokát hata’rozzákV 
meg, minden testnek tulajdon maga viselete vana’ hul 
lásban. 

Hullás közben a’ 111111ó test két ellenkezö munkáserô 
közé jut, ugymint :,a’дnehézség, Vés a’ levegô ellenállása 
közé; ezek az esirtestre egy nyomást üznek, melly ak 
kor legnagyobb , ha a’ sebesség a’ tet«'_isségét„leg`magasb ` 
fokát“ elérte. Ezen nyomás hat most a’ hullólteat szöve 
Юre, és ha a’ szövet ellen nem állhat a’`nyomásnak, а’ 

'l1ulló`test szétoszlik, alakja megváltozik; de mivelaz alak 
változására, valamint minden szövet fölbontására erô ki- _ . 
vántaiik, ez az(in_ditó tulajdonságnák'_ egy részét szinte 
megemészti. &quot; ‚ _ _ 

V ̀ ̀ Haa’ viz a’ levegôbe öntetik, vagy magas sziklárúl 
lelmll, ezt`az idézett nyomás eleinte legyezö szabásu 
alakra, aztán esöppekre, végre permetegre „Staubre 
gen“ változtatja. Az essö-csepp nem esik olly sebesség 
gel, melly esése’ magasságának, és a’ kemény testekre 
а’ hehézség béfolyásának megfelelne; a’ permeteget zi’V` 
levegöben lebegni láihaini. luy munkálaiok temeg bebi 
zonyitják, hogy a’ sebesség tetösségének „maximum“ is 
sbkkal csekélyebbnek kelllennie, nem különben, hogy` 
hig testeknél a’ függös esés folytatása sebesség nevelés 
helyett sebesség fogyást eszközölhet, ha a’ hullás sebes- 
ségébül kifejlö erû nem csak az ellenálló test öszveköt 
tetésének, hanem magának a’ hulló test’ szövetének föl 
bontására is kiterjeszkedhetik. 

l 
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8. Lényeges Ísůlönöség kemény és big testek’ me 
nése „itt и’ т&quot;: folyása“ közt «gy lejto's lapon. 

A’ nehézség igyenes béfolyásánál fogva a’ 11e111611y 
1e51 is egyarán siettetett sebességgel csuszna le` egy lei 
165 1аpo11‚ ha csak a’ nehezkedö e16 müködne; de nem 
csak a’ levegö részecskék egyesületén, hanem az egy 
máson menö 1651e11’ öszveköttetésén is e161 11e11 11e11111e, 
me11y‚m1а11 a&quot;sebesség legmagasb fokaismét megkisebbül. 

Ambár egy lejtös lapon а’ |1e111611y és 1115 1es111e11 
megindulását ugyan azon erô, аzаz, a’ 11e11ézs65 esz 
11ö211, 111é51s a’ körülményekben, mellyek közt a’ süke 
16111111111111111111, olly 'lényeges különbség van, hogy ezek 
az indulaisnemekminden hasonlószîgot elvesztnek. Egy 
lényegessV különliség áll azon körülállásban, melly alatt 
kemény 'testeknél а” dörzsölödés végbe megy. 

A’ kemény 1651611 dörzsölödése áll` a’ 1656s küleknek 
egymásba fogozkodásában, ugy hogy a’ kiálló részeknek 
vagy le kell szakasztatniak, vagy erövel kiszedetniek; 
hogyra’ kiálló 165ze11 jobbára leszakasztatnak, mutatja 
ez a’ körülállás, mert a’ kemény 1es1e11’ egymáshoz tar 
16s dörzsölödése ugyan a’ 1e5161111611 e161 6111ész16 1111111ö 
11ésé1 kissebbiti. ` _ 

A’ viznek dörzsôlödése nem lévén részint árkaihoz 
tapad, részint az árakföldnek üregibe megy, és folyását 
elveszti , tehát a’ többi folyóviz testöl 'erövel kell elvá 
lasztatnia, és ámbár ezen elválasztásra gyönge erô ki 
vántatik, még is mivel a’ viz parányaknak öszvekapcso 
lata a’ ragadosság, és folyékonyság miatt föloldhatlan, 
a’ folyóviztömegnek elválasztása az árakhoz tapadt viz 
részecskéktòl nem e16 kisebbités, mint a’ kemény testek 
nél, mert a’ visszamaradt vizrészecskék a’ iövökkel,ugy 
az' odább 111611ô11 másokkal szüntelen egyesülnek. 

A’ nagyobb sebesség a’ kemény testek dörzsölödé- 
561 kisebbiti , mert a’ kiál!ó részecskéknek valóságos 

2 911 
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egymásba fogozkodása, a’ mire 1116 kivántatik, tökéIe- 
sen ̀ végbe Vnem ni_el1e.t.V ‚ ‚ _k` ‚ 

Ellenben a’ vizparányak egyesülése hamar megesik, 
azok elválasztása pedig annál nagyobb eröt kiván , minél 
hamarébb 'ezen elválasztásnak meg kell történnie. 

A’ kemény test részecskék mozdékatlanok, és szoro- ` 
san egymásba kapesoltatvák, melly miatt a’ lejtös lapon 
csuszó testnek mindannyi részé helyben marad, veszte-. 
gel, és a’ lejtös lap’ végét elöbb, mintsem az egész test, 
elérni törekvését nem nyilvánitja. _ 

A’ viznek Voszlé'konyság,'a és folyékonyságänál а’ 'ré 
szek a’ lejtös lap végét korábban elérni törekvésüket meg 
mutaltiák. _ i ‚ ` 

_ A’ kemény test a’ sebességnek elért `legmagasb fokaí- 
val ìgyenes utját egyenlö lépéssel flolytzatja.' ` 
_ A’ vizfolyás egy _egészen igyenes, ésljóformámrézs 

utan fektetett, söt még egyenlö öblü árakban sem huza 
111os, 11а11em forogva, tolongva és forrongva helyenkint 
meggyül; 111y` gyiiletekbül nyilak 7,su`garak“ lövelnek ki 
siettetett f-oly:_iss.a_l,` .és ezek egy másik gyületben meg 

_ ‘ 'szünnek lövellö sugarak vagy is `lövellô_`tömegek lenni. 
A’ _§e_b_es_ség_rôl 5z616 czik ezen 611111151 Ьe111zо11yi1а11111а. 
— V Кeщ6пy‚1es1el111é1'a’ dörzsölödéegyakran mérsékel 

tctik, ha a’ kemény test csuszó menése hömpölgôre vál 
toziagtik.' ` _ . ' `_ ` 1 fr ‚ 

_ `A’_vizrészecskéknek íinomsága, 'ragados és tapa 
dossá`ga miatt mégfegyetlenegy 1:s6p11el1is hengergö tu 
lajdonsága gondolhatlan, annál kevesbet egy folyóviztö- 
megnél; ellenben a’ viznek 11emé11y_1es1el11›e ütközése, 
a_z árak’ feneke lejtésének, az árak’ öblének,` ugy szinte 

` а? viz esete, é5 árja állásának változása miatt különbféle. 
folyás támad, melly magát forgók, ’s elöre lövellések ál 
tal mutatia ki. _ 

A’ keméfly test egy lejtôs lapon fölvett sebessége 
miatt alakiát meg nem változtatja. 

A’ viz, légyen váluja ищy 611111 1111r ш111ye11‚ sebes 

\ 
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sége minden válloziisánál alakiät inegváltozlatja, és ugyan . _ 
a’ sebesb folyás a’ viz részecskéknek megnyulását, vagy 
is egymástól elválni törekvésilkef, a’ 'lasubb folyás a' 
részecskék öszveszorulását eszközlí; «таt ebbenis fek 
szik egy eröfogyasztás, mellylcsak az inditó tulajdon- 
säg vesztével jár. ’ ° ' 

Végre a’ kemény `мы’ taszilásánál az egész tömeg 
mär egyтt van, és csak a’ sebessége határozza meg a’ 
taszitás’ nagyságát`, melly 1) egy nyugvó (вsшeй ütkö 
zésnél egyenlö azon müvel „productum“ melly a’ taszitó 
test tömegének vagy is sulyának, és se/bességónek sok 
szorozásábul jön ki; melly 2) egy odább kelö testhezi 
ütközésnél egyenlö azon müvel , melly a’ tiszitó testnek 
Sпlya, és a’ sebességnek azon maradéka sokszorozásábul 
jön ki, mellyel a’ taszitó'test’ sebessége a’ taszitottét 
felülmulja. V 

`A’ viznél a’ folyás’ sebessége késziti még csak magát 
a’ tömeget, és а; ereйméпy, egy адott idô végén, a’_ ta 
szitásra nézve esak sulya a’ jelen sebességáltal öszve 
gyüjtött viztömegnek. A’ sebességgel sokszorozott viz 
tömeg ¢eйги; nem határozhatja meg a’ taszitás nagyságát, 
mert a’ tömeg splxa sine/s egészen egyтt, hanem esak 
egy része p. o.l¿gyen a’ folyás sebessége 60” egymásod- 
perczben; eze_n_ sebességgel egy 'um'.sadpercz’ végén 
meggyült viz sulya légyen::_. 60 font; osszunk egy má-` 
sodperczet'60 részre, jön I/su másodperezre csaikV eду: ` 
I/6° font, és szintugy у“ sebesség vagy is egy hüvîelk 
f ' Egy kemény testnél tehát máx- az elsö_ idôré_szben.-:V:V 
‘/so másudperczel a’ mszitás nagysága volna`‘/sm Х` 
60; a’ viznél pedig'e_sak ‘A0 X ‘/so azaz a’ taszitás 
nagysága egyenlö egy müvelf.mellyia’ sebesség и‘) 
része’, és ezen sebességgel öszvegyůlt viztömeg’ _‘/so 
részének sokszorozásábul kijön. ` 

Illy_ vizgyülés эта! véghe vitt taszitás után mivel а’ 
viz `azonnal meg 'riem szabçidulhat, az utána iövöviztö 
meg’ folyását ide ’s tova lmjtogatja, melly xi1uliödé_sét„` 
mint föntebb emlitém, lövellések és forgók megmutat- 

n 
J 
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_ИК, és ennél `fogva a’ folyóviz az inditó`tulajdonsa’gbul ki 
fejlett taszitó ereiét elvesztheti vagy is megemésztheti 
a’ nélk`ü1,'hogy igyenes árka öszveköttetése felbontására 
hasson. д _ V 

Mind ezekbülkitetszik, hogy egy váluban, csator 
nyában, és árakban a’ folyóviz sebessége magos fokra 
nem juthat, ha csak a’ viz a’ hig’ tulaidonságát el nem- 
vesztené; kitetszik, hogy számtalan_ külünfélék azon vi 
szonyok, mellyektöl a’ viznek egy árakban folyása függ, 
és mellyek a’ folyóvi’z’inditó tulajdonságänak beöltéseit 
níeghatározzák; vègre kitetszik, hogy a’ vizfolyás, melly 
annyi véletlen esetektöl függ, közönséges és meghatáro 
zott elötételekre alapitott remek-iromainyok „formula ge 
neralis“ szerént:' egyáltaljában ki nem számitathatik. 

9. À’ vz°2:vo&quot;lgy’ lejtéséne/E természetes elremleltetése. 
A’ világtenger 77Oceán“ páralgásábul támadott fiild 

szini folyóvizek visszatérnek anyavizükbe az Oceánba а’ 
földszin képeztetése által nekik kijelelt völgyekben, 
mellyek mint leitös чáт!‘ felsö végeikkel a’ kutfôknél, 
alsó végeikkelV pedig az Ocean’ tükrén mint legmélyebb 
ponton fekszenek. E’két végpont közti függös magasság 
meghatározza a’ vizut’általányos’ leitését, melly egy reп 
des huzamos 'sikra sem a’ vizut’ melléke, sem a’ vízárak 
feneke, sem a’ vizszine után nem helyhezkedik7 hanem 
inkább fokokra van felosztva. * 

Igy látjuk а’ hegyek közti völgyeket majd észrevét 
len, maid rögtön emelkedni, majd kaviesos és csorvás 
árkakat lasubb, majd szirtes,_sziklás _és meredek falak 
kal beszegetteket sebeskes rohanó folyással egymást 
fölvältani. 

A’ sikra kinyult völgyekben vaдy is a’sik’ lapályiban 
a’ folyóviz’ árkának illy szembetünô _különbségét ugyan 
ritkábban találjuk, de itt is egymást fölváltiák kis ebb ’s 
nagyobb távolságban a’ mélyek lasubb', a’ sekélyek se-l 
besb folyazissal` ' ' ` ' 
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A’ mélyek maguk a’ viztartók , és azen helyek, a’ 
hol bukkanók , vagy gázlók vannalz, e’ viztartóknak leg 
alacsonyabb szélei vазy is párkányi. 

Tehát а’ vizutnak e‘ természetes elrendeltetésénél 

ngy tekinthetjük a’ folyóviz árkát, mint egymáshoz kap 
csolt kůlönbszerü viztartókat, mellyekben idöröl idöre a’ 
befolyóviz magát ronra „ad libellam“ teнuй törekszik, és 
csak fölöslegét az alatta valónak adja-át. 

Az általányos lejtés’, és a’ vizäraknak illy természe 
tes elrendeltetése nélkül a’ vizek szörnyíi sebességgel 
folynának, és ebbül olly erôfeilïödne ki, mellynek a’ 

_ testek sulya által eszközlött földszini öszvekölltetés ellen 
nem állhatna. 

Az e'gyes'viztartóknak alacsonyabb fokozatja, és a’ 
viztarfókban ’s párkányain el- és átfolyóvíz sebességnek 
csekély különbözése hajózásra alkalmatossá teszi, ha 
csak a’ viztömeg elégséges, a’ folyamokat, mellyeknek 
a’ sekélyek „vadum“ mint árasztó zsilipek szolgálnak; 
mert rendszerint illy sekélyeken-át a’ hajónak egy igen 
keskeny ut hagyatik az átjárásra', melly utat a’ hajos ha 
elvét, a’ hajó fölakad. 

A’ viztartók párkányinak szélessége és alacsonsága 
meghatározza egy folyamon vagy egy folyam közön hasz 
nálható haiok formáját, és nagyságát, és e’ részben a’ 
természettel, melly müködésének bizonyos határt vetett, 
alkudozni nem lehet, söt e’ határon túl menni szándék, 
érdekelje az bár a’ hajozás vagy a’ vizfolyás igazitásátá 
hiába való fáradozás, és költségpazarlással járó vesze 
delmeztetése a’ folyóviz használásának; mert, mivel a’ 
vizszinnek fokozatja függ az egyes viztartókban ugyan 
maguknak a’ viztartóknak, azaz a’ mélyek’ ós sekélyek’ 
viszonyitól, mindannyiviztartónak, vagy többnek meg 
szüntetése nem csak a’ hajozást szüntetné meg, hanem а’ 
megváltozott vizfolyással a’ természet’müködésének is meg 
kellene változnia, igy p. o. egy megszüntetett, vagy 
megalacsonyitott sékelyel a’ fölsövìz sebesb folyásba jön, 
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és erre a’ viztartón fölül veszteglô motornya megindul, és 
a’ viztartót fölönti. ‚ _ 

A’ sekélyek megszüntetéso vagy alacsonyitása kis 
folyókmil vagy mellék ágaknál kivált a’ hajozásra vesze 
delmes; mert a’ partok&quot;közelsége, és a’ viz’ kevéssége 
miatt a&quot;viztartók is kisebbek, és ezek megváltoztatásánál 
a’ hajos viz egészen elvész.'De még a’ folyam mellékére 
söt még a’ folyamak közti földre nézve is káras béfolyásu 
lehet illy változtatás, mert a’ viz alacsonyitásával a’mel 
léknek ésa’ yizköznek kiaszása következhetik ugy, mint 
mesterséges «viztartók дым eszközlött vizmagasitással а’ 
mellék vizenyösre vagy is fóldáriasraváltoztathatik. 

Hogy egy folyányban „rivulus“ vagy érben a' folyó 
viznek minden vizállásnál egyforma általányos esete van, 
oка az, mivel a’ partok magassága és távulságának visz0- 
nyai csak nem egyformák. _ 

10. A’ fol!/amok’ ждут_ 

`A’ mondottakbul kitetszik, hogy a’ folyamok czélja 
sem' a’ lehetôs` legsebesb lefolyása a’ viznek, sem ez, 
hogy a’ hegyek tetejéröl és oldalairól lemosott földdel és 
ásványtömegekkel a’ völgyeket és laposokat kiegyenlöit 
sék. A’ folyamok közvetett segéd eszközeî a’ természet 
nek, melly“ mind a’ földküle’ képezésében, mind azon 

' törvénynek, melly után a’ természet jár, állandfó fentar- 
tásában , azaz, az Oceán páralgásábul támadott essö és 
hóviznek ismét ,Oceán vizére változtatásában szüntelen 
foglalatoskodik. ` 

Ezen segédeszközök’tulajdonságainak, és a’ bennök 
lappangó vagy más testekkeli érdeklésük &quot;аgy összes 

I hatásuk эта! kifejlö eröknek tökéletes ismerete nélkül 

‚ __—_—_—__ ‘ -.l__Ñ‘44‚_&quot; Щ&quot; 

minden javaslat kétes, és veszedelmeztetô. 

п. А’ fö1d.¢z_m „ям körülz’ j¢z@„e’¢e_.i. 
A’ föld’ színében vagy is a’ vizvölgy’ öntésben ki-_ 
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111oso11 zirak áll olly helyek szerkezetébül, mellyekben' 
a’ huzamos folyás megakasztott vagy is tolongó ’s forgó 
folyással felváltatik. 

Azon helyek, mellyekben a’ huzamos folyásuralko 
dik, csekély mélységíìek; a’ hol a’ folyás megakasztott, 
nagyobb mélységüek. Forgó , tolongó folyás van ott, 0’ 

l hol a’ viztömeg függösen lehull, vagy igyenesen egy 

' odébb takarittatnak. Ide tartozik az áraknak az а’ 10sz0 

tárgynak nekilök, tehát ott,_a’ 11o1а’ viz rögtön felhágy 
inditó tulajdonságán, és ezt a’ 1аsz11ó 01ô’ készitésére 
forditnia kell. Ha 1011010z árak a’ sulyerô által egy 
másra rakott egyes kemény testekbül áll, a’ mozdulat a.’ 
taszitó erötöl velek közöltetik, és a’ forgó viztömegbß 
fölvétetnek, végre a’ forgóbul kilöketnek, és a’ huzamos 
folyás irányában egy darabig uszva letakaritatnak: de az 
alatt, hogy a’ viztömeg huzamos folyása növekedik, _el 
veszti 0’ folyóviz taszitó ereiét, és a’ meginditott kemény 
testek’ odább szállitására tehetségét; a’ kemény 10st01: 
fenékre szállnak, és ott mindaddíg veszteg maradnak, 
mig аz zirak állásában „formájában“ vagy a’ viztömeg, 
nagyságában megváltozott viszonyok egy nagyobb és tü 
zesb forgó folyást nem okoznak. ' _ 
_ A’ tilok „cataracta cum porta angustiori“ szabásu 

lìukkanók, mellyekhez a’ szorulatok is tartoznak, és а’ 
homoru „horpadt“ partok azok a’ helyek, mellyekben а? 
10szi1ó 01ô kifejlik, és a’ kemény testek öszveköttetése 
nem csak fölbontatik, és odább kelésök eszközöltetik, 
hanem a’ fölöttük megindult tömegekiis a’ taszitó erötöl_ 

is, mellyben a’ _viz sodra fekszik, azaz, mellyben az 
árakfenék’ legnagyobb lejtését követö viztömeg az egész 
viztestöl elvalni törekszik. 

Egy magára hagyott folyamnál a’ 10sz11ó 0161 110111zô he 
lyelmek távulsága rendes viszonybau zill 0’ viz és motor 
nya koronkénti mennyiségével, az árak’ leitésével, a’ viz 
esetével. Ezen aránynak elkerülhetetlen szükségérölineg-. 
gyözend ugyan _ezen aránynak _mesterséges munkálatok 
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` szeiben fölöntetése, 

által meglìontása, mellynek következése lészen vagy a’ ' 
munkák’ pusztulása, vagy lia ezek elégtartósak, elébb 
utóbb, de még is bizonyosan, a’ folyamnak minden ré 

A’ mesterség tehát ezen természetes aránynak káros 
következésit ugymint paijtszaggatást, gyakran kiáradásokat 
is elh:ïír|’that, de a’ természet’ munkálódását meg nem дым] а. 

A’ hol a’ földszini vizek egy öntés völgybe, mellyet 
maguknak készitettek, magukat beáslsák, és sem mester 
séду sem sarjazás a’ föld’ viszonyinak szabad kifejlödé- 
sét lényegileg nem gátolták, ott igyenes folyás ritkán 
találtatik; ez csak szük de egyszersmind erös és minden 

V árvizet meghaladó partokkal beszegett völgynek tulajdo- 
na. 'Illy igyenes közökben a’ viz vagy közel egymáshoz 
álló gátszabásu akadékon, a’ millyenek a’ szirtek, szikla- 
Vdzufabok, szorulatok, és sekélyek, 1erohап,‚ vagy illy 
akadékok’ hiányában a’ viztömeg feldagad; mт az in 
ditó' _tulajdonság fokokra_el nem osztott és taszitó eröt 
'nein пemzе folyam közökben a&quot; folyóviz tömegében eдy 
пэдyдbъ forgé folyást eszkôzölni törekedvén maga magát 
megemészti ugy, hogy a’ megakasztott folyás minden 
pontlian a’ huzamos folyást fölülmulja. 

Vannаk folyamok, mellyeknél közönkint csak nen 
egyenlô vizmennyiségnél, az öntés völgy’ egyenlö lejté 
sénél, egyenlö görditménynél a’ vizfolyás majd kemény, 
magas, kôsziklás, maid alacsony és csak sаш: vízhor 
dott motornyával fölöntött partokkal bir. Minél kisebb 
hébellóha a’ viztömeg, annál restebb a’ folyás a’ gördit- 
mény odább szállitásában a’ magas köszlklás paiftú folyam 
közökben; az utóbbiban vagy is az alacsony Ííartú folyam 
közben pedig, mivel a’ viztömeg egy árakba' összegyül, ` 
az inditó tulujdonság a’ görditményt odább szállitó taszitó 
erönek kifeitésére iparkodik. Illykor, azaz, kis vizállás 
kor a’ viztömegnek csekély változása a’ vizszinét min 
denütt csak nem egyfòrmán sülyezti &quot;аgy emeli. Ellenben 
áradáskor egészen ellenkezô viszony sill, be, mert most 
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a.’ niagas, kemény, sziklás partú folyam közökben az ára 
dásbul keletkezö sebesség meginditja a’ már más idô 
szakban rakásra hordott motornyát.; az alacsony partú 
folyam közökben pedig a’ viz ereje megvesztegettetik 
ez által, hogy a’ viz a’ partokat meghágja és ennél fogva 
sebessége meglankadásával, melly különbözö irányban 
esö folyásnak következménye, a’ magával hordott motor 
nyának “адy részét fenékre ereszti, ’s utját vagy is ár 
kát fôlönti. }_31ztbebizonyitj_a ez a’ jelenés, hogy vizhor 
dott földbül készült alacsony partú folyam közökben leg 
több gyürre „eongestum materiale superñciem aquae non-` 
dum superans“ találù`nk minden nagyobb árviz után. 

`Vizáradáskor a’ magas partú folyam közök „ide lehet ` 
V számlálni a’ viz széléhez közel helyesen иgy helytelen 

fektetett sánczokat is“ közti emelkedése a’ vizszinének 
egyenetlen, és imitt amott 2-3szor is magasb, mind az 
alacsony partu folyam közökben. Illy egyenetlen emelke 
dés által a’ magas partu folyam közökben egészen külön- 
bözö eset, és selye „sebesb folyás“ támadnak:' ezeknek 

. egyesülve kellmüködniek a’ taszitó erönek kit’ejtésére, és 
müködésüket 6nnál is foganatosabban fordithatják és for 
«таk, ha a’ magas partbul kiálló szikladarabok, vagy 
más kiálló, tán mesterségesen is készült tárgyak a’ mü 
ködéshez járulnak. _ 

Шу ielenések „ш“ itélve mindig költséges dolog ma 
rad a’ szabad „nyári“ árviztöl egyszer vagy többször 
évenkint elboritott vizutban ásványtömegekkel vagyfis 
görditménnyel terhes viznek igyenes elárkolása, vagy 
annak sánczok, szelíd kanyarok, vagy különszerü ’s 
állásu fa- és kö-gerebek „sarkantyuk“ közt vezettetése; _ 
mert hogy végre egy igyenesen иду szelid kanyarban 
vezetett folyóviz' a’ melléket meg ne. haladja, elkerülhe'-' 
tetlen. Ha még is a’ fo'lyó`vizet az említett módon vezetnî 
kivánnók a’ görditmény letartóztatása es letakaritására, 
mesterségesmódokról gondoskodni szükség, mintho gy sem 
gyenes, sem rendesen lejtözö , sem szelid kanyar utban 
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vezetett viz által a’ Шyás ereje nem eszközöltethetik a’ 
mаr elölmondottaknál fogva. 

12. Természetes érkakôan е’ folyoviz’ jelesó 
tùlajdonságz’. 

Egyedül a’ köznehézség’ befolyása által meginditott, 
és a’ szárazföld’ lejtésetáltal, mellyhez a’ ragadosság és _ 
folyékorìyság is járúl, folyásban tartott viznek folyása 
az egészre nézve huzamos, részeire nézve megakasz-' 

‚ tott,;kavargos és tolongós. 
Az árkak’ külömbszerüsége ’s állása miatt a’ folyó-’ 

viz majd szétter]’ed,_ a’ mi эта! esete és teteme kiseb 
bedik, maid megtüremlik, melly által esete ’s teteme. 
hagyobbodik. &quot; ' 

A’ viz’ íinomsága’ és ragadossága’ tulajdonsgigánail« 
_ fogva a’ megindult vizrészecskéknekf öszveköttetése fiil 
bonthatatlan, a’ visszamaradtak a&quot;jövök'kel, az elönyo 
nyomultak másokkal szüntelen egyesülnek. ' 

A’ megindult viz a’ Гб1дsz1пe’.1e]1èse‚ vagy ís az 
öntésföld’ színében kikotrott árak’ fekvése által folyá- 
sának kitüzött irányát esаи eröltetve hagyia el, minél 
fogva esavargó folyása nem fekszik magának a’ viznek 
természetében. _ ` 

A’ megindult viz` az eset által nyert sebességénél 
fogva megtaszitja _mind ш, a’ mi Ы folyása’ eredeti 
irányábúl kitériti; megtaszitja, a’ mi folyását megak‚iszt- 
ja p.io. egy másik vizbe ömlésénél, vagy parthoz, sáncz‘ 
lloz vagy egy mok, és geit mögött az árak’; fenekéhez 
ütközésénél. _ _ . _ 

A’ megindult viz a’ folyástulajdonságbúl kifejlett ta'-. 
V szitó eröhez képest,` melly a’ viztömegben паgy részt 

és jobbára maganlagát egészen megemészti, a’ -folyást 
megakasztó testeknek összeköttetésót felbontja , elmossa 
’s elhordja, vagy minekután a’ megvesztegetett vagy 
egészen megemésztett `шzйб eröböl uj erö támadott, 



‘ l ' ezzel a’ folyást gátló testet habár több mazsás is, vesz- 
teg helyéböl kikapja, és vagy lebegve vagy görditve 
viszi mindaddig„mig a’ test’ sulya a’ viznek folyásköz-’ 
hen ismét lankadó taszitó erejét felül nem mulja. 

Hogy a’ folyásbúl kifejlett taszitó ereje a’ viznek 
némi sulyarányba iöjjön az ellenálló tárgyakkal, melly 
nélkül a’ folyás országos czélokra 'hászonvehetetlen len 
ne, a’ 'megindult viz nagy részt magamagának készit 
akadályt felvett ptjában, vagy`a’_természettôl vetettekre 
talál , mellyek közt a’ földszine’ lëjtésének fokokra osz 
“sа legnevezetesb. _ i:‘_: _ 

A’ megindult viz az árek’ azon oldalára dül, mely 
lyen kisebb ellenállásra. talál, azaz, a’ mell)r oldalon 

‚ az árak’ fenekének nagyobb helybeli hajlása miatt a’ viz 
` részecskék _helyůkethamarébb elhagyják, mellyet а’ 

vizszélekfelé 'fo_1yoviz_ részecskék is azonnal elfoglalni 
igyekeznek a’ ragadosság’ tulajdonsägnál, és az egyen- 
suly’ helyreállittására örök törekedésnél tïigva. 
_ A’ megindult viz miglen a’ partokat mint természe 

tes sánczokat meg Vnenn hafadja, részecskéi’ ñnomsága 
és ragadosságánál `f0gva árkának különszerü alakjához, 
és árka’ fenekének változó lejtéséhez alkalmaztatja fo 
lyását: a’ partokat meghaladó viz pedig vagy erede 
ti, vagy folyása. közt a’ völgy fekvése általfkitüzött ` 
irányt kôveti, és a’ szárazföldnek, mellynek szlne most 
aß kíöntött viznekfeneke, hajlásához alkalmaztatja âolyá. 
sgit. E’ kétféle folyás’ tulajdonságbúl `kife)’lett erönek 

_ l\ab_ok és forgók 'által észrevehetô müködése minden 
számvetést semmisit. . 

A’ megindult viz igyenesen , azaz , derék szög alatt 
i`oly-át vagy rohan-le minden akadékon. 

A’ megindult Vviz is, mint más testek, összes su 
lyának csak részével száll-le árkának leiteses fenekén, 
és mivel a’ természetes árkakban ezeknek feneke az 
:iltalányos lejtéstöl, melly a&quot;kutt’ôk és az anyaviztartok’ 
tükre közti különbözet. eltérö lejtésü, vagy is mivel 

/ 
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az általányos lejtés a’ vizárak’ fenekéneklejtésével nem 
párhuzamos,az általányos lejtônek megfelelö öszvessúly’ 
résznél az árakban leszálló-viz’ öszvessuly’ részéпelг&quot; 

` sokkal kissebbnek kell lennie, és ennek kiszámitása az 
általányoslejtésnek fokokra felsosztásábúltámadott zirak 
kôzi lejtésnek különbözése miatt csupa lehetetlenség. 

Ugyan azon árakfenék’ lejtésnél, ugyan azon viz 
á1l:«is- és iránynál, és minden egyéb viszonyok’ egyen 
löségénél a’ megindult viz lasabban foly apadás, mint 
sem áradásközben , щeй: az 'áradónak sebessége az 
elötte folyóviz tömegben meg nem fogyaztatik felülröl 
uj ’s meg uj nyomó eröt kapván. 

A’ megakasztott viz részecskéinek egyensulyba 
helyhezkedni törekvésénél meggyül, visszatolúl, szo 
rbng, és e’ miatt nagyobb taszito’_e1&quot;ôrle kap. 

A’ folyásban megakasztott éе e’ miattfföldagadt viz 
helybeli esete nagyobbodása ‘- és forlmája’ változásánál 
fogva folyását forogva,î_és szorongva folytatja mindad- 
dig, mig szinének hajlása az árakközi lejtéssel kinem 
egyenlöül, és mig a’ forgás és szorongás egy arányba 
nem jön az odábbtakarodó viztömegnek lasubb vagy se 
besb folyásával. 

A’ lerohanó vizfaz also viz feneke’ kikotrására egy 
eдôt fordit, melly a’ felsö vizszin közti magasság’ vagy 

` is Veset különbözetnek megfelel; tehát az alsó vizszin 
alatti kikotrás e’ különbözetnél nagyobb nem lehet, ki 
vévén azt az esetet, ha аz alsó viznek feneke nagylej 
та, vagy igen parázsos földü, és a’ lerohanó viztô 
meg nagy, melly a’ kikotrott földtömeget messzebb so 
dorja,_’s elhordja. 

A’ folyás’ állhatatossága miatt a’ viz egyszer fel 
vett капyт rögtön, és annyiszor nem változtatja, mint 
öblös partok vannak , és пдуап annál kevesebbet foly 
vaíltozva, minél rövidebbek ezek, és minél_sebesebben 
foly а’ viz, végre minél 'inkább eltérnek ezek a’ viz so 
dra’ iiîaínyától. 

‘`l¢-a|Þ~_|_`._,_-_`__zi-(_A__-iir4.__'._``` `' &quot;ддрмщ: 



31 

Egy öblös partba vágó viztömeg nem vág vissza’ 
ugyan azon szög alatt, mert_a.’ _felsó írányt még követö 
tösszomszéd Viztömegtöl a’ рц1111o21o1а1111. _ _ _ 

Egy kiálló part, vagy 6111161 111611ó tárgy által _ere 
deti irányából kitéritett vizt'û‘m_egnek iránya függ a’ ki 
11116 tárgy körüli árák’ részébenfolyó viztest’ mennyi 
ségétöl, vagy sebességétöl; ennél fogva ha a’ kiálló 
tárgy által felfogòtt viztest nagyobb vagy sebesli fe 
lyású a’ niég szabadçm folyóénál, a’ felfogx_1ttviz_test_egy 
a’ 1116116 16rgy‚1el11’ésé11el1 .megfelelö irányt vészen fel 
csekély hajlással, melly a’ felfògott és a’ szabaden le- 
folyó viztest’ erejének különbözetével arányos; `líülönben 
a’ felfogott viztest uj irányá_a’ kiálló tárgy fejénél ineg 
hajlitatik, és a’ 'felfogott viz a’ szabadon folyó tömeg-_»_ 
nek irányát forogva, szorongva ’s tolakodva követi V:egy 
ideig. Ez okbul, ha a’ folyást másfelé téritni akárnók, 
a’ partbul kiálló tárgynak az árak ‘а s61 2/3 s2é1es56 
gét is el kell foglalnia. _ ` 

-к 

13. Természeies ár/iakòan а’ пг’%]`01у‘1‘ jelesö 
akadálg/az', 

A’ viz tapadása az :irak oldalaihoz: e2el116111e111 _ 
az oldalakhoz tapant és általuk er6se11 1111101136211e11, 

111111611 e’ vfztöl аz odäbb keм törekedönek el kàn vál 
nia ; ezen elválás habár a’ vizrészek i`ln«J1xistigаV és fo 
lyékonysága miatt igen csekély erövel; még is némi 
idöhalasztással jár. _ : 

A’ folyóviznek ütközése а’ szemközt 11116 partba: 
mivel a’ viznek a’ folyás iránya’.t_meg kell változtatnia, 
ez is idöhalasztással jar. ‚ _ _ ` 

A’ viznek _egy kanyar árakbanfolyiísa: `mivel az 
egész viztest az öblös pанrа пel1ez1161, egyensulyá hely 
hezkedése törekvésénél arra egy nyomást üz, melly 
a’ folyás’ tulajdonságát eszközlö erôszaknak müködését 
gátolja idöveszteséggel. 

_--illuŕ LM _-b-__‚_ _ ц ‚_‚ 
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A’ folyó viztömegnek mind felülrôl .aláfelé, azaz, 
a’ vizszintöl fenékig, mindfá’ partok felé`__k_ül1_önbözö se 
bessége: _ebbül támad idöveszteséggel a&quot; vizrészecskék 
szorongása, tolongása, és `a’ folyás tulajdonságát esz- 
közlö eröszak müködésének gátlása ’s fogyasztása. 

Keskenyek vagy 1е szorulatok elött a’_viz földaga-_ 
dása, és a’ sel1élyel1 fölött a’ viz emelkedése: ez által 
nem csak a’ viztömeg’ .formája változik, hanem az eset 
is kisebbe`dik,J és e1111é1 fogva a’ 'folyás megakasztatik_ 
ìdöveszteséggel. EztI két sekély közt fekvö koboiában 
a’ viznekV meggyülése, és Vazon keresztüli tolongása be 
bizonyitja,_melly 'a&quot;`kob'ój`ában ,',cavitas fundi“ csak а’ 
ragàdbsság` еs az_'elfo1y’ott&quot;'viznek helyét elfoglalni tö 

` 

rëkvésnÍé1' гoда 111116111 folyásban. 
«Еду 1gye11es árakbana’ folyóviznek _köz&lt;”mkénti_ 

meggyülêse, és ebbül ta’,m_adott tolongó folyása: ez kö 
vetkezése a’ vizrészeknek egymás föliitt és egymás 
mellett egyenetlen folyásának , ’s ez is Vidöveszteséggel 
iár. ` _ ` 

Yégre az egész árokzöblét elt'o'glaló`szi,rtek által a’ 
viznek felemeltetése mint Vkövetkezménye a’ számtalan 
nyilásközti viz sebessége különbféleségének. 

_ _ _ _ 

14. Természetes árlìaìaban a’ муже‘ _вебеееё5е.' 
A’ _nehézségtöl meginditott viz nyeri sebességét egy 

:irak közben ennek felsö és а1sб végén álló vizszin 
közti magasság különbözetétöl, azaz esetétôl, melly is 
mét ugyan azon árokköz 'tenekének lejtésétöl függ. 

Voltmann sebméröjével „förgetyü“ magán a’ po’sonyi 
dunán tett vizsgálatnál fogva „mint a’ 11ép mutatja“ 
minden vizállásnál a’ vizsodorban folyóviztômeg’ sebes 
séдe legnagyobb vizszintöl egész fenékig. E’ sodor’ 
irányában az árak’ lejtésének legmagasb fokra „tetös 
sè5re“ emelkedése miatt a’ folyóviztömeg elválni 16 
rekszik az egész viztesttöl, mellyet iobra ’s balra' tol, 

—.ч_.«--&quot;_:fч'«—J;_‚_—„-â`ie’,L\_«n|-r„‘`_` V__:V `_ . _д‘ -..__ МЮ_“ 
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‚ё; mellynek sebe_ssé.&gt;ge_a’Í_vizszélek felé csak. nem. al'fo_-_~` 
1yama_tban„,prQgress,io ari_tlm1eti_ca.‘.‘„fogy,V ‘шаг, lia ‚а’ 
sodorban__ а’ sebességö lábnyi, attól a’ partok felé_ вы]; 
nem lészen 5-4-_-3-2-1-3/[_--2/[_-1//_-0 lábnyiV 
a’ vizszélén. __ __ ‚` ‚ ‚ _ .т“ 1 __ 

_`A’ viz szinén _a_’_ _sodortól partok felé majii/kisebb 
majd nagyobb a’ sebesség, mint ат alatti pontukban. _ 

_ ‚ Az :irak fenekémnéhány meg nem határozható ese 
tetkivèvén Мvз! kisehb a’ sebesség, mint a’ vizszinén. 

Ugyan azon egy pontban ismételve méл't sebességek`_ 
egymástól különböznek. V 

' Apadás közben egy meghatározott .vizállaisnál viz 
ванны egész feiiékiga’ sebesség&quot;Sokkal Цвeт), _mип 
áradás közben ugyan azon vizállásnál. &quot; ' . _ 
_ V’ljal_)-zib`an véve a”`sebesség vizszintôkffenékig Е 

ugyanpontonkint mérve maj@ mint növekedö, maid mint' 
fogyó, mа}! mint növekedö is fogyó is ,`'t`l1ajd de ritkáb-` 
ban, mint-egyenlö mutatkozik. _ _ ' ` f 

-V ' Egy csuesòsdbblü árok fenekébüllhiizott filggös vo 
nal'tetôpont_iába1ïfVa’í sebesség legnagyblîb; ìiaisd a’ kép’ 
}V_két. _:_ _ V ‚ ‚ М?) &quot; V ` _ 'V 

Egy árakdarabban a’ legnagyobb sebesség vagy is a’ 
so'd0'r`nem a’ kobolyákhan, és örvényekben l`étez, hanem 
mindig az elötte lévö árokdarabban sellözö viztömegnek 
irányában. VEzen irányban az árok feneke kimélyittetik 
az árokföld részecskék ellenállásához képest; gyakran _ î 

‚‚ ha ezek egészen ellenállanak, de a’ partok felé engedé-' 
kenyebbek, a’ viz‘ elmossa. a’ földet a’ partok felé, és 
árkot mélyit, а’ viz sodra pedig az elöbb idézett irányt 
követi árokmélyités nélkül. Lásd a’ kép’ VI-kát. 

\ Viz nöttével а’ folyás is megsebesül az árok egész 
öblében, mеrt a’ helybeli lejtés’ legmagosb fokához képest 
folyóviztömeget a’ nagyobb viztest’ sulya is taszitja. 

A’ viz’ sodrábansebesen folyóviztömeg a’ szomszéd 
tömeget, ez a’ ragadosság tulajdonságnál, és egyen 
Ãulyba helyhezke_de'_sre törekvésnél гoд“; ismét a’ szom 

K_ 
3 
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„éзда: mint mir' rásabban fóiyóiimhgrägaajn ésnägival 
elsoiloria. E’ munkálata a’ sodo_rba1`í_ s'elt_esenfi&quot;olyó‘t’ô-T 
megnek annál szembetünöbb, Vminél&quot;s`ebe'sb a’ffòIyïás â’ 
sadorban; е’ mupkálat annál kiteriedtebb mind a’ két 
part felé, minél nagyobb vagy is szélesb a’ sellözö viz' 
tömeg, еs minél laposb az árok feneke. E’ munkálat csak 
az egyik partnál szembetünöbb, ha a’ sodor a’ pаr1o11 
eдyi11é11ez közelebb, és 111y11oгa’ tolongó folyás csaknem 
ai’. pnrtig én, а’ másik part felé pedig az árok _fenekének 
fo_gyó lejtöjéhez képesti folyást vészen fel a’ viz. 
_ A’ tolongô ’s_ forgó folyá§_a’.sodor fektében folyam 

hoszant mindaddig tart, mig az árok’`oldalához nyomott 
viz vagy el nem terül', melly 211111111?Ё so_dorban sebesenV ' 
tïolyó viz’ tolongása Vmegenyhül, Ãvagy' mig egyakadék 

_a’ sebes folyást meg nem lankasztjaguvégŕe mig az árok’ 
Íillászinak v_áltozása_ miatt а’ so6613112 Íárok’ derekát nem 
követi. ' _ __ _ 

A’ folyás’ illy kíilönbözô seb_ességébii_l_kitetszik,hogy 
azegész vizteqtìfolyása egyenetlen,`_és hogy nem an 
nyira az árok’ öblének rögössége, és épeп nem’a’ viz 
tapadása az árokhoz, mellyhez esak a’ legislegalsó_viz-l 
részek tapadnak, a’ fölöttiek pedig, mivel _a’ vizrészees-V 
kék egymáshoz nemgdörzsölödnek, csak könnyen elii’_am’,‘_-¿ 
lanak, hanem а’ nehézségben lappangó eröszak a’ viz 
ntban kimosott` árok’ lejtése szerint ezen egyenetlen 
folyást okozza. ' 
'f Kitetszik, hogy ezen egyenetlen folyás az inditó tu 
lajdonságbul kifejlö taszitó erônek nagy részét az egy 
mást megelözni törekvö vizrészeknek elválasztására for- _ 
ditja, és hogy az idézett erö megemésztetik magában a’ 
viztömegben a’ 11é111111,` hogy árka’ kemény részeire 
hasson. ' ` _ 

l Kitetszik, hogy semmiféle általányos szabälyok sze 
rint a’ folyam sebessедe fel nem' találtathatik, mert a’ 
folyás viszonyai egészen kiilönböznek az egyes_sugárak- _ 

\. 
' С 

_---.. 
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`éit'ól, шe11ye1сг111ёeдё11yelс’ hasadékin, vagy hozzájok 

‘ kiszámolására alkalmazható. ' 

1116521e11 rövid ’s‚vé11o11y csôkön lövelnek ki. 
' Kitetszik,` hogy a’ természetes folyamban megemész- 

tétt vizmennyiséget 'is csak hozzá vetôleg sem számit-’ 
hatjuk ki. E’ remèk lromány-- 'ugymint 2/3 h l/h X 
62) X bz itt (11) a’ viz’ általányos magosságát, (b) az 
árok&quot;szélességét (V) az egyszerezetes gyökér’ jegyét 
ieleńti, csak a’ patak malmok’ csapó vizmennyiségnek 

Y 

' ‘ Végre kitetszik, hogy egy szalidůs „normalis“ se- ` 
bességet feltalálni, a’ vizfolygist `egy szabdás sebességre 
venni csupa lehetetlenség, 6s kivált ha az árok’ földjének 
egymást felvál'tó`'külön’bôzö tulajdonságát is felvesszük, 
eitün azon gondolat, melly vagy egy szabdás árok mély 
séggel, vagy egy szabdás árok’ öböllel, vаgy mind a’ 
keltövel egyszerre kinálkozik, Iizaz, természetesffolya 
moknál nem lehet az árok’ mélyét sem öblét a’ vizfo 
lyáshoz, sem ezt azokhoz alkalmazni. 

(_ '‘ 

1_5. Természetes _folyamoknak lellctséges fogana 
` д| ш elárlsolása. 

Igaz ugyan, hogy a’ viz’ folyékonyság és 1111o111s11 
gänál egy folyó viztestet több ágra elárkolhatni, de mégis а 
- 'és `ez is csak feltételesen- ‘kétfegyenlö ágra elárko 
lásán kivül minden egyéb elárkolás vagy is osztás foga 
natlan; mert: ‚` 

1. A’ vizsodrán innen ’s túl, azazmind a’ két part 
felé`a’ sebesség fogy, és ehez képest a’ vizhordott mo 
tornya is üllepszik, de egyszer’smind a’ kivágóárok’ 
torkát is elrekeszti, és végre az egész árkot betemeti. 

2. A’ kivágó ároknak nagyobb leitésénél, fökép ha 
mëg a’_ sodor irányában 1s 1e11sz111, és a’ földje könnyen 
szétomlik, vagy az egész viztest иgy kelletinél nagyobb 
részeaz elárkolást követendi. _ 1 _ 

з. Nagyobb 'awk' lejicêsnél is“, ha 112 11111116 maj 
3 ß 

Щ I` __ `~‚_-L__._\„-i..-------‚_` . Д. ' ШТ`. ' _ ` ‚ —_...«‚_ 
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denságbul elégséges-taszitó ero ki nem fejlik, vagyïha 
a’ taszitó `erö` az áŕok’ hossza, 'és _‚egyeb_ak`adék miatt 
magamagát megemésztné, az elárkolandó viz_i_’esz_ sem az 
п] ároknak adott öble’ fentartására, _sem abbul a’ motor 
nya kitakaritásáranem наймаt, és ez okbulfaz uj árok 
betemettetik.'. _„__ _ _-_ _ V _ VV. 

__ Minthogy азы; a’ _so'dor’ fekteben 1vim _a.? legnagyobb 
_ seliesség, csak ат so_«1_Qr{_fekiében_csinálç elárkolás egye 
dül lehetséges foganatos, azaz, _egyenlö „.viztömege_t.,„ 
egyenlö_ mennyísegiygörditményt тишина; ш árokra 

` 'elo_sztása_egy any@-ároknak csupán сsд]: lehetséges fo- 
ganatos, és_ez¿is_cs_ak e’` fe_l_tétel_alatt, _hogy az elárko-' 
lásçlòtti вы)?’ „Strömung“ iránya változhffitlan matad 

.if)`„11«à_:_1_1i&gt;g‘.i':Va_z_J_1iiá_ŕ'&lt;&gt;.1_&quot; ‘öыл és1¢j_1VéS¢'ë1z_§mya-ár°kévßì 
uiegçgyezzék, _e_s_is\z_¿eg')fil_¿’._ivagy másik’___hiánya _ugy ki-.__ 
p_ótoltass__e’k, liogy_._min_d_a’ két árokl_1_an__az--inditó`tulaj- ` 
`_d9_11¿_s'a'glml ki_t_’ejlö_e1_‘ökiegyenlök le gyenek ’sfmaradjanak.__ 

___ \,„_.__ `_ _ т; L 

16. Természetes mederòen a’ ‘vz’z-me1myz`se'g’ é 
-1 „д; _ V ‚ ‘Лиз? Ёй1би6б$е#е.-Jп' V‚ , — 

_ A’ szállénkok’ ter1ńé'szetébiil -' és' a’ föld’ tulajdonsá 
g°¿.il,u_il_,t`|_idj|ik,' _ho_gym esztendöt-át kevés számu forrás ad 
egy__|_neniiyiségü vizet5 hogy _tartós essözésnél a’ forrá-__ 
sok' _több _viz__zel_ biijna_k;Ä_:_l'1ogy tartós s’zár.’»_zságban,`és_`V 
kemeny 'sz_:£r':'i'z_'`t`¢ê_l_'_ut&quot;i't_i1&quot;él&quot;is mulnak; végre hogy szánl-- V_ 
¢аит' fö1dalaiti`ifizek&quot;á’ nélkül, hogy észre vegyük, ay 
f _ amokb_a ömlenek,___ _ _ _ _ __ _¿ _ '_ oîîlcsàk nem á’ földalattiïvizek egy_ed`ú1'azok, n'1ellye-‘_ 
Еet taiftós sz_ára'z_ íilöben_'é`s`e'r§s telen—áta’ folyamokban 
látunk,tehát illy idôszakaszokban д‘ _'folyamok’ vize legke 
vesJ:'li__iJ_,__és_ _Z-_ill_'ai_sï_a__legal¿1_`(:s1o1q1j’a_i`&gt;il;î ellenben ha a’ föld 
átìarhgitlan, &quot;аgy ‚щ átazott, és az essö szapora ’s _ 
gy_„i&lt;ò`fя;&quot;‘Vagy ha' 'az' ‘é_`s'sö az 'egëszj folyamï vidékérf; _` 
kiîerjed, hiŕtelen és‘szenibe_t_'_’u_n§'?_ az áradás. _ _ ` 

¿‚_1_\_’¢‘fxli¢è_llylsi)i; _meg ng¿g)§:&gt;1ìli“â&quot;r'támadÍ'az мы , h__o’g'y f нс,‘ „(На .a~._|__ д_' 
` _ _ 
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¢éгам: sok на `esik_ egy fp|y`amfvi_aèkben, muy miie. 
len elolvad, a’ mit a’ Èmeleg essökV `elëisegitnek , ’és a’ locs 
csalegyütt a’ folyam’ vizét árasztják. ' V ` ' 
V _` тeмаt e’ viszonyok alatt a’ legkevesebb és` legtòfbb‘ 

\ 

viz, al’ legalacsonyabb és legmagasb vizállás közt a’ kü- ` 
lönbözetnek is _legnagyobbnak kell lennî. _ 
д“ 'Nagyobb .äradásokniaíl аzt tèsszíîkfel, hogy a’ zai 
poressö vagy nagy 'hötömeg&quot;hirte'len elolvadása a’ Vfo 
flyain’ vidék egész terjedelmében egyszerre esik meg; 
hogy az egész' vidékbenl a’ «бы в: litiárhatlan vagy már 
‚этoм is. ` J Jl:&quot; ' ' 

&quot;’ Illy_f_eltëtelek' azenban esakïkislvizvidékre vаgy is 
csak' m_enék¢fo1yo‘k’ `vid_ékére.inei_i'ek; `ez ‚ыаьцъы viz 
inennyiség’ és állás’.kü1önböze'te`_ ï'e’ze«knél legnagyobb. 
‘~`f‘-Mint|1ogy`a’_kisebb 'vizek közü11,‘fim»,11yek egy` ff. 
vizbe szakadnak, jobbára csak néliáliiyŕäïrad meg,V mi 
_ůö`n.a’ többik _köz_ò`n'sé`ges á11á`snka¢`a1ig,_`vagy épen nem 
haxadják meg,`a&quot; vihällás fenmońdowkülönbözete a’ fe 
'vizbennem igen változik. ` `“'’` “i ` ' V _ 

A’ mellék`é‘s a’ :fövizek&quot; ` &quot;isilnál még e’ ¢kö1*\'1laÍll1is 

ч_J _ 

{ЧП f 

is l&gt;ét'olyásos:&quot;a’&quot; fdlyamoknál à’ viz’ szine mutatia egy- f 
szersmind a’ `partoknak viztö1tef,f`és'üregeiknek fmegte 
lése’ magosságát; ha teщёt a’ vlzszinlíemelkedik,`’Vaz 

', ärakba jött &quot;тeк egy része a&quot;f}`iartöli.ba szüröködik, 
hogy bennökiìs .1_1_’`&quot;v'iztelés’ r'o'njtitV felénŕelje. 
_ A’ viz'“‘vfi`\l'¿i11f`»ó1“'`1&lt;iz.kam'«i0'` meimfyis`éget` követkszb 

` .l&lt;örülm&lt;’myek'`i1.mir`&lt;izz'=il¿ ,_ “душам; `|_i1'`partok’ `1uka_csos 
sаíца és kitelieìîêëe;&quot;¥1’partöl§iiàkivizät¥l i'negtelése&quot;Vfo'ka 
järadás `eiöitgl sà' “сайт em émedése_î ` 'V 
‘т' ' Aradás»kiizlŕèn` a’ pariaknak fátëngedett vlz`t‘ö_ineg’ 
'è’g'y&quot;részët a’ amñilyam visszanyeri iápadáskor; Vezfgiiltal 
az apadás is késleltetikÍ&quot;’E'b'bül magyarázható a”’4’öld- _ 
‘p’.ijának,V a’ _sánczok és töltések _mögött fô_lütö viznek 
jelenése még csak akker, midôn ай? `a’ viz зpad, Шert 
а’ partba szüröködött viznek egy része vagy a’ föld’ szi 
vó- tulaidonságámil fògva, ` “ч? ai nehézségtüfinditva 

:`'V'`'‘&quot;_Í _ 
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utját folytatja, a’ másikqésve рeйд, me11y а’ folyóviz 
hez kôzelebb all, _a.’ ragadosság’ tulajdonsaignál fogva,. 
visszatér a’ vizárokba. '‚ _ _ 

17. Ásvány-tô'megeÍïkel terïies árfvizek ММ} 
_ _ _ ¢_l¢Jn_¢ág_'a!._' q _ ' _ V 

A’`földszinén elfutó essö- és hóviz által meginditott 
`ásv:iny-tömegeket а? folyamak elnyelik, ésssebességök 
mindegyik iïokánakvagy is a’ sebességbül kit'ejlett_ta- 
Vszitó_ erönek mogfelelò nehézségü ásványt árokhosszant 
vísы: és fenékre eresztik. 

Minél nagyo_b_b_a’i folyóviztömeg v6gy is minél ma 
gasb állásu a’ vмедy árokban, annát Vnagyobb .sebes 
ség'gel¿bir, mещa’ képesti ereje nagyobbodik, és épen 
-ezen idöben mivel- sok görditménnyel terhes is, sадt 
arkára leginkább `hat. д 
_ Ha a’ meder az egész vizárjátel nem fogadhatia, 

es egy része af melléken_elt'olyni‘ kéntelen, akkor a’ 
kiöntött viztömeg alacsonysága, ésa’ melléken létezò 
számos akadék a’ kiöntöttvizrésznek sebességét kiseb 
bitik; ez okbul a’ kитôt: viztömeghez kevert motornya 
elöbb leszáll, és a’ viz tökéletesebben tisztul, mint az 
Várokban mаrам viz. V 

Motornyával_terhes árvizek tóba ömlésök vagy egy 
tavon keresztülfolyásuk вып, mivel’ abban a’ motornyát 
lerakják, Нsшáп folynak ki, és tisztaságukat fentartják 
mig egy motornyát _hordó viz beléjök nem szakad, ‘ё; 
ennek tulajdonságátmagnkévá nem _ 

Motornyával terhes .ziírvizek szakadt__lejtési'i árkzi 
kat végesvégig nagyoiiki nem vziil_1atja'l_I`,' ;mer_t_ Vegymì 

' vízállásnál elmosott földrészek egy m_ás_iv_i_zállással_fC_- 
_nékre bocsátottak által kipótoltatnak. `_ ` 

18. .Motornyá`val&quot;`terÍoes árm’zeb&quot;,&quot; e’`s tejrznészetee 
_ medrek ko&quot;ztz° vùzonyob. 

Huzlmos lejtésü vizmedrek esige hegyek közt . és 

ßmnm‚_n М` -__ 
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aa' 
Шу is_ igen_ritkán_д elö :`_ Q_’ _falyóviz _erejét 
szüntelen forditia à‘ meder kikotugísára, és az elvála§_z- 
‘oй ’s felkapott`f&lt;i_l«1_r_és'_zeket_nemesak `_egészen végig 
viszi, пa.дет a_’_me(ler fòldj ét пo; _viz_n.ek_szine ай, melly 

\ 

' 

bçfszakad, kivaljja.____ _ V __ `; ` __ 
` __ Vvaijás vagy ¿kotrás határát Нe}! `a’ kôsziklaikon, 
:vagy a’ huzamos__lejtés_ü _felsô része kiásatásán, és 8186 
дат _felöntetése ты szakadtlejtêsüre változásán. ` 
М __ _$;а1;аф _lejtésůiàli _§c._s_a.k _nem _mindannyi vizmedrek, 
m_¢_1ft_ 1}’__térs_ég._m_ellyet__a’__vizek_ :ätvágpak, leitése _alá-` 
_f¢1é_ iQb_bárß`kisqb1:ä1_,._nehá¢ ai Рамы‘ verett ágyakbm 
_f_òlysivißs21s`sebe_SS_éßs ‘атм; _ és1_Qbßz_,§èPeS¢ a’ Её&quot;) 
slitnlényt lcrakiákv`?s.m¢dr_ek f‘-?ne__1iflд§'_f¢#l.‘”wfil¢ &quot;ею hogx 
végre az' egésñ_ 'Q'_Z_önt_,_légyen ez fb¢ir_;idôsza_kos , vaду 
_{el.1d,l§,iyüli_, a’ _`me_¢_ler_fe_l_ _nem fogadha_t_j_;1._., _ _ - _м 
_____._0ll_y nagy_ö_bl_ů`¿m_e&lt;ler is, hqgy az egész яма 
_h§_nn_e:_e}§érne, nagyságát sokáig meg nem мышца, 
mel_’t1`a’« beIezárt_v_iztö1_neg a’` mòtoruyńtixpedrén kivül 
‚вeда! sem rakhatia-_le„_;_melly мы szülçségkép ol1yaп-. 
nyira felöntetik, hògy az egesz vizárját fel nem veheti, 
és `ez o«k.h_ul egy1;észengk_a’_mellékre ki kell önteni, 

' A’ vizária Èll'é_le:`elosztásánál a’ vizhordott ásvány 
tömegek :üllepedé_s'ének _is különbözô mértékben kell 
megesnie, mer; af -medren kivül а’ folyóviz részint cse 
kély magossága_,'_¿részint_a’ sok akçdek щит sebességét 
vesztijnluibb, mi_ntsemia’ meg tele mederlxen folyó viz. 
_'1‘ehát`a’ sebesség kůlönhäzеtéhez képßstß’ ljledren Vlii-3 
yül sokkal több gö_i;ditmenynek_kel_l leszállnia, és aiki 
_öntött viznek tisztulni4\,¿;;uint magáhan a’ mederben. ' __ 
i_ A’ kiöntött és_|negtfss,ztult`vizrészének majd ‘флаг 
fQ»lyä,sa..által«a’ viz’ medrébe`, maid__egy _xnásik zavaros 
ищy is motornyás viztömeg’ _ki_ö_1ités_e_:_il,ta„l az eщё“ 
ártölllßg’ fiSz¢UláS;i&lt;nlk;_következnie_kell a.’_nélkül, hogy 
`a’ `vizmedrébe_tetemes¿jilleped¿s ’s `lerakodafs' törtènjék. 
Ezen зимы ámbár_.c§ak_ e_supa_` földrészekkel terhes 
özönre illik, még _i~l_¿l\9_mok_nt ésï-c_s_orva_it_hprdoról is 



_faz _ 
111111611‘; `i_i{«’g&quot;y &quot;9 ßttififëdrzf i;iv‘i1_i“ez.`¿k’f1¢ï `1'-eiìëf ai’ 1111 
V _p nieuéken ‘1ergEä’&amp;k;,f’miiib¢g$f'à“‘_fdŕqëiiyi;’mmiokótï és“ 
¢'s„nfáe._is' щьчrемыж&quot; ‘1ьъeд1г:и$„11;:' ‘ i 

f @zz ‘.ffoii1;ieJ*fëiisiieii&quot;fmègiäakidäsäbdl `kföiièìkëiîkà 
hogya’ vizárkak_az ушёл árt el neni¿‘Vfog'аdhatj'ák`, meŕt 
fi`a1_&quot;t-`s'za'gga’ta_is`n' föffdï-'él`mos_§is“_` 31111135 áŕo`k-t'enÈknek 
fè1i)‘hte_ié§è’`~¿f%,i`g&quot;5f'1i’§_ ßëiyinkiëafi “ëinéi_i_aeaéS¢` megiiiaiàiïi 
ván _`maga è_i’”důiit§&quot;f’fërńi`iêsfziìte 11611111' _kiüntést kivánt 
követlŕezik' ,ghiigy _:1”’folyà‘ń_ioli’lîà.’n_ “vagy `1folyaunliö_zökb_en 
az ' ärñk’ '_ 1 611111` _`1=11-111а111ё11` 'iireg eŕ'eìl'eti' iïëstefëéigeseńâ§készaiiV‘iagy$ä’gâb.nf¿‘h§Va’ foiymil'' ärïà 
e'le’gçndö J:1i.l‘lï_;VaOl’it_lattiviÍságòt &lt;tal:î`lI'1a' &quot;kisebbülë.sè 
infirm» „'ib¢or’n'yäi‘.ik` kiszabm&quot;'ierziodásáfárkännaiviii 
`«i'¢aiif.’1è‘&lt;&quot;)zalm;l veg',fŕeïkiiveikëzik,` ищи idézett aik'à1in'a- 

' tosság a’ lerakodásra oüyannyira nemV függ a’ kiöńtiîtt 
viz_”{iiiennyiségëtöll'vagyis sokaságátál, sem azielbo 
fitóttftêrseg na'gyságâîtól','hanem' аz' árkon kfviil meg 
tîsztiilt vi_zt'öqieg° többszöri visszaömiesétôl a’ 'vizárká' 
ii:'_Í`,_&quot;_iës 'has6iil'6-&quot;za’kányos és V`ásv'ány-részekkel terhes 
v‘fi`föï_1fßá‘ëk’.ièméte1i iiiöniésétöl. V _ ' А 15111&quot; 
_ _A’:iiiiindot»tal_c 'á'rrá r`irutatnal{&quot;, hogy а&quot; motornya’ 
lfeŕäkòůäsa 11&quot;` vizekfbiziivágniiVvölgyek’ és laposoknak 
:'1'1!li.&quot;x'nrlii' einelk'edését_ eszkiìzli, V‘és Vhißgyfmivel'a’»ler:11ko' 
o_äs.fik' vágy is öntések ‘m'är`ré`giek&quot;‘,' а’ té1_°ség’a”'benne 

V _lêièzö &quot;'vizár_lm1_¿kaif ègyütt Ve_@iu`pii` Vömésekhüi 111111111; 
hog}r a&quot;viz:i'í‘k`1`rï{ 'joiiliára nem váiërttak-kiV a&quot; te'i&quot;më`s‘z`e'\’= 
tes` l'ölï1líül, _h'a'ne`m `hogy Vaì&quot;`e§`s'ö .ës&quot; loes `által a’`“fóvii-il 
nékbül „regio&quot;nuv_i&lt;im_m Uriginis“ iierdnii ásvány-tame» 
gek’ lerakodifsábui` pàf'iok` keiëikezték_ а&quot; lvizvölgyéliäzn’, 
`és hogy ezek`közt_`ii’ viz ágïat:vetett, vaдy is árkot 
kotnittV magánäk, ineïly fenekëîiek, hogy képesti Vmély- 
ségeV ne nöijön', “а” 'pa'rtokV`tillan'çl'ïi` ’5 egyenlö' em_elkfe- 
diâsénél emelkedniefazaz` felôntetnie . kell. “НЕ 

Ezen emelkedéisifpedig vfnagyobb ásvány-dambok' 
lerakodása eszközli`,`' mellyeketaz Мz 1’e11é1‹1e bocsát, 
'vagya_’ liók vizelîïa’`vizárkiii»’a&quot;szállitnak. TeliátV az ár 
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vizek _olly,_n&amp;gySágu` ásvány részekel hordnak а’ felsß 
részekbül, és azokat olly rendesen eresztgetik fenékre, ’ 
hogy' ez_által11árkaikra .béhatásuk ellen sebességüknek ‚ 
megfelelö«ellemillais készül. &quot; ‚ ' 

A’ vizárok’ közeibfm elöforduló ásványokat, kivévén 
a’ tiókvizek’áttal`1beléjök hordottakat , bizvást tekinthet 
деk ‘mint azen erô’ ellensulyát, mellyet az árviz maga-V 
magának ellenéhe tészen; mert._az ásvány’ nagysága 
megrnutatja azon erô’ legmagasb’ fokát, mellyet a&quot; leg 

`magasb `печатu árviz árka minden darabjában lerakot 
takra üz, azaz, melly árok’ darabban csak fövény ta 
láltatik, ott a’ legmagosb zajatlan árnak is esak föveny 
nagyságu és Vnehézségü ásvány-részek állnak ellent, és 
illy árokdarabon alul - lminden egyéb körülmények 
egyenlöségénél - csak a’ fövénynél könnyebb ásvány 
részek vitethetnek és takarittatiiatnak. 

'A’ természetnek e’ miì`ködés`e felvilágositja azt a’ 
csпdálatosnak‚_tetszö viszonyt`,' hogy a’ szakadt lejtésů 
vízárkák’ öblei.egy bizonyos arányban állnakarvizeik 
hez, és hogy mindig azon térség’ leitését veszikffel, 
mellyet átvügnali`, .nenn hajtván_az игvмeи’ sebességére, 

_ sem tömegére.` ' 1 
Egyszersmind bebizonyůl, hogy a’ folyam’ szétága- 

zott vizének egy ágyba vagyis ágba öszvegyüjtése e’ 
czélrahhogylazt Нsшu t3l’CS8',` azaz felne rönesei,` sike 
retlen muнка; inert az összeg«yüitött‘viznek tartós és 
egyenlô ‘tiszt`a’ntartásra kellô sebességet adniivagy {sам 
végbevinni_` nem `tudjnk, V'hogy Vaz öszvegyiiitött viz’ 
sebességének mindegyik lfokánaîl, melly `egyébkint a’' 

`motor`nyainak `P_'nn`gysůga ‘еs `! sulya’ bizonyos fokának 
медныe‘, egy живыé Ъosszаb!) 'vizánokbahazott motor 
nya ezemkeresztül menjenvlerakodnás паш, /mivel az 
öszvegyüjtütt viz’ mаг! magosb majd alaesonyabb allá 
sának megfelelö folyásbúl támadó taszitó erönek,_éS 
ugyan tartósnak ’s egyenlônek, kit``ejlése» hatalmunkban 
egyáltalyában nem áll. т _ _ V 



_l9.&quot;A`&quot;_ ‘Шуба’_ irázyáèiak ö`e_'fólg/ás.a' `а’ 'vz-z'árokra. 
_ ,_ _I _ __ _ 

Ámbár a’ viznekmint más testnekîaz a’_tulajdon 
sága, hogy folyása eredeti _ininyát folytassaymég is 
látjuk бt kigyosаn „'tekeregve“ folyni. -ё ' Ё`э; L 

E’ tulajdonsággal' bird viz árkat._’ás«va:ig‘yekszik al 
Iegnagyobb Vlejtés’ Virányában' egyenesen odább' folyni,V 
de árka kikotrásábanvaz' öntés földnek, .miel1y‘bül_a’_`vizi 
térrlíil, kíT|lönbségéx`1élegygurvínV nem boldogul',`mert`egy 
helyen jubru'1,=más helyen balrul`erö`sb ellenállásra taf 
lál, és ez_okbul_V_'csekéIy 'eltérés геíши! _azen _iránytálg 
mellyben `а! ш eredetilegfolyott. -д _'_ ' _ _ _ 

_'`A’ На illy csekêly`'yeltérést _követni_kéntele`ni`ttetik 
ide vagy oda nehézkedésénél `Гoша, és mihest eй _rngiä 
irányt`felvette,a’ homorubb oldainak .toivábbi el- és kimo 
sására forditja a’ folyás-'sebességbül kifejlô taszitó ere 
jét`,_дaz átellenìioldalnak 'békét hágy: «вы ’a’ föld' ellen 
állásához képest,`a’ mint a’ viz’ állandó ostróma a’ partot 
elmossaés öыта, ugy Vaz eleiпténi kis kanyar nagyob 
bodik. _ V ' _ д _ ` ; 

Habár maga a’ vizárja az árok’ öblénck hag`yobbitá- 
sin nem munkálodik is, még is abbul а? Jh'omoru part’ 
kimosásá, és a’ bögyösnek növekedése, és ezekbül a’ 
vizfolyás nagyobbodott hajlása támad; mert midön a’ viz 
nek egyenes Vv_onalban_tiolyni törekvése az ártömeget _а? 
homoru partnak üzi, itt a’ sebesség nagyohb lészen' mint 
a’ bögyös .part mellett, ïés_a&quot;sebesség különbözete ат 
teszi, hogy midön a’V hol`'padt part__a’ sеbességbül kifej 
lett_ _erötôl szüntelen ostromoltatik és elmosatik, és Ve_’ 
mia_tt`дa’ told’ engedékenysßgéhez arziayosfszélessèg 
_gyakranxnagy `mélységgel _párosulva имен, a’ bögyös 

V _parton vagyis oldaloii,` ésaz alatta fekvö árokdarab 
_ban az elmosott és vizhordott motornya lerakodik; az 
Jidézett seliesség_különb_özete_ még аzt is teszi, hogy a.’ 
bögyös part` mn mériékben nyomui` az öblös felé, а’ 
millyenben ez magát víssza Нина; ' 
_'i 
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_ -wm_„Jm» _ _____А‚_ 

De nem csak ahpartolü alkatrészéinek legkisebb küg 
lônbsége okozza afkanyarulatok” támadását, hanemmég 
e’ következők is: i') a” partnak szél alatti fekvése, melly 
a’ hullámokat а’ parthoz csapdozza, és a’ töldet elmo 
salja;_2) az árvíz? sebességének__rögtöni kísebbülése 
sángcz-törésnél; ez alkalommalatavizhordott ásványtö 
megek_ rendetlenül ljàkodnak-1e5_és ez által a’ víztömeg 
képtelen elosztva_ egyik vagy_ másik part alá vettetik; 
Blnagyobb vízállás jég-menésnél, mellyV mind: a”_ Vviz’ 
sebességéhez, mind az uralkodó ; szélíereiéhez _képest 
az egyik vagy másik parthoz „nyomulástínál eztt-:maría, 
szaggatja, _és_ôblqsiti; végre 4) cserjével benőtt, sőt 
a’ kopár partok рака, mert cseríében vagy is az annyir; 
.dicsért fűzben, és kivált rekettyében sok motor-nya fela, 
kad ’s lerakodik, a” kopasz partok pedig egészen .kivan 
nak téve a’ viznekg; a’ lerakodás tehát és az elmosás 
különböző mértékben esik meg, és elsőíoka a” későbbi 
inkább ’s inkább niivekedg&quot;) kanyarulatoknak &quot;s végzett)” 
károsltekervényeknek. щ _ `__:Ё-_„ гV .iad“ ; 

A’ természetnek `íдy folytatott muködése szerint kell 
minden kanyarulatnak növekedni mindaddig, míglen а’ 
viz egy kanyarulatbul a’ másikba nem szakad, és ez 
által eredeti irányáhqzismét nem. közelit; vagy,_miglen 
a’ kanyarulat, körének növekedő szétterpedésével a’ viz 
egyenesb folyásfiçányt fel nem vészen, és ez által a! 
taszító erő vagyis a? viz’ ostroma aiparttól el nem tavo 
zik; vagy végree miglen eloszolliatlan ásványtömegek 
ésegyébb szilárd tárgyak, mellyeket vagy a’ természet 
vagy a’ mesterség veh`elleninemeíllnak. ' т 'T ._` _ _ _ 

_ A’ mondoßtaknál fogva a’ kanyarulatokat „kacskarin 
gókat“ mint a’ szabadonimüködg&quot;) természet? ereje szüle 
ményeinek és a’ folyáé’közönséges formájának kell ugyan 
tartanunk, de meg is őket nem mint; valami tökelletessé 
get, hanem mint a’ folyamok” országos czéljának káros 
akadékit tekinthetjüln. q_ ‚ 

А’ meder; öblös ` partja gátolja alviztömeg egyenes 

i _-JV'V 
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folydsnît,ï a’ mi _dltal _selîessëgének egyrészét veszti, de 
egyszersnrind ostromló ereiének kifejlése ezközöltefik. 
7 &quot; _VAz öblös part мы eszközlött folyaís’ hosszabbodása 
ukoz` késöbbi érkezést аис¢’ végéhez. _ ` 

A’ kanyarulatban1 a’ lejtés&quot;hossza szaporodik,`és‘ az 
esci képesiiesen`„1‘e1aiive“ csekél¿+ebi»,1és e’ mт а’ 
sebesség kisebbül, és a’ viz’ Iefolyása késlelteiik. '_ 
` _ lilysokféleképeszközlött sebesség’ kisebbülés okoz-_-I 
za’az'ásvány-tömegeld’ Vnagyobb lerakodiìsátV a’ vizárok 
ban_, ennek szirkülését, mellyben ismét egy okа хе} 
tekezlk a’ `viz’ kiöntésének. ` ' 

&quot; `A&quot;tekervények jégtorlást okoznak, és ez által pu_s`z- 
titi_i?kiö'ntës`eket; ‘'ök a’ï_ mellék’ használását háborgatjálŕ, 
мы a_Ãt’iviz’ állandó. harapodzäsánál a’ szomszéd-földek' 
elnyelétnek; ok а’ hajó’ utját meglmsszabbitiák. ’ `' 

&quot; ’ Az _idézett `kalryairlilz'itok különböznekazoktól, mel 
lyek' ai’' hegyek’ fekvésébül és a’ vôlgyek 'hajlott irányá 
bul`t'án1'a'dnak; ezek a’ fůvidék’ lecsapolására eîkerüllie'- 
tetl_ene_k, és semmi eligazitástn meg 'nem szenvednek. 
И Ill &quot;Н&quot;! ' а `UJU'ui ' ‚ч 

А’ tpfmëszetes ìnelireß Ãl`¿Í_0“”5&quot;`e'ë'e’ g 
~__ ь_‘ 

_ ‘1 На 'a’ tïildszinén alul kôszikla, kemény agyag vаду 
`-l&quot;ìi'eg'l;àvx’es fekszik, a’ viz öntésföldje, sebessége, és 
tömegéhezképest ás magának egy_'la`pos`fenekü medret 
menedékes vagy meredek oldalakkal. шy mederáradás 
Vko1-'`í’ölöntetik vizhordott ásvány‘ŕés_zekkel¿ és mivel 
ezek Vlerakodástí az airvizek’V túlаjilonságánäl Гoша ren 
detlenül történik meg, a’ meder’ szerfeletfi szé4esedé`sé« 
'nél gyůrök, zátonyok, szigetek támadnak, ’s ezek miatt 
kanyarák, gázlók, kiöntések,_' jégtorlások, árak-vált'o_z- 
там; , Vés a’ hajózás’ késleltetése; ` ' ` 

Parázsos t’ö!dben. vagymsorvában, hala’ vizsodra’ 
. 'iránya egyenes, `а? viz menedékes oldalu esucsos fenekii 

ágyat vet magának, Zés_ ebben lejtése 'és tömegéhez ké 
`рest mindig elevenénfoly, ’s folyása’ 'közepfât jóformán 

\ 

1_ 
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tisztán is tartjg. {Аsа а‘ 1V-dik Ьёреъ. _Ha_a’ sodo;I irá 
nyà meghajul, csak ugyan e’ hajlott írányban csucsos 
fenńkü a’1'‘käytL ás `rnagának egy` líièredbk és еgy menéd.é-V 

‚Вes oldallalg``_ezek elsöét szüntelen odább` marja, aßmá- V 
sнай rézsutan ńevelí. _ _ ' 

Egyarán Vkmllrìr1y¿,vag„:g;y_ kçmêpxlgés föl’dben _kerekded 
vадy is tëknyâSVár1§a¢váJ`Phagánakiä’ “щ *iw ß’ seтт 
viz’ lsebessé_gg?I _ай çoçiox? mindf. af felén e¿¿)ga1Vil«'i¢;xV1V 
fogy; illy árokb_an акту; Yiszonyok_ `egye11,l&lt;’ìß\'é’géx'\éVl`_ 

I а? yiz legrgndgsеbben .foly'-el.` Kali' {гogy illy_tu_lgidqqsá-_~ 
gli öntés földet a’ .1‘i_tka_ságok`kqlìpéfgggimlallxxunk.kell.' V 

Ezen árlgak пeщeй vizmentéhen a’ mint keményeblr 
vagy gyéresb és porhanyóbb öntésföldben készültek ’gi 
készülnek, mвы szélesebbek maid keskçnyébbek, mаг! 

’ _ 

mélyebbek `mqnjdдcáekélyebbekE is._ _I _ - _ 
E’ három árpknem közt kivált. az elsö képes küÍönb 

féle formát felvenni, a’ többi Кöz¢: dombòru feneket' 
part melletßi Вы folyással, és`gz árok közepéni sodor’ 
selyézéssel, ‚пeну a’ pамmeпeпгkét folyás gebességét 
mindig `meghal8.¢1ia.1‘_- Шеф a’ YI-dik képet` 

&quot; ' 4 ` if Í ' ' ' 

21. Meèterságes árllols’V kůlönbsége. ` 
A&quot; meslzeuséges` árkok ké_tt’élêk;` vagy válu_ szabá 

suak, azaz lapos fenek_üek két merçdek oldallal, vаgy 
cseglések, azaz lapos feneküek két` menedékes oldallal. 
Az .elsök készittetnçk köszikiában, kemény agyagban, 
sôt_ inég gyéres földbon is, de eßkor az oldgnlali' köfallal V 
еlliímlînßk. A’ csegle`SV„tr_apozodialis“ быт!‘ inkábh van- V 
на!‘ szßkásban minden nemü fól_dfb.en„és `a’ rézsutos ol-¿Í 
dalak, М a’ föld igen porhanyó, 'kövel kirakatnak, be- 2 
födetnek, vagy termôföld és csòrva kçverékkel, melly 
9--12 ищeт ‘щsшдsáдbап сrбseп megdöngöltetik, be 
borittatnak. E’ döngölt keverékiu’ viz átszüröködését 
egészen gátolía. ‚н V O ‚ _ ' 

_ Ezen árkak mindegyike, a’ kôszîklást, és kifulazot 



I _ 

V satnak. 

_ megtartják. 

iatkivévèn', fbrmájái 'm'``egvá1¢ozia¢jà_¿ _‘ai’ fà`p~0.~11'«¿néia' f. ' 
i.` öblösre változik, merc az_árok’sze’¿1_enben_mini cmi- ' 
de'sb' ljelyeken a’ _ zákány ’s` égyéh mòtoinya iegakodik, i 
az oidalak és a’ fenék feläzik, a’ _feleizo'tft;'ŕeszek_ eiŕiio-&quot; _ 

На pedig a’ folyóviztömeg és'az'_e_set__is nagy, lll)rl 
mesterséges árkak idóvel csucso&quot;s_ fëiiekii` _’s meredek' 
oldalu árkokká v_áhf'ak,' a’ mi oka lfészéìfliedülésöknek 
es legrendetlenebb ‚шт változásuknák. `Ё ‘ 

&quot;&quot;’Egyébaránt _á’m_es_terséges árkakban a&quot;viz' se- ` 
bessége kicsiny, a’ zäkány kevés, és fò'l_djük nem igen 
félázékony, vagy_os'zlèk_ony, a’ nekik adott formait sokáíg 

' ' ‘_‘. _ ‚ ‘д_ 

д` Шy meыerséдeв; árkak vagy a’ hajozás’ vagy nagy 
tavak, és kiöntött vizek’ lecsapolása “аgy kisebb fo 
lyóvizek’ eligazitása _kedveért ásattatnak.' ' V ` 

‘у _ ` V I V ) V I 22. А’ vízen ища test’ seöessege, es sůlyedese. _ 
A’ viznél könnyehb` test ůszik a’ vizen ennek sn- ._ 

ját sebességével. Hogy egy test a’ viznél sebesebben i 
menjen, szükség hogy&quot;a_&quot;'tes_tre egyńkülsö erö hasson. 
Ez alkalommal az uszó test kitolja helyébül az elötte 
lévô viztömeget, és ezt min'd_aláf_elé, mind Voldalaslag 
sokkal nagyobb mozgásba bozza,`'miiìt maga az inditó 
erô az uszó testet. . _ ` _ F 

Vizszintöl fenékig majd növekedô, majd fogyó, 
majd növekedö is fogyó isfmajd, de igen ritkán, egyenlö 
folyás-sebesség a’ testnek sülyedését egy rendetlen` 
hájlott vonal után eszkö`zli, és mindlg,'de fökép na 
gyobb sebességnél a’ folyamba esett téstet j`ótova eso- ^ 
helyétöl elsodorja. V ` ` « 

23. 'Terméazetes (hedrek`äen`_a’ vz’z_folga's’_ бай“: ` 
` kzìlöribféle fmlszongolt` от“. ' ` 

A’ folyóviz ‘eдéт eresг1й1пo1orпyгйа1a.гбп aráiiy 
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ben, a’ mim ¿ria dum, las eшхё! fogva ;eb§sség`e я; 
‘ОЗУ. _« _ _ _ ___ï_;un&quot; ` _l __' 

`A’ fóvídékbůllïordo_tf áèiváily rëszek a&quot;meder’ fene-&quot; 
kére szállnak Vegyenesnm azon ïêorban, melly nehêzségök 
míndegyik Vfokának megfelel ',V vagy' fenékre'`szálln.'11kV 
minden Vsoi&quot;nélküI, és V’ez :ßfolyáá 'sebességbül`kifejlett 
kíilönbözô érök’ eszközlete.1U“ `Ё`ч?! Í ‚ ` V 

A’ folyo&quot;v1’z’ árka lépcsönkînt öntetik fel, „мы egy 
паgy árvizre égy kisebb', és erre ísmét eду kíse'bb'kö- 
vetkezik , 'vagy midôn“egyenlö vizállásnál ‚и .e1Vsö`¢ar-` 
tosb az utóbbi árnál. A’ viz illy _munkálatban nemfgá-. 
toltatik sem ègyenlö széles és m’ély, sem çsucs`os. vagy 
kerekded öböl, sdm egyfoŕmánùuzamos, 'senr m&quot;agasb_ï 
lejtés :iltal;ellenbexi elösegitik öt a’ kanyarulatok‘,_kiál~_ 
ló természetes vадy mesterséges sarkak, egymásba 
ömlö vшek', és 'egymást felváltó széles ’s keskeny 
mederdarabok. l 

Csucsos és 'keŕekded öblü medret lapos feneküre vál 
ищаt a’ fokyó`v1’z1,_ ha hirtelen árjával temérdek motor 
пyа megindul', mellynekV repdes ler.'1\l«:od.'1ísát` az ár ma 
gasságáńak rögtöni fogyta (mint felhö-szakadáskor_),_ 
‘(аgy tartós'árv`1’znél egy vagy több akadék дают. &quot; Egy viz xilkárlmîszög' alatt szakadjon ís` egy széles 
vizárokba', abban forogva elegyüla’ széles árak’vizéveI, 
és e’ fòrgásaközt motornyája nagy részét fenékre ereszti. 

f ̀  Két egyeillö Verejü folyóvíz Тoro; ’s örvényez ösz- 
veütközésök helyén; a’ mortornya meg nem száll e&quot;he-`_ 
lyon, hanem alább a’ közös mederben rakodik-le a’ kö 
zös mederben selyezô v1’znekVmüködése szerint._ 

Едy nagyobb vizárokba szakadó` `kís`ebb viz Va’.rka't 
a’ nagyobbik szine alá ássa azon mértékben , a’ millyent 
a&quot;beszakadó viz helybeli Qsétének megfelelö sebesség- 
bül kifeilett, és a’ föviz’` ellenvetett tömegének nyomása 
által megvesztegetett taszitó erö eszközölhet. »Ezen vi 
szonytól függ a’ beszakadó viznek élénkebb vagy lany-H 
hább folyáàa fárak örül Мёд; a’ fòviznek `mаgasb állása’ 
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alkal_má_val_ 11’ 1165211111116 _viz’ árkának felöntetése .olly 
messze fölfelé, a’ mennyire a’ föviznek áradása elterjed;` ' 
6’ viszonytólfiigg végre_ez_ iS,'_hogy a’ beszakadó viz az 
ìdézett ö111és1, a’ mint 3116111z apadni kezd,_ elmosni, és 
árkának elöbbi mélyét vagyis öblét helyre 111111111161e11 
szik,_ de e1111611 meg is egészen nem_boldogul,_mert a.’ 
föfolyam ritkán 6s csak kevés ideig veszi-fel alacsony 
ádlásáthfl _ _ :!:: 7 ' ' A 

Eggs keskenyenfelül ’s alul a’ folyóviz 16161111 árkát, 
011 1611115141151, in lappadása miatt, ammi is, 111 is 
seiliessége fogyta miatt. 5 _ 

КЁГКЁЗЁСПУ árakdarab közt fekvô sz61es árakban_ 
folyóviz aîtelette fekvôbenfolyónak sebességét fogyaszt 
ìa`:'`ésesetét kisebbiti azon mértékhen, a’ mint а’ s26 
les_árakdarabban` folyóviznek dagadnia és visszatolul 
nia kellaz alatta' fekvô keskeny árakban meggyült viztö 
megnek meggátolt lefolyása miatt. _ _ 
. ` Egy 1111o11 keskenye fölötti széles árdkban a’ `viz fel 

duzzady szétterjed, és visszatolul,mig egyäarányba nem 
heflyzi1Ímagát`a’ be- ’s lefolyó vizmennyiséggel. «Ezen 
arány helyreállasa 1111111 1161111 6se116116 jön_` a’ szétterjedt 
viz, és motornyáiát lerakja a’ sodron túl esö oldalon, 
‘аgy mind' а’ 1161 o11161011`, ha a’ kifolyás a’_bet'olyás’ irá 
nyában esik meg;_‘_sůt'a’ széles árok egész feneke is 
fölöntetik, ha a’ kitïolyás felé az árok feneke emelkedik 
6s 62 1s oka nagy térek vizzeli e1boritásának,` mivel az 
árolt’ mélyének vesztével az árvizet el nem fogadhatja. 

A’ széles árokban le nem rakott motornya a’ kes 

V _ 

’_ `kenyhe takarodik, 6s ebben a’ folyoviz’ sebessége, es 
az árok’ formája szabja módját a’ motornya’ lerakodá 
sának. ` _ _ _ _ _ _ 

Egy folyam’ sodra’ irányán túl `t’ek_vö ágat „ramus 
vems“_ vagy eret ,¿ramas spixrius“ a’ viz felönti azon 
motornyatömeggel, mellyet а’ s01y611e11 támadott forgok 
a’ szélek 'felé taszitnak. Illy felöntés annál hamarébb 
megy végbe, minél terhesb a’_t`olyam motornyával, és 

I 
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minél nagyohb a’ partok felé kitaszitott motornyával 
terhes viztömeg, melly az idézett ágba, vagy_ érbe vzig,` 
és azon elfoly; 

Egy rézsutos vagy meredek gáton-a_ÍtГolyóviz’ se 
bességének egész veszte miatt a’ vizhordott motornya 
¿Sak nem töstövibe rakatik-le. 

Egy galt elött és ùtán е’ viz lerakja motornyáját az 
árok* elveszett lejtése miatt. A’ lerakodás a’ gait elött 
még ennek magosságát 1s felütheti; innén van, hogy ma 
lomgáttal ellátott folyány felöntetik és káros kiöntéssel 
pusztit, mellyet, ha csak felhuzó fenék reteszekkel el 
látott zsilipes да“ nem épittetik, hogy azon szabadon 
átfolyhasson a’ viz, semmi más intézkedés el nem hárit. 

Habár a’ viz’selyéje egy ásásra „transfossio“ tüz 
is, de ennek keskenylége miatt csak csekély vtztöme 
get vehetfel, а’ viz kitüzött uj folyását ugyan követi, 
de helyes árokra elkészitésében sokáig nem boldogúl, 
561 gyakran azt még el is temeti: mert vagy (1) az 
öreg árokban folyóviz’ medre vagy is mélye tovább esik 
az ásás’ farátol „inostatio“ és ekkor az öreg vizzel hor 
dott és a’ szélek _1’elé kitaszitott motorxiya az ásás’ fa 
ránál lerakodik, és ezt az ásásban amannál sokkàl gyön- 
gébb folyóviz helyéböl iii nem mozdiihatja; vagy (2) 
mert az öreg árokban folyóviz az ásásnak_fa1-ára едye 

' nesen vag, és ekkor nem csak az ásásban folyó viz 
mint amannál sokkal gyöngébb vissza tartoztatik, hn 
nem helytelenül is ütközik össze a’ kétfolyás, mellybôl 
az ásás’ helyes árokra elkészittetésén’ek,azaz szélesülé» 
se’~ és mélyedésének késleltetése következik, és дуга}; 
rап, miután a’ kétfolyás összeütközéséböltámadott for 
gok miutt mimi' az aisásbúl e110o5o11,` mind az òregviz- _ 
zel elegyült _mpto_{nya’ lerakodása az ásás’ faránál_meg-V 
szaporodott,'Üés„ezáltal az uj folyáxywlejtése megkiseb- 
_bedett,-V az :ásás? .‘betemettiqtése 15 Ьбхешezй‘. 

Az ásásnalghelyes árokra változtatasában a’ folyó# 
ш annál käiesebbet boldogul, ha kVeskm;.ysege mei 

_ ’ 4 ` 
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lett még kemény földben is készül; ennek alkat-részei’ 
’összeköttelése nem csak sok ideig állellen a’ taszitó erö 
пek, a’ viz azt csak mosogathatja vagy lassankintfel 
áztathatja, hanem, mivel az épen elöbbfelhozott ok mi 
att a’ vizhordott motornya az ásais’itiránaíl` és alatta az 

‚ öreg árokban is lerakodik, azon veszélyt, mellynek el 
távoztatására az ásás keszült, magának az öreg árok 
nak nagyobb elrendetlenitésével még szaporitja is. 

A’ folyóviznek egy derék szög ‚нáш fordulatánál, 
vagy egy csendes viz elött felduzzattna sebes ellövel 
lésénél támadott örvényben csak та ásvány száll fe 
nékre,&quot;melly `a’ forgófolyásbul kifeilett taszitó erôt meg 
`haladja nehézségével, a’ kônyebbekpedig odább taka 
rodnak nehézségiikhez alka1mazott.sebesség’ fogyásra 
várakozandók. V 1 д’ 

Az öntés vagy is a’ gy ür hosszabbúlmind a’ két 
végén, ha ezek a’fviz selyétöl elvonvák;`hosszabbodá 
suk megszün azon a’ végen, melly? a’ selyezés irányába 
esik, inert a’ motornya cbbcn nem egykönyen lelì til 
lepedését. `' ` ` ` 

Vizmentiben az öntés’ általányos magosodását esz- 
közli egyegy árviz által a’ már Шeп öntésre tolt mo 
tornya, melly, ha az öntés a’^partnál, ‘аgy ehhez kö 
zelebb liezdödik, annali pa`rti'el_üli , ennek' рeйд alsó vé 
gét magasitja, mert annak partfelüli,` ennek pedig alsó 
vége a’ sebesb folyástól elvan vonvа. &quot; _ 

Egyedül az öntés’ közepe magasodik, ha mind a’ 
két széle felöl a’ folyóviz’ magossága_nagyobb`az öntés’ 
derekán folyóénál, mert a’ gyürre söprött motornyát a’ 

`derekon folyó alacsonyabb. viz lenem sodorhatja. 
gyür’ vадy sziget’ növekedô orrának ég oldalá 

м!‘ _fordult part jó darab ideig sыпад“; mert a’ viz 
а’ menedékesen növekedú orr- és oldal' miatt a’ ’paŕtra 
dül; végre',ï a’ niiht:’e’ köz 'moto1'ny|iva`_l ell`ell_ili:,‘: a&quot;‘fp`аr‘tÄ-' 

` szakadás megszün,` és&quot;a’sziget_vagy'a’1fgyiir a&quot; (ища! 
ôsszeknpcsdltatik. _ VV ` 1 _ _.: 1 

I— 
1 

A* L__--_ _.i.&quot; 'r mw` _-._ ¢__..`‚_`_--11_-“ _``_--_¢..`.-_-an 



51 

Еgy 1es1 1116дб11 lerakodik `a’ 111o10r11y6 , 116 a’ lest 
alsó vége széles. Ha 6’ 1es1’ alsó vége cs11csos;‚a’ 16 
rakodás bizonytalan', és függ a’ test’ fekvésètöl 6’ viz’ 
irányára. Közönségesen a’ 111o1oп1y6 lerakodík 6’ vizbcn&quot; 
fekvô testnek 6zo11 1e1611, 6’ me1lye11 6’ folyás csekélyebb. 

На 11аgy1es1 fekszik 6’ vizben, viz fölfelé rake 
dik-le 6’ 1es1e1611 a’ 111o1oп1y6 a’ megakasztott vizfolyás _ 
sebessége fogyta 1111611, ’s eду111161 6’ 1es1e11 6111162 61011’ 
13e11e11e kikotortatik 6’ megakasztott viz’ dagadásábul ki 

` fejlett taszitó erö által, és távulabb a’ 1es1161 a’ 11111o11'1111 
65 vízhordott motornya ugyan 6zo11 61611e11 veszte 1111611 
lerakodik, és` 62 611165’ Vizfölfelé_ folytatásánál végre 
sziget támad. ` 

На egy 1es1 a’ parttól távulabb és ’valàпlivеl kîvül 
fekszik 6’ viz’ selyöén, de 62o1111611 6’ vjzmögötte elfoly, 
a’ test nem 61ö1, hanem hátul temettetik-el, 6s ha.e’ 
testen fölül egy másik fekszik a’ partnál, ezek közt 62 
árok felöntetik. ‚ 

A’ part 111611e11 álló 1es1 1116д611 6’ 5ebesséд’ 1611116‘ 
dása miaìt kezdödött öntés 6’ partnál emelkedik; ha pе` 
dig 6z öntésnek mind a’ 6’ két felén viz foly, akkor vagy 
az öntés dereka vagy az a’ féle magasul, melly elvan 
vonva a’ 5e11es11 folyástól. 

Ha csak nem kôszikláa’ part, eду rövidebb sugárral 
keritett kanyarulatban a’ se11es viztömegnek nehezke 56 
а’ parthoz 1e1e111e5, és 1611os Szakadásii okoz a’ 1652116 
61-6 söaporodása mîatt. V 

Kisebb sebesség és’ a’ parti födnek szilároságáncil 
élesb kanyarúlatu part 1e1e111e5 szakadást nem szenved; 
ellenben pandalt mos a’ viz, lia a’ kemény part alatti föhl 
porhanyó. 

Nagy tömegü és lassu folyásu viz körül' part s26116- ` 
dást, pandal-mosást „cavitas infra rippam“ 6’ VizIl1C|lék- 
bén földüllepedést okoznak a’ földalatti vizek, ' meпye}; 
6’ folyam kis vizszine 61611 vagy köözel fölötte bele s21 

4 'И’ 
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varkodnak, és magukkal a’ felázott ásvány-részeket a’ 
folyamba viszik. ix) 

A’ parttól vizfelé zílló minden tárgy fejénél forgó fo 
lyás és ebbül örvény támad; ez a’ felfogott és megárasz- 
tott viznek miiidegy külsö erô gyanánt szolgáló eszköz- 
nek a’ munkálata; &quot; Шy `örvénybül kitaszitott vizhordott 

`motornyának egy része a&quot; kiálló tárgy mögött , más ré 
sze a’ folyást követve a’ viz árkában lerakodik , ’s ezál- 
tal a’ meder lejtése kisebbedik, a’ lerakodás viz fölfele’ 
folytatik, végre az örvény is eltöltetik, a’ mire a’ forgó 
folyás is megsziin. &quot; 

_ .A’ partbul ищи; tárgy fejénél támadott örvény miatt 
a’ tárgynak szemközt álló zátony vagy part, kivált ha' 
sokdurva motornya hordatik,` és mind amaz mind .'emez 
a’ vizsodrán kivülmesszebb esik, `а.’ kiállótárgy’ feje 
felé növekszik; ez magának `a’` kiálló tárgynak károso 
dásával és néha egész felfbrgatásával jár. ’ 

На a’ partbul kiálló tárgyon fölül mind Va’ két part 
párhuzamos„parallelus“ ésa’ vizbe nyuló tárgy _körüliföld 
keménysége miatt nem egy könnyen kikotorható, akkor 
mind a’ kiálló tárgyon folüli, mind a’ szemközti part 
mindaddigelmosatik, mig az árok `elöbbi öble vagy tér_e 
helyre nem áll. V 

Egy a’ parttól egyenesen kinyuló tárgy ha a’ viz 
sodrától шип fekszik, a’ szemközti ртot gyakran csak 
ollymélyen öblösiti-ki ‚ a’ millyen hosszu maga 1a”kí 
nyuló tárgy. Ez eredménye а’ vizsodron túl folyóviz’ 
lankadtabb folyásának, és en_nél `fogvsl a’ benyuló tárgy 
körüli viz csekélyebb müködésének; ehezF járul még aß 

'árokfenék egyenessége és a’ parti földnek keménykes 
sége is. 

на a’ vizbe nyuló tárgy a’ medernek olly nagy ré 
szét elfogialja, hogy a’ maradék árokban folyó viztömeg 
a’ benynló tárgytól felfogottnak, vagy is' szabad folyá 

 

*) A’ Száva folyam mellett fekvö Mitrovitz M.-város piaczának 
sallyeaése em állitńst tanusiija. 
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sában megakasztottnak`l ereiét meg nem biria, a’ felfo 
gott viztömeg а? szemközti part felé`, vagy ha ez köze- 
lebb áll, reá rug. Ha pediд a’ maradék-mederben Sza 
badon folyóviztömeg’ ereje a’ felforgotté_+ meghaladja, a’ 
felfogott viz el nem vág,`hanem a’ benyuló tárgyhoz 
nyomatik, és Vennek hosszában, fejénél, és ezen alul 
jótova, a’ mennyire t. i. a’ viz a’ benyuló tárgy árnyé 
kában van ‚ a’ maradék árokbani viztömeg selyeének irá 
nyát forogva kôveti. Mind e’ két esetben a’ tárgy hosz- 
szában megrirasztott viz, melly mind külsö erö tekintet- 
hetik, паgy sehességgel tolia ki helyébül a’ tárgy fejé-_ 
nél folyóvizet, és az árok fenekét vagy az elrugott Vßgy 
a’ Ищy fejéhez szoritott viztömeg’ irányában kikotorja, 
a’ kikotrott és a’ viz hordottat részint mögötte, részint а’ _ 
forgók szüntével az árok fenekére ereszti, és ezt fei 
önti, végre az örvényt is .betölti. Egy idejü a’ kinyuló 
tárgyon fölüli ároknak rézsutos felöntetése azon széles- 
ségben, a’ millyen hosszu a’ benyuló tárgy, a’ tárgyon 
fölüli hosszasága pedig magát `zzlkalulazza a’ felsö árok 
közbeni folyás irányához. A’_ motornya lerakodása kez- 
dôdik a’ tárgy elött ennek tövinél, a’ 'tairgy mögött kö 
zel a’ feiéhez, es apródonkint a’ part felé nyomul, ezt 
ha egyszer elérte , a’ partnál inkább mint _viz felé ma 
gasodik. Végre az árokfenék rendetlen felöntetéset kö 
veti a’ benyuló tárgynak szemközt álló platt' szakadaisa, 
mellyel a’ viz medre elöbbi térét visszanyerni törekszik. 

`На ш kíálló tárgy közé wig a’ viz, ez az alsó 
kiálló tárgy’ tövibe veszi magát, és a’ felfogott folyás'- 
bul kifejlett erônélfogva az alsó tárgy’ oldala hosszant 
és feje kVörül az árak fenekét kikotorván egy csucsba 
menô medret vagy is mély örvényt ás, mellybç a’ ki 
álló alsó tárgy bclc buk, gyakran, ha az nem igen széles 
talapú, föl is fordul, és ez alkalommal kifeilett szörnyü 
erônek martaléka lészen. 

На a’ vizbe nyuló tárgy_ hátán vagy is tetején át ` 
elfolyó viz egy másik kinyuló tárgy ailtal elöbb meg» 
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akasziatik, minîsem ese1é11e2 képest magát kifuihamá, 
forgókra változott folyása miatt a’ tárgyak közti partot 
megrongálja. 
' Akármi formáju ’s állůsu vizbe nyuló tárgyhoz kö 
zelebb álló tárgyat a’ megakasztott folyásbul kifeilö ta 
szitó erö _veszedelmeztet az e’ tárgy körüli földet elmos 

`ván, é5 a’ tárgyat fenekébül kiforgatván. Ч‘) _ 
Еgy öblös part felsö végétôl vizmentében, 'vagy `is 

nz öblös part fölötti Vegyenes folyás irányával párhuza 
mosan vctett и vagy “уз részét az öböl hosszának fe 
dü, és a’ legalacsonyabb vizállást 1-2 lábbal megha- 
lndfigát mögött az árok’ fölöntetik ‚аzo11 motornyával, 
melly a’ gátot meghaladó viztömegben uszik, és a’ gát’ _ 
árnyékában lerakodik. 

' Szintugy egy anya árokbul oldaslag kivaîgó érfölötti 
alacsony parton vetett, az ér torka’ x/svagy и 1-és261 
elzáró, és a’ legnagyobb árvizet meghaladó pös, kô vagy 
a’ végén az elmosás ellen megerösitettföld sáncz mögött 
az ér beöntetik. Mind e’ két esetben`annál hamaréhb 
megy végbe a’ fölöntés, minélfterhesebb a”viz gördit 
ménnyel, és minél t`artósb az árviz. ` ` 

На egy folyamnail, melly nyáron is télen is ki szo 
kott ônteni,-és sok ’s nagyobb ásvány-darabokat maga:-' 
val gördit, keresztbe vetett töltés-ut a’ mellékre kiöntöiç 
és ezen elterjedt viznek szabad lefolyását megakasztia; 
ez nem ïzsak Va’ keresztbe vetett töltés-utnak épitése 

'elött még el nem boritott melléket elboritja, hanem visz 
szatolult tömegének béfolyásánál irányát is, kivált gyé 
resb földbeti, megváltoztatja, és ha árka fölsô köze még 
eres is, jelen medrét gyakran betemetvén egy mellék 
erbe гей magät. New különben ziz illy erôszakos meg 
ámsztásbul kifejlett taszitó erö az uton fölüli, és az ut 
vizvége körüli árko_t kikotorja, és a’ töltés-ut mögötti 

*Q 1827-lien а’ Varasdi és Dernyci hidak resztét illy vizfolyás lia 
tása eszlaüzñlte. ` ` 

I 

О 
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viz magossága vesztével a’ 111110116tt és vizhordott gür 
ditmények a’ töltés-uton aluli mederben lerakodnak 6’ 
folyam mind fölsô mind alsó паgy közének elöleé nem 
tudható 6s meg nem határozható elrendetlenitésével. A’ 
viznek veszélyteljes müködése még .a’ keresztbe Vvetett 
tölbés-futban épite.t dobogók által, ha csak nem tökéletes 
hosszuságuak, sem gátoltatik, s61 ezek vesztét is elke, 
rüll1`etetlen' eszközli az elôttük' megdegadt viz kotró 
ereje. д‘) VV _ _ 

ч Еo1yа111`11oss2а111г11öze1 ft’ partlioz fektetett, és a’ _ 
1`o1yа111 11а11yа1-111а111 hiven követö 1s6110z, és a’ sürüen 
11611611 viz-mellék feldagasztja az árvizet; az elsö az_ár`- 
nakdaermészeteselterjedését, az utolsó a’ 111ö111ö11 viz'-&quot; 
nek huzamos folyásät megakasztja. Mind а’ 1161 es01 
ben a’ viz magossága _nöttével szaporodó taszitó erejèt 
az árok’ öble változtatásárs forditja, és mivel a’ viz 1111r 

rdott motornya nagyobb részét a’ besánczolt árkámkivül 
le nem rakhatja_, ezt végre_ ugy felönti , hogy az árvif 
zet többé el nem fogadhatja ,melly a’ 5111102o1 megliágja' 
’s elszaggartjań E’ következméilyek'tmnálV gyakrabbak, 
.és károsabbak, ha&quot;a’ sáncsok éles 'könyökökben építtet 
nek, ha a’ 111111161- sürüen be `va-п.nôve.J __ _ 

Ha a’ jég a’ 'v1'zárkzit elzziria,\és ez okbul a’ meg- 
árasztott viz eдy: me1l'ék--árokba hajtatik, a’ viz a’ mo 
torpyát e’ mellêkárokban lerakja, lfökép ha hosszu 65 

- csavargos; ha pediд a’ mellék árok rövid7 és a’ iégtor 
lás 011111111 111111111 valamivelfölebb wrténik, a’ beléj té 
ritett viz a’ 'rövi`dV mellékárkot kikotorja , és az öreg 
árok betemetéaével folyását veszi a’ mellékárokban. Nein 
különben ha aïmellékárok alacsonyabb parta, vagy 
egészen vазу közel a’ selye ixáпyaíbmiI fekszik, ha még 
rövidebb ís, és а’ jég a’ _mellékárok torka 1111111 meg 

 

*) A' Vnrasdi, Dernyei és _Zágráhi liidakra. vezetó' Vtöltés utak 'és 
ezek dobogóik többször ulartalêkja volt а’ xńegárasztott Drávn 
65 Száva vizeknek. V 
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torlik , az egész viz a’ mellékárokba vetiimagát, az 
öreg medret pedig betemeti. E’ folyás-változást 61656 
giti a’ jégtorlatnak hosszabb ideig egy helyben veszteg 
1ése; a’ meilékárok’ vagy lapos lejtése; a’ jégtorlat 
elötti, és a’ 111el161161o11 vagy lapos faránáli vizmagos- 
ságnak nagyobb különbözete; végre a’ mellékárok vagy 
lapos földjének gyérsége ’s porhanyosága. 

‚Еgy é111e11 1ö11é1e11e11 vagy is csak századok lefoly- 
lával várható felöntését esz11öz11 az anyaviznek, melly 
bül kivág, kevés év alatt annak torkától eltávozása, 65 
farának egész felöntetése, sôt még ezen 6111és éven 
kinti növekedése 1s, 111e11y 61161 az érbe folyó árviz es_e- 
tét 6s sebességét vesztven hordott motornyájának esak 
fegfinomabb részeit rakhatja le az erben, melly e’ lera 
11o1165 által eszközlendô öble’ alakját a’ benne lefolyó 
:irviz sodra irányától nyeri. Az 61’ torka elzáratása, ki 
vailt ha motornyával ternes magos árviz 1s kitiltatik, 
az érnek Vfelöntetését egészen meggátolja. 

_ Ha a’ folyam sebes folyásu, ha kavicsot hord és za 
jos is , a’ parti pösboriték sôt a’ borona falazat is rövid 
idö alatt egészen megromlik, mert a’ viznek illy védett 
partra díiltével a’ kavics és iégnek dörzsölödése állandó 
is, hatósb 1s. 

Ha a’ folyam a’ rendes árvizek elfogadására és 6гé1 
‚52e111 letakaritására a’ természettöl kiszabott árka nagy 
ságának vagy is öblének veszte helyreállitásán munká 
lodni kénszerittetik, annak müködése árka’ szélesitése 

' vagy mélyitése által kipótolhatatlan 11611 o11o2; mert ha 
szélesit, part-szakadást, kanyart és 6z által kigyós fo 
lyást, 65 mivel a’ szélesitésnél a’ viz magosságában veszt, 
erô-fogyást, és fenék-emelkedést okoz: ha pedig mélyit, 
a’ kikotrott árok-fenék földtömegével az 61o11 alsó darab 
iában lerakodást, és ez által lejtés-vesztést eszközöl, 
mellynek következménye a’ taszitó erö lankadása; a’ ki 
kotrott árokfenék isménti felöntetése fölülröl hordott mo 

tornyaival; ezt követü általányos fene’k-emelk'e_dés; végre 
\ ì 
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az ärokbul а’ rendes árvizek kizáratása, és' eщe! egyuj 
V folyás eröszakos nyitása, vagy az eddigi folyásábul -ki 

térittetése. _ 

Egy lasubb ’s igen csavargos vagy gátokkal vаgy 
eдy hatalmas folyóvizzel megakasztott folyás elösegiti 
mind az árokfenekén, mind a’ szélein a’ nádnak, kákának 
bozótnak tenyészését, mellyek közül a’ gyalog füzé leg 
károsabb; mert ennek a’ vizbe hajlott ágai az íszap~ _ 
han uj gyökeret vernek és végre az egész árkat elzár-- 
íák és a’ vizfolyást (Лoшадь Е’ féle növények megronh 
'uak minden viszonyt, mert ott, a’ hol helybeli okok а’_ 
sariazást elösegitik , az árok igen hamarl megtel 'motor 
nyäval, és ha illy vizárkak a’ laposok vizeinek lecsapo-- 
liisára 'a’ite1'mészettölrendeltetvék, a’ mire csak ugyan 
jobbára vannak is, csak hamar e’ laposokat mocsárra és 
sairrétre változtatják. 

Egy kengyel „rippa protuberans“ átásásnál a’ viz 
вeшe nagyobbodík az uj mederben, de ez csak eleinte 
szembetünô. Ez a’ nagyobb sebesség, xńivel az ásás fö 
lötti folyamba fölfelé kiterjed, a’ folyamot mélyiti; a’ 
xmgyobb eset pedig, melly eleintén csak az ui árokra 

is Vaz ásásra terjed-ki ‚ lassankint elosztatik hosz~ 
ezabb &quot;s hosszabb folyam közre mindaddig, mig a’ sches» 
ség kölönbözete egészen meg nem szün, vagy is alig 
Vn~1ze'mbe tünend. Csak egy igen lwsszu Sora az egymást 
kövètô kengyeleknek és egymást felváltó kacskaringók~ 
nak „serpentinae continuae“ átásatása Vteheti állandóva a’ 
sebessèg szaporodását; ettölmégis nem lehet tartanunk 
mível csak a’ legkárosabb kengyelek áiásatása kivánatos. 
Ha egy folyam közben, vagy egyik viznek a’ másikba 
szakadásánál a’ viz több иgy nagyobb nehézségü ás 
vány-részeket nem hord magával, mint a’ mennyit és а’ 
millyent odább vinni meg-hir, illy folyam közben vagy 
bészakadásnál nincs hclye a’ lerakodásnak; ellen esetben 
a’ motoruya odább üzetik a’ ñok „mellék“ vizet elfogadó 
árok általányos enxelkedésével. 



as / 

A’ mondottakbul kiviláglík, hogy a’ folyás hatás’ 
eredményei, es a’ sikerek esaknemkizárólag azon ara'ny- 
tól függnek, melly a’ viz sebesség, \és minden állásánál 
a’ benne létezö ‘motornya mennyisége közt van; tehát 
ott, hol a’ motornya mennyisége a’ legmagosb fokot fel 
nem üti, emmi vagyV csekély motornya száll fenékre, és 
minden egyéb körülmények egyenlöségénél az árok’ öble 
:nem változik: ellenben ha mi helyen a’ motornya men 
nyisége azon legmagosb fokot meghaladja, ott a’ lerako 
dás meg nem gátoltathatik, következöleg a’ viz árkát 
tisztán nem is tarthatja; ez utolsóhoz tartoznak fökép a’ 
folyamok felsö részei. 

` Azon törvénynél fogva, mellyet a’ viz folyásában, 
`es általa aztöntés-völgyéb’en kiásott árka leitésének el 
`rendelésében tart, és a’ vizfolyásnak e’ felhozott számos 
példában megfeitett ugyan azon egyszèrü törvény utáni 

' munkálatinál fogva csak rémnek tarthatjuk аzt az alli 
áást, hogy besánezolt vазy sáncznélküli egyenes ‚ vagy 
szeliden kanyarulgegyenlö szélességü, és mélységü árok 
tìsztán marad, vagy is fel nem öntettk, ha lejtése nagy 
és huzamos; ha a’ viz esete egyenlö és a’ lejtéssel pár 
huzamos; ha a’ viz.szerteszét nem foly árkában. Nem 
'különben kiviláglik, пoд)’, mivel különbözö vizállásnál а’ 
folyás sebességbül különiiözö erök fejlenek ki, és külön- 
közö mennyiségü motornya rakodik-le , a’ vizárok ren 
detlen változásának gátlása, ése’ miatt a’ vizi munkák 
nak egyforma hatásban, és a’ folyásnak egy következ- 
ményü müködésben megtartása az orgászi tan’ legnehe- 
-zebb, ’s végrehajthatási töl:élyre_t:_in nem jutó adati köze 
számittathatik. Vógre kitetszik, hogy egy természetes 
folyam’ szabályozása nem eszközöltethetik olly munkák 
‚им, mellyek egyetlen egy rendszert követnek, vagy 
mellyek мы пem a’ hatás т, hanem a’ hatás következ 
ménye szemügyeltetik. 

i 
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24; Természetes meßïrekeyz kz’v1°¿l и’ fol;/ás’ hatása 
külölzôféle vz’szon_¢/ok ага”. ' 

Mig az árviz a’ partokat meg nem haladja, medrét 
önti a’ fóvidékbül hordott ásványtömegekkel, meghaladz 
ván a’ partokat özönét szétterjeszti, a’ melléket elboritja, 
11’ 1аp0so11а1 eltölti. Ez alkalommal hegyes tájban szük 
völgyek közt, mellyekbeń a’ viz árkától messze ki nem 
önt, és míndig Va1bb6`vissz:1.té|°, a’ kiöntött viz a’ melléket 
és a’ laposokat azon mértékben emeli, -a’ 1111111 02011 fölött _ 
magosabban áll vagy folyás nélkül, vagy középszerü fo 
flyással, és` ehhez alkalmázza magát a’ motornya lerako- 
dása. ‘' 

Gyakran parthosszant domb támad, vaду 1s a’ pа1-1 
széle egyedül emelkedik, bellebb a’ mellék alacsorry ma 
'rad; ez eredménye a’ 111o1oг11yа 101110s árviz’ egymásután 
többszörì csekélyebb kiteriedésènek, melly ha megna 
gynbhodiia 1s, söt ha az egész melléketis elfogliiilná,V a’ 
mf\llél`;`belsejénel; emelkedését идy igen silányon Ищу_ 

' ¿pen nem eszközli; mert a’ part hosszanti dombnn ailló 
_kìöntött viznek 111se1111 magossága. miatt ugyan e’ part 
széli öntésre vaдy 1s dombra száll-le a’ motoŕnya. 

Illy parthosszanti emclkedésnek ott helye. 1111105, а’ 
1101 öziin-fol_vzis van, mellynek sebessége semmi motor 
nyát sem' hágy‘leüllepedni a’ vizszélén, söt némellykor 
mêg едy sajait árkot is ás magának az öntés völgy’ azon 
részében, melly a’ folyás selye irányában fekszík, kivált 

V lm e’ völgy-rész vagy rövidebh vagy nagyobb lejtèsü a’ 
viz zirkánál. Illy esetben egyegy vizözöntôl a’ másikig 
0’ viz árka felöntetik, ’s emelkedik2 a’ természetes vagy 
mesterséges partok pedig képestileg alacsonyodnak.' Az 
özön-folyás vagy is az árviznek természetes medrén 1117 
vüli sebes folyása mutatja a’ folyóviznek természetesb 
utját, ha csak emberi hozzájárulás nem okozza azt. A’ 
természet ezen пtmutatását használni, ha a’ körülmények 
engedjk, el 110 mulassuk. ` 

х 
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Sik mezön az özön`nagy térséget borit-el, ez' a’ la 
posok rendetlen és késedelmes emelkedését okozza; mert 
vagy korán ereszkedik fenékre a’ motornya, és a’ viz már 
megtisztulva jut a’ folyamtól távulabb esö laposokhoz, 
‘аgy kevés motornyát visz magával, vagy csak nagy 
térség’ átfutása után talália az özön a’ szükséges csendet 
а’ magával &quot;Щ motornya lerakodásra. 

‘15. А’ jég, éc megíndulását мадам , és mene 
tét Í»'o°°vetó' jeleaések. 

_ A’ viz hidegben köre’ 1/9 részével nagyobbulva 
jéggé Чай, melly‚ ha egészen tiszta, tömegének 1/1° 
részével könnyebb a’ viznél , és e’ miatt uszik a’ vizen 
a.’ folyás sebességével. 

A’ jég a’ viz szigén Шmаб, melly a’ melegtöl meg-' &quot; 
‘вszта megdermed vagyis megjeged, Vastagságának 
&quot;/12 részével a’ vizszinét meghaladó nagyobb dunajég 
darabbali próbatét szerint nyom egy koczkaláb jég kö~ ‚ 
zel 51 font és 13 latot. ` 

Azon jégdarabok, mellyek részint az zirak fenekén, 
rèszint a’ folyam’ derekában vagy is vizszin alatt usz 
nak, és némellykor a’ vizszinére fellövelnek, melly aliiI 
ismét buâván odább kelnek (buborékok, és a’ viz buz 
gása odább kelésökre mutatnak) nem egyebek, mint а’ 
vizszélén fövénnyel, csorvával, kavicsal megtelt ’s meg 
fagyott viztömegek, mellyek jég-menetkor helyükbül ki 
lllozdittatnak, és a’ beléjök Lártvagy hozzáiuk fagyott 
ídegen testek’ nehézsége miatt viz alatt usznak, mig a’ 
viz mélyebbiében mintmelegebb helyben elolvadván az 
Идzш testeket fenékre bocsátják; ez által is eszkö 
zôltetik az árok’ változása. 

Illy idegen testekkel terhes jégdarabok is, mivel 
viz alatt usznak, károsan hatnak a’ vizi munkáknak, fo- _ 
kép ha pösbül vagy karróbul állnak, alsó részeire,` 

. mellyeket be- és elvagdalnakz nem kůlönben magyar£z-- 

I 
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ható 112 a’ jelenés is, hogy különbféle testeket, és gyak... 
ran sokkal nehezebbeket 1s, mint sem a’ 111e5111-1111o11 
viz odább vinni megbirná, messze alább a’ folyam ár 
kában’, vagy a’ zajos 6z611 folyásban találunk. 

Alló vizeknél, fökép kisebbeknél, 6s 1115s11 folya'- 
suaknál az egész vizszine csaknem egyszerre, sebesV 
folyásuaknál és dühös szeleknek kitett tavaknál 1é5ze11 
111111 17115yьme5. Lágy télben a’ vizföle darás 6s 11e1155 
„tennis“ kemény télbenV aezélos és vastag jégre fagy. 
Csekély tömegü vizek fenékig is befagynak. Nagyohb 
tömegü álló vagy folyóviz föle igen kemény 16111011 110- _ 
nunk`ban legfölebb 2*/’4 láb) aczélos vastag jéggé _váL 

A’ 'folyam zajos minden viz-állásnál, 6s a’ jégdara» 
bok a’ folyás-sebességge1 egyenlö sebességgel usznak; 
e’ _tulaidonságnál fogva a’ та] mindaddig meg nem árasztja 
a’ folyamot, mig a’ vizmederben szabadon uszik, habár 
11’ mellék erek`egészen befagyvák is. A’ megakasztoti 
на] a’ 1`o1yаmo1 megárasztja. 11zo11 arányban, a’ 1111111 ki 
sebb vagy nagyobb gátot vet mind a’ viz mind a’`maga 
szabad lefolyásának, vagy 15 a’ 1111111 a’ jégdarabok’ 
egymásba és egymás alá tolakodása által a’ viz’ sebes 
Ségét, ’s egyensulyát veszti. _ 1. 

Шy 61111111s 0s1111 ideig 11112151 vagy is csak addíg 
tart`, mig a’ viz magát egyensulyba nem helyhezi,:aztán 
a’ viz visszatér zajzáskori állására, söt még alább is 
5z1111, ha forrásai is apadni kezdenek, 6s végre állandó 
kutjaira a’ folyam szorittatik. ` 

Az apadás megszüntével a’ viz szinét 111111116 jég el 
vál saiát terhe miatt airadaisV közben a’ pаr111oz fagyott 
jégtôl, és пy1151011 fekszik a’ vizen azon erönek egye- 
dül ellenállván, melly ô1 magával odább vinni törek- 
szik, és mellynek a’ parthoz szorulásával tökéletesen 
ellen is áll ai nélkül, hogy 11’ vizfolylíst akadályozná 
maga alatt, sem hogy maga alatti uszását gátolná a’ majd 
darás majd aczélos jég-daraboknak,' mellyek a’ folyam’ 
felsô közeinek tisztásiban_jegedés által támadtakf 
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Az ’álló 'jég Май' eluszó darabok a’ viz rendetlen 
árkát és örvényeit паgy részt betömik, a’ mire a’ viz 
azon mértékben megárad, a’ mint az zíltaluk elfoglalt és 
kitömött árokrészbül kiszorittatik. Akár tehát zaizás 
‘Дай, akár a’ zaj’ megállása uщи nöjjön’a’ viz, mindíg 
jele ez az árok elrekedésének, és _a’ folyás’ megakasz 
tásának. 

A’ `jég, akár támadjon az egyszerre megfagyott 
viz’ fölébül, akár a’ zaj’ megállásábul, mindig felveszi 
al tó- vagy a&quot;folyóv1’z árka’ formáját, mellyet a’ tóban 
meg is tart minden következés nélkül, mig el nem ol 
vad. Ellenben _ _ 

Természetes medrekben annál fogva 1) hogy ren 
detlen állásuak , és különbkülönbszerüek; 2) hogy а’_ 
viz ereje, és a’ folyás’ iránya szüntelen változik; 3) 
hogy a’ jég’ tömege és tömöttsége egyenlötlen, a’ jég,V 

` mellynek índulását, hogy a’ partoktól megszabaduljon, 
a’ vizáradás jobbára megelözi, felvett formá`iat elvesztí, ' 
êsfkisebb ’s nagyobb darabokra tóredezve jobbárapusz 
titások és rémitö veszélyek közt eltakarodik. 

Mivel a’ Иgy idö beálltával megáradott vizen egész 
folyam hosszañt mar szabadon fekvô jég csakegyenes 
irányban mehet, azon erönek, mellyel a’ jég alatt ’s 

_ hozza'. tapadt viz az egész jég-testet odább vinni törek 
ezik, annyi részre kell oszlania, a’ mennyi iránya van 
а? folyásnak: ennél fogva a’ folyam’ minden egyenes kö 
zében létezö erô mind egyesült erô, es minden kanya, 
(Маша!) mind számtalan részre elosztottés e’ miatt ha 
tásában mint megvesztegetett erô jelenkezik. Különb 
hosszaságu egyenes`folyam.darabokban az idézett ero 
arányos a’ t`olyam-darabok hosszaságával. Az idézett erô 
mindig a’ tolyam egyenes darabja alsó végén gyül össze, 
l11i`vel'itt’létez` azon ellenállás, melly a’ jégtest’ odább 
`menését gátolja. _ ` 

`А’ folyam egyenes közének alsó végén összegyůlt 
erô magát mutatja a’ jégtest _repedése és szétszakadása 



63 

I 

',-„_--__ 

áua1,J'me11y a”folyam egész szélességében miután meg; 
történt, az 'egyenes folyam-darab 'hosszában a’ jég meg-' 
lndul; melly nem csak a’ sodor irányában feltôretik, ’s 
ide ’s tova tolatik, hanem a’ folyam keskenyein-át erö-` 
szakos tolongása, és a’ megakasztott vizfolyásbul kifej-- 
lett, gyakran véghetetlen паgy taszitó erönek müködése 
mîatt szétszakadozva, és kisebb ’s nagyobb darabokraV 
oszolva az egyenes folyam közt felváltó kanyarulatban 
még veszteglö jégtesthez erôsen szorittatik. Aztán 

А’ kanyarulat elött összetorlott iégdarabok sokaiságzi_V 
miatt feldagadt viz u¢аt tör magának fölülrôl aláfelé a.’ 
kanyarulatban mind a’ jég vastagsága, mind a’ kапyт_ 
rulat’ hosszaságához képes idöben: vagy ha 1) a’ ka. 
nyarulat hosszu, és éles, 2) ha a’ jég aczélos és vastag 
3) ha a’ jégtest darás és aczélos jég és hókeverék, 4) 
ha a’ kanyarulatban örvények fenekig kitömvék, a’ moп 
dott uttörés napokra kiterjed. Illykor a’ fölülröl iövô 
jégdarabok a’ kanyar eюtt magos gátokra torlanak; а’ 
nlire a’ viz megárad, visszatolul, és magával ragadván 
az egyenes :irokbani jégdarabokat kiönt, а’ sánczokat 
meghaladván elszaggatja, ésV számtalan inséget áraszt 
a’ tartományra. ' 

Az idézett ut-törés a’ kanyarulatban annál ké'sedel 
mesh, há ugynn zczon jégvastagságnál a’ kanyaros árok’ 
'alsó végéпmég а’ feneke is emelkedik; mert a’ мы“ 
alá bujtatott jégdarabok odább nem uszhatnak; annál ké 
sedelmesb, ha a’ kanyarulat a’ folyás irányának egye-‘ 
nesen fekszik, és egyszersmind al'acsonyabb'partu,mel«-` 
lyen а’ megdagadtviz keresztül folyhat; ha a’ kanyaru-- 
laten fölüli vizárok eres és nyilásos, mellyeken a’ jég 
‘тягe! együtt oldalaslag el mehet;`ha a’ kanyar medret 
közel eду mäsik felváltja, mellyben az elsönél szétasz- 
lott erö méglinkább szétoszol; végre ha a’ kanyarulatnak 
szemközt', vagy kissé äilatta zátonyok, és menedékes 
oldalu нzйдe¢e!‘ állnak, mellyekie Мёд гоыяк; és ez мы“ 
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nag-y gátok vettetnek, mellyek az árkat keskenyitik, és 
a’ jövô jeget a’ kanyarulathoz nyomják ’s szoritják. 

`_ Ha egy kanyarulaton alul fekvö egyenesb de fel 
пиши és gyürös árkot egy szelidebb kanyarulat követi, 
mellyben szìgetek, homokdombok, söt még kiálló hosz 
szu tárgyak is vannak, ezek elött és mögött veszteglb 
jégtest a’ felsö kanyarulatban már megtöredezett, és az 
egyenesb árokban is indulni készült jégtestet menésében 
meggátolja, és a’ két kanyar árok közti egyenesb árok- 
bul kivágó érbe tériti, és ha az ér földje ‚ lejtése, és 
В’ viz’ esete megengedi, ezen érben örökösiti 1s folyását. 

Ha pedig az alsó szelidebb de vizbe nyuló tárgyak 
kal megrakott kanyarulatnak szemközt alacsony öntések 
vannak, a’ fölülröl jövö jég ezeken keresztül megy; а’ 
kiálló tárgyakhoz és homok-dombokhoz fagyott jég, 
melly ámbar maga is megrepedez es gyakran az idézett 
tiírgyakra feltolatik, nyugton marad , és csak 2--3»-7 
nap után bucsuzik-el helyétöl. ` 

Ha egy ér vagy lapos ugy átvág egy kengyelen, 
hogy torka is, fara is a’ kengyelt köriîl folyóviz felsô 
és alsó irányába esnek, és a’ kengyel körüli árok na 
gyon ki van tömve jéggel, az ez által megárasztott viz 
a.’ kengyelt átvágó éren vagy laposon átveszi folyását, 
és ha a’ kengyelfölötti és alatti vizmagosság különbözete, 
vagy is az esetnagy, nem csak a’ felsö jeget` az éren 
vagy laposon átvizi magával, hanema’ kengyel földje 
engedékenységénél alulról fölfelé kotorva uj folyást ké 
szit magának; a’ kanyarulatot pedig vagy is az elöbbi 
árkaít a’ nyäri árvizek beöntik. ' ` 

Ha két kanyarulat közt fekvô iókora egyenes me 
der’ darabjának felsö végénél egy ezen egyenes árok 
darabba vísszatérß ér vagy lapos kivág, 6s ha az ér’ 
torkának szemközt a’ vizbe messze nyulótárgyak álla 
nak, ha egyszersmind illyesekkel az alsó kginyarulat’ 
eleje is el van látva, ekkor a’ viz természet-szabott 
munkáiában, azaz, az _igyenes árokdarabbani jégtest 
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odább vitelében meggátoltatik, mert az ér’ torkának 
szemközt kia'lló hosszu tárgy a&quot;jeget odább menni nem 
engedi, és a’ vizet megárasztja, melly a’ nyert esetnél 
Гoша a’ kivágó érbe folyását vévén fara irányában az 
egyenes árakdarabban még nyugvó jégen keresztül utat 
tör magának. Illy ut-törés után az egyenes árok alsó 
darabjában is a’ viz töulege` szaporodik, a’ jég emelke- 
dik, szét szakadoz, az alsó kanyarulatban` veszteglö jég 
testhez szorittatik, mellynek odiíbb kelését a’ kiálló 1111' 
gyak is gátoliák. A’ viz szüntelen airadásánál az egye 
nes árokdarab’ felsö végén a’ viz’ ereiével küzdö iégtest 
végre meg`indul, és az airok’ alsó részét ujra kitömi, egy 
szersmind az idézett eret is torkátol egész faráig jéggel 
kitömi , melly a’ viznek tartós nyôtténél a’ többi jéggel 
együtt eltakarodik. 

Egy gyürkôn, zátonyon megfeneklett so jég még 
nagy vizzel sem mozdul-ki helyébül, és esak lassan 
kénti elolvadásával tün-el. '‘'_ 

Mivel a’ viz egy egyenes folyam közben csak egye 
nesen foly, és illy egyenes folyást még a’ partokat meg 
haladó is követ, a’ vizen uszó jég is egyenes irányban 
a’ part fölött eluszik a’ nélül, hogy az kegyenes folyam 
köz alatti kanyarulatban már szabadon fekvö jégtestet 
bojgassa ’s bizgassa, ha esak ez az elsô egy két nyo 
másnak nem engedett és utnak nem indult. 

Ha egy kanyarulat mögött egy fél vagy egész holt 
viz fekszik , és be van fagyva, az egyenes folyam’ da 
rabnak magos vizével iövô jég vagy annak jeges háta 
fôlött eluszik, vagy jégdarabokkal egészen kitömetik, és 
feltöltetik. E’ feltôltéstVés kitömést a’ kanyarulaton ‘югу is 
а’ 11011 viz’ farán alul megakasztott jégmenet okozza. 
Mind`a’ két esetben az idézett holt vizbül csak kisebb 
`vizzel és jobbára 2-3 nappal késôbben takarodik-ki a’ 

‘ jégtömeg. ‘jl ‘‘ f`H|‘Í V V . Q ‚ 
&quot;&quot;&quot;“ AVlacsonyabb'vizůllai.snál`, 'és 1-2-5-7 nappal is 
késöbben megyßlii Và’ jég»`egy ñokvizbül, mint az anya 

` 5 
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folyambul, плeчy` amannak folyását nemesak késlelteti, 
:l1_ane`m magos _vize visszatolulásával annak jegét messze 
Мeй gyakran össze nyomja,_töri, vissza tolja, és sаза“ 
jegéve'l_isfeltö1ti. Дeды а’ ñokviz` esak akkor képes 
nieginditni, és`árkábul kiusztatni ‚ midön vagy az__ańya- 

\ .folyam’ apadásával a’_ñokviz’ esete, mellyet az anya.y,i_z.’V 
visszatolulása megvesztett,_nagyobbodik, vagyJm_i_d_òn 
a’ пеkvт’ vidékéhen az&quot;essö.és lióyízszaporodott, фри 

, шт eröre kapo_tjt._„; Mi“ `_ _ __ _v_ _ Ё 
-V` E’ jelenésekbtil kitetszik 1_) hogy `a’ jég-menettel 
'`párosult _vesze'ly_'_helyri'iL`.helyre megy, 2) hogy, haa’ 

_Vfolyam’ alsó `re’szeiben`Vegy`;langy_osxidô következtében 
_meg`ind_ult_a’_ jég`_, a’ (eы; tájék`keyesbet van kitéve a’ 
m’._v_eszede1emnek„'_3) hogy' ha да’ t'olyam’__felsö reszei-` 
ben az idô enged, és a’ jég megindul2 azalsó részek 
фeн pedig` még: tán`fagy, Va’ felsotáj nagy ves_zedelem- 
ben forog; de.a_z_a1sd_ táj is tarthat a” veszélytôl , mert 
a’ megakadt felsô viz szörnyü _er¢&quot;1r_e:l_iap,` az alsómég 
-kemény jegetds _megtöri és bajos helyeken hegyekre tor 
nyozza, mellybül taptósl es magos _tiradas támad. 

__ Kidetszik, hogy sem magukb'an` _a’_kanyarulatokban 
ëŕagy elëittük КИП‘) messze a’ vizbejnyuló tárgyak, sein 
î.a’_ kanyiirulatok melletttellxaint sánezok, _sem a’_sze_lid.6b_b 
Муж _árkak’ mélyitése a’ jég’ felakadása'._t,`_;és ebbü1_ __kö 
vvtkezö áŕad_á$¢__nem_ gátolják ;_;_n|er1;_szabad jégmenést 
_egyedüi сsаи az ¿e.gy_è_п¢Ss _és V tìaziaárßkJQëZikÖ_zÖ1,_@elly 
_Ьeп a’ jég minden vizállásnál ;a’___parto_`kt&lt;_îl mëgszabadu 
Иsа uam megindulgfjs kártétel_nélkü'l elmegyen. „т“ _ 

_Kitetszik, hogy Гolyam hoss_za_Vnt_ esavarogva_ fekte 
шеи, és könyökös _¿sane`z`0k_a’ kiá.ra`szt0tt_vizet és jegel 
_giífßlják f0lyásábamna’;._`sánczok виды Vromlásiiramés д.’ 
mëgöttöki táj’ vesz_edelmere._'|E’. fo1y_ás megakasztása 
'annál veszélyes_b„¿_minél nagyobb__~_viz és__ jégtömegei 
iognak fel, melly, mivel azonnal odább nem folyhat, __az 
.Jutána jövönek’_` foi_‘, ását niegakaszti`;i,;és,az_el¿iibbi_x_i¢';l más 

‚ «rányban Söt_for0gvaV folynilgçinszeriti, :melly а: gángzfßld 

_4&gt;`«nI__‚_L —_ _ __‚_‚_---__`- 
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61н10sа16561,`65 6116161é5é1 is okozza. Шy csnvarogva _ . 
fektetett és 11611yö11ö5 56116zo11 11161151161-0s111111611, ha egy 
sürü erdön átvonulnak, 111e1111z erdô sürüsége által fo 
lyásában meggátolt árvizetinkább megárasztják. *) Végre 

î ‚ Kitetszik , hogy komoly megvizsgálás után károsok- 
nak e11516611 _kanyarulatoknak és keskenyeknek meg 
szüntetése a’ jég ártatlanabb menését eszközli, ésugyan a’ 
kengyeleknek tökéletes átásásával, és a’ 11es11e11y61111el1‚ 
de csak p|’ób6lg.‘=_\tva,_ kicsinyenkénti szélesitésével. Illy 
mnnkálat, egyedül a’ jégmenést tekintve, csak nem 
mindannyi más javallatot 65 11111111161 szükségtelenné te 
szi, és a’ folyammali báyás taoiát és módját egyszerüiti. 

‚_ ‚ 26. A2: özöu’ sajáticága. 

5 Azon folyamok kiöntése, `mellyek télen 61 e16se11 
hefagynak, 6s 3’ ‘megindult ìegöket csavargó folyásuk, 
árkukkeskenyei, gyürök, homokdombok, zátonyok, viz 
be nyuloftárgyak _`aka_d_álozzák, ezen körülményektôl el 
válhatlamkövetkezmény, 65 6111116r 611e11111111 csak .egy 
szeŕi e’ kiöntés, mégjs e’ körülmények többet vазy 
kevesbet bonyolodott természetétöl függaiz` özönnek ki 
5e1111 ’s nagyobb térségre szétömlése, 65 mаgassága. VIlly 
jégmenetkori kiöntés, ha más 'tekiriteteket .elme_llö'z`l”1_п.k_, 

I 

az elöntött térségnek nem igen káŕos„`habá.r'b1evetv'éki 
i§, csak a’ föld légyen_fagyott, és a’ viz ¿rajték'_sol§áig.ne 
6111o11, s61 ai’ kaszálóknak é5 6611113z6111311 611611161ó11sz1111’ 
iillepedése által még hasznosVis. Í ' ' ' ' 1‚_ _ Nem különbVen azon folyainokniik ,;fmellyek';s'eli'(§s`’siâÍ: 
göknek megfelelöq llegnszigyobb` lmenn’yiséglien _'mo'tornyát ` 
llordnak, és seliessëgôkben mVe,¢g“i&quot;ogy1i§»Ã;kis,` teŕmészètë- 
töl elválhatlan tulajdonság a&quot;kiôntés,&quot;_és e_’Q viszonyok 
611111 61110111111616118114 VEiïéle kiöntés évenkint több-` 
&quot;_&quot;-&quot;-_’_.` ' :1:«‚ V _ _« ‚ 

= U) A’ sánezok folyamok 1105555111111’ felhozott okbul martalékiß osuk 
nem évgiikipt э.’ teli áiviznek. .1_ Q_ _ 

__ I I ` _- 5 nl 
1 

‚ч.` 
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szöri is lehet, és nagyobb térséget elönthet, mintsem 
az emlitett körülmények’ természete magával hozza, mel 
lyek azt is megengedik, hogy a’ kiöntés és a’ vele ösz- 
szeköttetésben lévô motornyának lerakodása olly helyre 
utasittathatik, a’ hol az emberi czéloknak kevèsbé karo 
sak. Illy nemü folyamok kiöntése Vkáros , ha árja magos 
sága nagyobb annál, mellyre vagy jégmenetkor, vagy 
a’ mellyre jobbára minden évben egyszer rendesen emel 
kedik, és ha a’ tápláló iszap helyett homokot és esor 
Чай hord. 

рамkoми és_ folya’nyaknál , mellyek vagy malmok 
forgatása vagy внdeм’ áztatása miatt feltartoztatnak, el 
kerülhetetlen a’ kiöntés, melly, mivel emberi béfolyás 
alatti vagy is mivel отнetétt, a’ természetes air magos 
ságát sokkal is felmulja, az özön sokkal terjedtebb, gya 
koribb; és habár a’Vpatak vagy folyány a’ völgy’ lejtésénél 
hamar le folyna is, mert idôn túli is lehet, a’ mezei gaz 
dálkodásra nézve kairos. ' ` 

A’ sebességökben fogyó és sok ásványrészt bordó 
vizeknek egyszeri', azaz téli kiôntése elégséges volna а’ 
folyamra nézve; mert mivel a’ motornya legtetemesb le 
rakodasa épenmagos árvizzel megy végbe, a’ téli kiön 
tés alkalmat ad illy folyamoknak motoroyájuk’ magy ré 
szének lerakodását árkukon kivül eszközölni; ezenkivü. 
alkalmat ad, miiiden egyéb viszonyok állandó megmara 
dásánál, a’ kisebb árvizektöl eszközlött lerakodást, é a’ 
mellékfolyányak мы a’ fôviz’ árkába вtett motornyát 
meginditni , és nagy мыt árkán kivül lerakni. 

Az árolrbulfkiömlö vizmennyiségét szabályozza a’ 
kiöntés korlátolt &quot;„;egyszeri“` száiiia, mert a’ viztömegnek 
дsа!‘ az a’ része foly ki, mellyel az idézettmagos ár egy 
év alatti több kisebb árvizet meghalad. Ezzel még is 
azon térség nincs 'meghatározvaâ'` mellyen az özön el 
terjedhet, sem örök idôre elölegesenmeg sem is hatá- 
rozható, mert a’ vizáŕok állandó vagy is évrôl évre 
foiytatoa relönietésével több ’S megiöbb hig “щиты; ki. 
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_ Hegyes tájban talália az özön természetes hatalrát 
a’ keskeny völgyeket beszegö hegyek alján, mellytöl 
magát hamar is vissza vonja. lily völgyek a’ téli ártól, 
mivel iobbára fünövésre használtatnak, nem szenvednek. 
Helységek és egyéb lakhelyek szomszédságában a’ kiön 
tés gátoltathatik, mert nem elkerülhetetlen szükség, hogy 
egész folyam hosszant a’ lerakodás szakadatlan történ 
jég meg; nem különben a’ helységek kiöntés általi tete 
mes károsodása, vagy végpusztulása is gátoltathatik, 
csak azok az árfolyás’ irányában felállitva ne legyenek; 
csak a’ vizárját meghaladó természetes dombon felállit 
tassanak, Vvagy a’ mi legczélszerübb, szilárd anyagok 
hul; ugymint: égett téglábul vagy köbül épittessenek: 
Minden más intézkedés hatástalan és hasztalan. «А` ' 

A’ sikon elterjedô özön, mellynek határát, Vés 1111; 
az elöl mondottaknál foща Vcsak ideiglenit a’ nuit` tán 
nagy kárral tapasztalt özön kiteriedések mutathatják meg, 
igen sokáig tartozkodik a’ mezei gazdálkodásnak kúrá 
val, és országos intézeteknek veszedelmével. Hogy a’ 
sik foldön, és széles völgyekben sem az özön mennyi 
sége, és magossága, sem határa, sem árkán kivül mu; 
latása ideje, sem káros beíolyása az országranézve 
мёд hozzá „eилe; sem száinittathatik ki, honunk sik 
földét átfutó Tisza és Száva folyamokon kivül anyavi 
zünknek a’ DnnánakV 1732, 1741, 1744,:17`75, 
1784, 1788, 1799, 1809, 1811, 1826, 1890. ` 
(ez évben Po’sonyon alul összesen _hét mértföld széles 
ségben öntött ki a’ Duna) 1838-dik évi vagy is egy ' 
század alatt 12 különbözô nagyságn özöne untig_b_ehi-_ 
zonyitja. 

27. А’ rende: folyam’ elreudetlem°tÈíse’ okuì. 
V Az okok természetesek is, mesterségesek is. Az 
elsökhöz számitom: 1) a’ fóvidék fôldiének, és az ön 
tés viilgynek tulajdonságát, 2) az essů- és hóviz vál 
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tozó n'1enn'yiségét`,' 3)î&quot;e’ mennyiségliez magát alkalmazó 
folyás _iebépségbril 'kifejiô erôknek müködéséi, 4) az 
ärokliosszát, mellyben a’ motornyät hordó viz ereje 
elöbb ellankad, vagy a&quot;viztömegben _magát megemészt 
vën _èl_ö`bb megszün_,_ кoд} sem a’ motornyát vèges végig 
vl_1`111`ê;V 511833’ rèI_1dk'i`vül`iV árvizzel liorìiótt, és sokasága 
vagy n'eh'ézsege` miatt odább nem szällittathátott ásvzíny 
tö'n1_e'g`i1`eklerákodaisátg,{V6}3 évenkint tiibbszöri külôbözö 

`r ` фу)? аШаПШйУЁЦЁЁЁЁёЁЙпeЁyеК általaz árokfenék’ fel 
öntetesét &quot;s_ 'eii&quot;|velt‘el_t&quot;:_`s_ët_ ,&quot;_ _&quot;}‘)'_egy bíeszaltadîá mellékv_iz- 
nek ellz:fria_;l_ló_iiagyobb&quot; &quot;v`iz'tömegét,_ 'vagy_enn§k vissza 
to_`hilását`, _ 8) j`égt_or_lá_s__t, 9) egyik' vagy másik oldalra 

_fuvdüiïühliis 'szeIet.Í 
'_ A’ mestersëgeäelillez' számitom: 1) a’ menedékes 

'' Èätobyòli’§helytelen’Iŕiültetësét, vagy rajtok a’ füznek és 
fanaliffflçrriiészetesiïënyêszése’ elôsegitését, 2) hidak’ 
liélytelen `t‘elaillit`aís;':ti`i_:&quot;,`_ és' ezekre vezetö töltés-utak’ épît 
_tetését a’ 'nélkülì a’ kiáradott viztömeg átbocsátzí- 
_sara el`égséges`IiyilaS lliigyatnék, (ai özön tulajdonsá 

_gů-däl'fògv`a&quot;`_igen `l»_a`jo_ìl. a’ meghatározása az elégsèges 
iiyilásnak), З) eg_'5'f`é'_sz;revetr _fenyegetôdzö rosznak oka’_ 
megszüntetésén`ek\glllalasztásat ’s _élmulaszt:ís:it, 4) na&quot; 
gyobb va_i'rosokna’l 'a&quot;sze'mëtnek _és faltörmeléknek a’ fo 

'lyajnbä vetiépéáéi' _'éÍs&quot;fé1i idòhènßfaßJhónak aj foly'am j_tgîéi-&lt;g hufdatásárf `'és _kiá_1iö`nagy‚jfdiiinbaiia fe111a|mo'z- 
faftäsëit, _nlellynek``heÍly’bïil klin'ozdi_tvis`a sok vízet kiván',` 5) 
a’ rakoìlö Vés tl_1iiydzÍ&lt;_i. llajokat`és tntojoltaf, mellyek a’ viz 
folyást meg`akas’ztÍaÍk;&quot;i'5's szemetj_ökk_el `az árok’ fenekéf 
töltik, 6)&quot;kíseb`b Evi’z`e'k'u`él a’ malmokŕa' vezetendö esapô 
viztömeg’ szaporitása végett a’ menedékes parton vagy 
magában a’ viz árkában fonyott sövényeket; nagyobb 
folyókon a’ nialmoläri 'hielyben саrи) 'horgonyok „vasmacs 
МВ“ h_el_yett kôv_el? ’s hantaltöltött fonyott kosarakat 
ès' mind ài’ kettoñìek `ё.’ 'vizben örökrê' ben-hagyatását, 
7) gyiirök'ön, zátonyok_on_ felakadtesököknek ki nem 
huzatiisát, 8) sarkántyulmak „calearia“ helytelen t'elál- 

&quot; 
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litáseit 9) öntések'iêêalggngyeleknekjól _meg nem gondolt 
vagy csak imigy a&quot;r'nugy végbevitt átásatását 10) kisebb 
vagyînagyobb’folyais-sebesség 'nyerése végett a’ termé 
szettöl elrendelt lejtés’ gondailan megváìitoztatását_ ищy_ 
szélesités vagy keskenyités vagyèmélyités, vagy egy 
szerŕe, ` eühtirom k6zül,` kettöje álfal, 11) ide ’stovaii 
csavargó ’s helytelen fektetett sáncsokat.' on fufii 
“W Mikép hatnak'e&quot; két rendbveiilokokia’ folyam elren- 

detlenitésére', `és _.r'e'ndetlenséglìen megmaradására , 1 аж; 
eiôbbi czikkekben1 böven ki van fenitveáiiän 1 811.` 
дйчёдуёьгrйм Íaz1“ldé’zètt ïtermëázetem és. mesterséges_ 

okiilińál fogva `':e`sak` rendetlen lîólyamokat_ _go&quot;ndolhatunk„ 
és ’ŕèndetleneknêl egyebet amtermészetlten »valósággnl¿ 
nem Ъ11%`111111111111141111111111111111111 szenniigïés_ Vrendben me; 

is tartanì heŕkulesi `ivállalat; erre `a’ ‘terinészet Vés a’ rülményekhez 811081111¿`1111121111111141111 terveniikivül a’:¿11e1'nzot‹ 
égyesült 'akaŕìŕtìafgf társasági 1111 osélra `vagy is a’ïjólléti 
.elö_se'gitésère' tö'reke`dñf'szándéka ’és á1hatatossága,` szá-1 
ńviosïévi és szaka`dátla,n.fáradozása szorosan megkivánm 
1111111` 5 ’‚_&quot; -, ’&quot;‘«b`|'¿-‘:__&quot;_: _ «_‚ ’Elli :;:»`_;‘l1:l:¿’!.;n‘ &quot;'¿}i`_' .&quot;`&quot;.:«i 

Az îdézett természetes elrendetlenitôtokok elegen-.-i 
dölì ‚Щ mint `máiiÃezf ieiòtt megpend«itémï,‘’ _ azon ’ällitâsnak 
xnegczáŕolására, hogfyfa’ természeto§ foiyamaknalo’llolieilz 
szalidás szélesiség’,el:,чszabdiis mélységet, sziìbdásfifolyäâsiw 
sebességet, azfárok -öblef `luinda§ńmyi` kere§&quot;z&quot;tÍîÍszfal‘'-V 
véńyén egyenlö viztömeg’átfolyai’siît ieszközölni'vizi‘_mun‘w 
k1ilatokkal;.k1iv_etlc`ezäleg mind таит tervek és ajńnlaioky 
mellyek illy állitáson lzi'.hbolnak, természet elleniek, moiiiy-1», 

д' 

 

n`ékfcsak'áltáinnk léëzreyeheto„můk`ö.désétV, és hataknunk _ 
a{'á'1önkéпt've’teìt:чerejét javunkra_ fordithatiuk vizî‘f|nun‘_-i' 
munkálatok által. îwPo’so_ny város’ hosszában mintegy 
1600 ölnyi kiterjedésben a’ Duna árka III. IV. V. VI. 
szám'-_alatti keneszt szelvényinek-(lásd_ a’ képet) Vesnpa 
_tekintete azonV gondolat_ létesithetlenségérôl meggyözend‘ 
-.kfw _ . ` ъ / ‚с: “ &quot; _Ё `›. V _ i `u:_` 

_д? 
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28. А’ _,&quot;&quot;ol_1/am’ partja. 
A’ folyam egy. az öntésvölgy mélyében meggyült 

nagyobb tömegü folyóviz árkával együtt, mellynek fene 
ke, és oldaalai vagy is mind a’ két partja a’ vizhez tar 
toznak ugy,_hogy nélkülek épen, mint viznélkül folyamot 
nem gondolhatni. 

Az zirok’ partía mint természetes gat összetartja a’ vi 
zet mindaddig, mig ennek árja a’ partokat meg nem haladja. 

A’ partok kétfélék; változók és állandók. A’ vál 
tozók, vagy is tünpartok, mivel koronkint vizre válvák 
eltünnek, a’ viz és egyéb elemek’ béfolyása miatt alak 
jukat és állásukat változtatván a’ vizfolyást örök Valto 
zásban tartják. Ezek azon partok,’V mellyek mindekko- 
ráig a’ hon figyelmet magukra vonzák, és mellyek sok 
pör ’s patvarkodás közt nagy fáradsággal és költséggel 
mánkába vétettek; végre mellyek álhatatlanságok miatt 
minden mellettök, rajtok vagy bennök tett mnnkákat si 
keretlenitettek, »vagy ideig óráig kedveskedvén veszély; 
telyesekre változtattak, a’ birtokot megzavarták, és gyak 
ra`iŕsemniísitették is. 1` _ _ .` _; 

`Е’ 'változó ;„tün-partok“ egész az állandó partig ki 
terjednek, és az egész térség, mellyet elfoglalnak, а’ 
vizé, melly saját és `а: föld, tulaidonságinál fogva e’ tér 
ségben semmi zabolyát meg nem szenvedvén, rövid for 
dulatokban ide ’s tova foly,_ és végre az állandó part alá 
veszi magát, a’ hol minttermészetes határán megszeli 
dülve , és a’ mozdulás szabályit önként követve foly. 
fh- A’ tün-partok olly magosak, mint a’ viz árka; olly 

` hosszuk, mint a’ viz ide ’s tova csavargó Шyбы); azé 
lességök egész az zillandó partig terjed el. 

Az állandó partok azok „ide érthetni a’ kösziklásokat 
és a’ kemény agyaguakat is“ mellyeket a’ folyoviz koron- 
kénti folyásában meg megérint, de mint utja vagy is járása. 
határának végsö szélét alt nem hágia, és e miatt `végpart 
Dak is nevezhetjük. 

I 
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-_j`_A’ végpartok is 9’ folyóviznek sajátképes` részei; 

ezek is ollyimagosak mint a’ csurdutig tele árok; olly 
hosszuk, mint a’ viz járaisa, melly maga is ugyan csa 
vargos, de a’ fordulatok távulabb esnek egymástól; 
szélességöket pedíg, mivel_ mind a’. házi, mind a’ hajo 
kázási szükségeknek meg kell felelniek, a' fòfolyamok 
nál 40; meПéЦ-тйzekпé! de esak kisebb haiiçik, és tu 
tojokkal járhatoknál _30, csupán csak tutojokkal jár 
hatoknál 20, és ezeknél még kisebbeknél, Щит ha 
fö1ogités`a1ii`ïvettetvék 5-10 ölesnek tehetjük. Azokon 
a’ vontató ut дoнu], halásztanyák állanak, haiok épit-_ 
teтek és kiìavittatnak, a’ hajók megrakatnak vagy ki 
iìrittetnek;V az utóbbiakra tisztitáskor a’ belölök kiásott 

rakatik. ` _._нд; дJ¿i, ni ' _ 
.5-„1 Mivel ‘адy a’ folyás’ eligazittása miatta’ viz 9.’l 

végpartok alii vezettetik, vagy míután a’ vЗа a’ tünpar 
илиt elmosta, és mаза] a’ végpart alii vette, nehogy 
а? тёдpаrщаёдхршйд szükséges oltalmára teendö mun 
ka_„a’ hely’¿§zi”ikg мыt k_ésleltes_sék; nehogy az árvizek 
kiöntését. gátlówsänczok egészeií az állandó part намаsа 
sвёдёre` essenek, melly дым: a’ folyammal élö közönség 
szabad járás-kelésében vagy _ is természetes és törvé 
nyes jqgaibgn megrövidittetnék, e’ körülmények szük 
ségessé teszik _egy keskeny köznek, mellyet vendég 
partnak nevezek, `aigzаállandó piirthoz забsát. 

‚ E’ vendégpart mint magasságára mint hosszára néz 
ve egyenlö a’ végpartéval, szélessége pedig megfelel 
мoи térségnek, mellyen a’ 'sáncznak a’ hozzai tartozó 
áykakkal, ’s vermekk`el, Vés а’ sáncz mögött vonuló sze 
kér u¢ла!‘ épülnie kell. « д _ 313J?‘ 

 

г 29. Ürszágoa gazdálkodácí doek míndcnféle vizi&quot; 
vállalatpál. 

A’ nemzeti íparnak föczélját, vagy is a’ nemzeti jö 
vedelemnek minden javitás és intézet által eszközlendô 



V af 
' gy’iiii¿iiá.ii,`` egy&quot;i'.z&gt;iaii`;&quot;i»¿’«i_zia „штраф 

sйгёвerz! és _biztosit_ÍÄ‘f‘az Q01&quot;g_:£’sfz_-|ltaÍ1itiäl:`meszes 'alkal 
m'4_iZ‘§sá:._r`{:_» Oam '(_it_`lí‘i_. .î;:`’_‘x|_tfli„ _ Vang‚; 

&quot;j’I«¿&quot;_i¿ïiiial¿&quot;tk`ör'ébe&quot;jtáŕt¿izó _mî1i|feii'kérdésn\`Si más te-1 
kiñftëtiiek l1e_lye‘iíli_iìt_b§“_c_Ülik_&quot;ezen ‘ialâphiiyujt`egy hizo' 
nyo`_s V pólìÍ_(ìl¿` l;iill_’d_`eii’’_tän1'adható&quot; kêtségben,' `és mind 5,’; 
viz 5 _'x`r1_ii1`i_{'_'а:_’V vizi` `mi1nkäknak használása ;‘ és alkalmaz`--_“ 

   
 

‚а é “vágy’V;ei1s=ifèiiën¢kfogаńafia összehasßnà 
Ш ` _ _; :n.U.î&quot;¥'.l “` ‚дм из _ til мы 

‘‘Í&quot;^ië’` _ii§ztäJ`iŕyëie¿g'ég:¢iaie’gës_' ka¿zá|_n0iása. közönségä-': 
sëii;’ez §‘‘¿z’bf¿ia&quot;ian` ä.a§ò‚ia`i„œz¿fiei’vègyes hws 
мы _v’&lt;fi|_m“sjr,ié_i&lt;-le&quot;`&quot;&quot;' _i_n¢ëzfe¢ŕe, `es `датам költön 
tökéiiek k`iímat_Ía,&quot;e's 'àz&quot;întézethek jo `karban `tartására‘ 

` év_enk_i_nt_ug_eg_kiv:íntat_ó költség, _a’ maradék lészen' a” 
tiszfa 'nyëreség vagyisfaz intézetnek gazdálkodási sikere. 

`Áiribái’ illy sztíikiôläs szerint sok 'intëzetiiek даты!“ 
kbdiisi' sikere iniiit iiyereséges ‚ш `eIö, meg is gyaëlŕ-f 
rail És Ífôkép egy&quot;_folyam’ s_zabályoz’ásnál`&quot;az”älkotasi&quot;és' 
jö'l_ŕa`ŕbïan ‘tartäsi költsé'g&quot;` a&quot; vegyesf'h_öza¢lalmat’1föll\a-’ 
мага; _:H;ogy&quot;tehät&quot;a*._ '_ez_ëlt_el ne&quot;'hibiíz'_zi1'lr;‘. és’hog`yì 
l¿ëiies_ëk&quot;`leÍi'e'ssüiilìmaÍ&quot;&quot;'liafsziiosb miińkákat a*“kev'esbet&quot; 
Hásznásòitöi 'niegv¿_il`a_sziàni’,'` szü1¢s'ég,f'imgyL minden да‘` 
vаlt' ìiiuńkfát' a’ tîszta iiyelìiâsëfg’` kis_záńïit5sa“'elözze-me`g¿. 
mellyg’inivel ègy&quot; '.köêûlâllasos és tâiglaltï iiëili is min 
deok_or elkészithetô ,“'c&quot;sak&quot;'oda 'ezêloàâ‘ hügy:’midden`3’Í-'-`l_’. 
`zi-mfunka’ iavall'atńail a’-'nemzeti jöve`iiele'm_’_`V gyarap`odása’ 
nngy_s:i'g_`l';il:. átlathassizkghés összevetliessülcî a`z&quot;intêzet\ 
köft¿'¿g_:géVël¿ .мадам_ н: .‘. _ms nam` мы ` _д; 
' 'Z Illyïkevesbet viagyltöbbettökéletes'számolásnak мéд‘ 

ez a’_haszna is: ugyan azon czéltî gyalfiran eléblietnii 
különbozö uton és módon; e’ 'különbözö ut és mód utáni 
számitâtt gazdálkodáshslkerV _megtlmtatja„‘ `mellyike _ag 
пиk’ és módoknak éritçn_1_el___elsôbl§séget; egyszersmind 
megmutatja, hogy a’ tisztańnyereség nagyon is fiigg az 

' illetö javallatnak vagy `is intézetnek épltési és jó karban 
изrиб‘! költségnek mekkoraságától; мы minél kevesebb' 
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a’ költség, ' mini: iöliéieiesebben éды: el az inte’`'zw' ¿zél 
ját; végre illy számitás mтаба, hogy mitïdenï k'é'rdési`e&quot; 
esak az illetô intézetek’ gáizdálVliodásriV sikere_'ös`szèhasòli-ï 
litása мы lehet meggyôzôleg felelní.. . 1; ;` 1; 

Е’ kérdések alá nem esik а” posványitifs«,&quot;&quot;mèllyre 
semmi oklevél, és kiváltság, sem törvényes örökösöflésB 
justnem adhatott, sem nem adott. '` ' ` ' !“&quot; ' 
' VAz épitési és fen'tartási` költsêgek' leglehetôsb ké 

méllésére általjában szìîkséges, hogy miriden vizi&quot;'munka. 
javallatnál afranézzünk, nehogy a’ fentartási köitség'_ 
kéméllése miatt az alkotási költs`ég`szerte felett nyiijîön; 
szükséges, hogy_kétes esetekben Vtökélletes sziimvetés' 
ältal a’ legjobb arány kerestessék-fel mind a’ két Iíemü 
költség közt. ` ` - 

А’ mond0uákná1‘fog'va, lia az orgászok a’ tima 
nyereség kiszámitásära biratnak','v'égi’e elismérendik fö 
kôtelességüknek, hogy a’ nemzet jiivedelmét száporit- 
niak', és nem 'nagyes költséges eszközökkelfkisfczélt 
elérni törekedniek Ко&quot;. V ' `V ` ' 

. e ‚ `1 Í_“'_! _Í`:_`l&quot; :' 'i l!i’1‘ 

30. Folyam-igazz'tás _„Córr&quot;ectz'0f&quot;_és ,li‘¢Jl_v/_arn-«tffëql-Í 
„ д‘4(!&amp;°%4‘‚ mR‘Ll&gt;'1`‘.”_&quot;'&quot;_°&quot;.“V ‚‚ м: `А 

&quot; ` Folyam-igazitással egy lfëndesebb folyam; Iîiolyalńil-1&quot;’` 
` szabályozással egy egészen' vagylnagy ré'szt_rende'tlen' 

folyam 'képét kötöm össze. V ‚ V 
_ Folyamigazitás выtt értem а’ folyamban eg-y`h'elybeliV 

akadály, vаgy ТОПУЁЭЁ-ГСПЙ¢tЮПЭЁЕ ЬЫпаК eltaivoztatásät, 
Ищy egy h_eiyb`eli egészen el 'nem távoztatható `akadály, 
v'agy` V'i’ol_\.&quot;;is &quot;rer’i`1lê‘.'tlex'1'ség’V oh’ llatásänak cssupa’1&quot;l' 'csak 
korla't0ztatását. &quot;V&quot; Í ` i -`l'îeï&quot;|'Á &quot;’ ”'` “' 

&quot;'“ A’ '`foly‘amlgazitáel czélja_ a&quot;îfblylm’, leg&gt;y`en_`ez&quot;ba'r 
kiesiny vagy „аду, V egymi közëben` vagy a’``hajozás vаgy 
д’ mezei gazdálkodás, vagyiegy `köz Маши!' intézet, 
vаgy egy паgy értékü tárgy érdemé/ben egy reниев!) fo 
lyás eszközlese. _ ̀  ' 
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E’ czélra szolgáló eszközôknek kell 1) a’ vizöntött 
`völy’ és a’ folyam’ természetes elrendeltetése’ legszorgal- 
mash vizsgálása utján megismért hiányt kipótolniok; 2) 
mind e’ hiánybul шmаdott, vagy emberi beavatkozás által 
okozott káros eredményeket szétoszlatniok, ’s megszün- 
tetníök. ` 

A’ folyamigazitás’ hatása ugyan azon egy folyam’ 
kisebb vagy nagyobb részére kiterjed ‚ a’ tiokvizekre ke 
vés vagy semmi béfolyásu, sôt gyakran káros is p. o. egy 
fo_lyam sekélyének mélyitése megnehezitheti a’ tiokvizeni 
hajozást, vagy a’ пoкт melléke’ terméketlenséget vonz- _ 
hatja maga után ’s t. e. 

_ Folyamszabályozás alatt értem egy egész folyam’ 
vagy ennek nagy köze’ ,7jobbára .hegyi része“ rendet 
lenségének okai’, ezek hatása’, és ennek eredményei’ 
megszüntetését, gátoltatását vagy lehetöségig megkor 
látoztatását. ' 

A’ folyam-szabályozás’ czélja egy rendetlen folyam’ 
jobb karba helyheztetése és fentartasa mind a’ folyam 
ban a’ görditmények vagy is ásványtömegek szaporo- 
«lásának gátlása, mind ‘а’ folyam öntésföldje’ veszteg 
maradzisának eszközlése által. 

A’ t'olyam-szabzílyozási czélra szolgáló eszközöknek 
КВН _1)ёa’ fóvidék' szinét alkotó aisványokra nézve a’ 
meleg,t'agy, essö és hó mind örökké munkálodó fö okok 
béfolyását, azaz , ezek által eszközlendö szétomlásukat, 
felázásukat, és válásukat gátolniok; 2) a’ szetomlott, 
felázott , és egymástul elvált ásvány-részek megindulá 
sát, a’_ folyamba hordatását, és ez által a’ folyóviz árka 
felüntetését mind a’ folyamok elrendetlenitése másad- 
rendü „secundatius“ föokát, és ettôl elválhatlan követ 
kezményeket, ugymind szigetek támadását, hajozás ne 
hezitést, és káros kiáradásokat ’s t. e. gátolniok ’s le 
hetségig megszüntetniök; 3) a’ folyam természetes elren 
deltetése’ sértése nélkül folyam hosszant a’ vizöntött föld’ 
veszteg maradását, és 4) a’ fóvidékben még is megin 
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duit és a’ folyamba hordott ásványtömegeknek a’ folyó 
viz árkán kivül lerakodását eszközleniök. 

Csupán csak a’ messze távul létezö és hatalmunk 
alulV eнoпt okok’ hatása’ eredményinek „mind p. o. a’ mа 
gyar Duna felsö reszébeuieknek“ mellyek ч] rendf_~¢len_ 
ségnek okai, gátlására vagy eloszlatására alkalmazott 
eszközökkel, `(legyenek ezek bármi rendszeresek is), а’ 
szabályozás valódi czéliát el nem érthetni, mert_ meg_ 
maradván az ok, és ennek Вата, a’ következmény, melly 
az alkalmazott eszköz ты csak más alakbaíl tдай: fel, 
meg nem szünhet. ‚ 

Egy anyaviz’ szabályozása a’ пoмять’ iobb karba 
helyheztetését nem eszközli; mert az anyafolyamra alkal.. 
mazott eszközök hatása ki nem texjed a’ ñokfolyamoknak 
az anyafolyam’ viszonyitól különböyô viszonyira, ‘щи’ 
a’ ñokfolyamak vidékére, vagy is ennek szinét alkotó 
részekre, ebben keletkezô essö- és hó-mennyiségre, 
ebben a’ meleg’ és hideg’ kisebb vagy nagyobb fokára, 
a’ ñçkfolyam’ öntésföldjére, és folyása lermészetes elren 
deltetésére. Ennélfogva minden mellékfolyam és ennek 
ìsmét minden ñokvize a’ szabályozást külön megkivánják, 
sôt mivel az anyaviz és medre a’ ñokvizek higja, és e’ 

` higgal elegyedett, és az anyavizbe hordott ásványré 
szek szüleménye, a’ fìokfolyamok Vés vizek szaba’lyozá- 
sának meg kell elöznie az anyafolyamét, ha ebben szabá 
lyozási sükert és állandóságot eszközölni akarunk. 

Minthogy mind kisebb mind nagyobb anyafolyamok 
p. o. a’ Magyarhont részint átfutó , részint határúl szol- 
gailó Duna, Tisza,` Dráva, Száva, Morva, Maros, ’stb‘ . 
miuián a’ sikra kitüznek, a’ vidékjökben egymást ugyan 
‘eнята, de szüntelen munkálodó elemek közvetlen hatá 

’ sátul elvonvák, rайн!‘ ugyan is, hegyi részeikre nézve, 
egyenesen a’ szabályozás, a’ sikrészeikre nézve az iga 
zitás rendszeréi alkalmazandónak tartom. 
‚ A’ folyam-igazitás’ terve ámbár nagy, fáradságos, és 
költséges (még is kivévén a’ vaskapui félét, és egy vagy 
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más tekintetben hozzá közelitöt) ugy tartom, a’ пemze!’ 
egyesült erejét fel nemmulia. A’_folyam-szabályozás’ 
“Нe, mint az elömondottbul kitetszik,__`ámbar hosszu 
V_idöre kiterjed, és szüneténélküli munkásságot megkivám 
_'még ,isphogy valahára hozzá foднuk, mind a’ már szá 
¿zadok «ita bekövetkezett ki цeпь számitható kártétellel 
.párosult`anyafolyamiiik’ rendetlensége., mind az elöre meg 
лeщ határozható a’ hon’ boldogságát végképen veszé 
`lye_z_te_tö következmények határozottan parancsoliák. 
pg . A’ mondottaknál fogva az orgászat is két ágra Sza 
kad;.az elsöben foglalatoskodik egy rendesebb folyam 
_„ide_tartozik` a’ sikra kitüzö folyam alsó része is, ha a’ 
fóvidékbeni okok hatásátul el van vonva“ helybeli ren 
detlensége okának Velt_ávoztatásával, vagy egyedül az el 

_` nemV távpztathatií ok’ Vhatása’ korlátoztatásával p. o. egy 
ìkeskenynek szélasitésével, egy kiállótárgy kivételével, 
__egy_kengyel átásatásával ’s t. e. a’ másodikban pedig fog` 
lalatoskodik a’ ;folyam-vidékben létezô okok és Маши!‘ 

_egész _vagy lehetséges megszüntetésévelaì _ _ - 
‘fn _ _ '_ ' Vzizi mzmkák.' _V 

_ _ _ _д I` .Q q-`|_\'.‘ _ 
_с f_í _vizi lmmkiik` amt ¿fiek a’ fóvidékben, a’ viz “tja és 
_.és _iairása hosszant az' _öntés-_völgyben létesitendö olly` 
_müveket és munka’la'tokat,` mellyek az esso- és hóvizek 

' lehetséges tökéletes ̀ 1`eesapolását eszközlik, mellyek az or 
szágos intézetek állandóságát biztositják, és ' a’ még 
szükségesek fölállithatását elösegitik.’ ‚ 
_ _ _A’_ vizek _tökéletlen és napról napra`_veszélyt_elyesb 
lefolyása’ föokának iegyeztem részint a’ :fóvidék és az 
öntés-völgy’földjének _különbözö 'tulaidohsa'gát; az e’ vi 
_dékbül el‘-` és leniosott,_a’ folyamba hordott`, benne lera 
kott, maid ismét meginditott ásványtömegeket; részintaz 
_essò __és hó különbözô mennyiségébül támadott sebesség 
лeй, és az ebbülkifejlö taszitó eröknek egyenlötlenségét. 

Е’ fö okokges hatásaiknak `legalább isl korlátolását, 
a’ mennyire hatalxnimkbanV nem álló sesö és Vhó’, mennyi 
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segg, ésQ 31’ viziintott фу?’ &quot;le’tésének teriiilészetefs el- _ìi;èndeìlëiés¢'i1ieg'i§if’g¢dik, éîïoliif nëlnü în£ézét&quot;ëiván?. 
l 

Iii'isi.iviilV qszközölheionek véréi1`5f'ï1Të1l’y¢k“ek òlfois'llïéz* 
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‘l¿sái, és`1à&quot;`reii`ajç`ii`e1ièknek jgbii kama мадам; фудrьаъа: _ 
vègeiien és mijndekk0'räig `'`çagifnáflan marmi, a’ tör- 

Ívênyhаtóságokat Jln-i'á1jasztó ,' fazìì Ország ',&quot;’ &quot;és&quot; ix” мы“ 
nrak erszényét'l¿iiiresitô„ és&quot;a’fföldnépe&quot; eréjêt¿`pazarlö 
munkáknak megszíinését ;‚ йéдrйчйrраtПй _ sok &quot;pénznek, 
és számtalan kéznek' a’ nemzeti&quot;``j'óll'¢'et’ `elöliìoz’&lt;litáis':íra 
hasznosb Vfo1'ditzisait.__ ' 1:_f_|. ; _Её_ ` 

E’.két int_ézi1t. _egyike :nezqi 'ollyimunkgikat fog~' 
lal magában,« mellyek a’ .f1i`v_i_s1él_1’ ¢_':s`a_zV öntés völgy’ 

' földjének:eIés lemosataisát, elhojiiatásait'és_`a&quot;_`folyam 
hanlorakodását lehetöségig ga’tolja'.k, es a’ mégis_ meg 
дядu}! ásványtömegeket nagy részt a’ rendesŕmedŕen 
kivül össz_együi_iik._ ‚ ‘ I 'I l`‘«'_rë’!‘N_&quot;(f 

Av másìk elháritó: ez olly mnnkäkat gápâan, 
mellyek a’ .zajos és zajatlan vagy isa’ téli_e’;smnyári`i'í,i‘¿- 
vizeknekszabad, és lehetöségig kártékotlan, a’ hajozást 
nem kés!'elte`t&lt;&quot;_&gt;,&quot;V a’ niezei gazdálkodäst _nem háborgató 
niyásái eszmnk‚ __ _ . ___„_,';; 
„‚;д;JРóЦé1кu1_e? két intézetliez adom a’ Vvédô vagy__is 
özön mentö intézetet:‘ ez olly 'munkákbul `till, mellyek 
az árviznek, ez légyen báriéli ‘(аgy nyári, kiöntése:éllen 

i az alacsony melléken tetet_n_ek„ vagyis 'mellyek_._'¿\z___gíg 
_viz jiírt lńellèkbül Vа’ ушeй` _1 _ V _'._ дм” V ‚ 

Г&quot;: ` L _ '32'.'Gátló íntózçtl mufilsák. Ф'î `'-' 
V 

'~ _' Ültefés. 'lf ` Д: 
Minden hegy-oldalnak van___egy` nyéiïeriVvégzödö 

чад)? is ikra` ereszkedô, vaду едтйфйыа¢ббь 'va' „viz ároktól eszegett alja, (lába,) nie yazon elporlot testek 
gyüleményébül aill, mellyek hajiiqn a’ hegyoldalt téŕiték, 
‘Ждy хгéд most is födik, ' - .&quot;-ii . ` д_ ` т г» 

. 



` so 
и 

`1‚&quot;`._‚ EZB!! 6656а1160,` 'és az egész o11121o11 15ye11е22611Ё 
011y zöldellö eröt teŕemteni, melly nein csak 0z 1111010 
egyenesen födött földet az el és lemosás ellen védie, 
hanem a’ tetöröl legördülö, és а’ viz áltgl `meginditott ás 
ványtömegeket is felfogni és fogva 10110111 képes légyen„ 

E’ gátló szer alkalmaztatásánál még is arra kell ví 
gyázni; 110 valjon 0’ hegyòldal nemV szerfelett meredek 
e’; nem fekszik e’ fazekas agyagon , vagy köven; nenì 
ázik e’ it egészen, mert illy viszonyok alatt az ültet- 
vény lecsuszik 0’ hegyoldallal együtt. 

_ Motornya fogók. 
Mivel a’ hegyek’ oldalain, és dombos helyek’ téreîn 

0’ sédek „sicus canaliculus“ fô eszköze 0’ 11ö16111161é11’, 
és kavics gördülésnek, a’ homok folyásnak, 65 0’ 111é1у 
utak támadásának, és ezek által fü oka 0’ föld’ haszon 
vétele vesztének, hegyoldal hosszant 0’ járáskelés meg 
bomlászinak,` a’ partok és folyányok medre elrendetlem’- 
tése’ és betemettetésenek is; igyekezzünk a’ sédeket 
eredetökben 0z0z 0’ mint jelenkeznek, elfojtani, és 0’ 
bennök meggyült viz hatását meggátolni gyöppel vagy 
kövekkel, mellyekkel a’ még csekély mélységü sédnek 
medre kirakatik; ha pedig а’ sédek már mélyebbek, 
köbül, karróbul, vagy pösbül készült zárokkal fojtat 
nak el. ' 

Е’ z01°а11 vagy is motornya fogók állittassanak fel 
legszükebb helyen, és 11а csak lehet, légyen illy szo 
rulat mögötl n`agy lerakodó térség, hogy lehetós' legke 
vesb költséggel a’ hegyi vizzel megindult ásvány’ legna 
gyobb tömege felfogattathassék. A’ motornya fogók fel 
emeltelése mindaddig ismételtetik, mig 0’ séd’ medre, 
vagy a’ már mély utra váltnak feneke a’ kivánt magos 
ságra fel hem emeikedett, és partja dülése meg nem 
szünt. ' _V _' _ 

Ё11ep1165. 'J' `Ё 
Mivel a’ föld 65 а2 elrothadt nölrények ñnomabb 
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rëszei a’ vizzel mindaddíg elegyülve maradnak, mig а’ 
viz tökéletes esendbe nem jön; a’ hol tehát tökéletes 
tisztulást eszközölni, ès a’ folyamnak, vagy fökép а.’ 
folyam vizével ellátni szándékozott csatornának felisza- 
poltatását gátolni` akarjuk, az üllepitést mint különös nyo 
mosságn szert alkalmazzuk, söt még ott is, a’ hol csak 
a’ durvább ásvényrészeknek elválasztása’ ügye forog 
fen. 

Erre szolgál a’ zavaros vagy durvább ásványrészek 
kel terhes viznek átfolyatása egy természetes elég nagy 
tavon, ésf ennek hiányában egy mesterségesen kószült 
viztarlon , mellynek készitése kivált hegyes tájban nagy 
bajjal nem jár, mert csak a’ völgynek egyik szorulata 
záratik el föld , kö, pös , vagy boronákbul készült gáttal 
A’ viz sebes folyásának késleltet ése hegyi 

_ folyányoknál. 
Bitka eset ugyan , hegy a’ vizvölgy’ alsó közeinek 

kedveért a’ felsô közökben az árviz hosszabb ideig fen 
tartassék , és a’ görditmények’ V lerakatására kénszerit- 

V 

tessék, mint ez természetes .állapotjában megtörténik; ' 
még is, mivel egy egészen elvadult folyam’ felsö közei 
ben a’ rohanó árviz a’ magával ragadott szerfölötti ás 
ványtömegekkel a’ folyam’ alsóbb közeit felönti, mellybül 
többszöri és idôn kivüli kiöntések, a’ folyam’ alsóbb kö 
zei’ mellékének idönap elötti veszte, és a’ köz haszná 
lásbul kivétele támadnak, következö szerek ajánlhatók 
ugymint: sürü сsere’, és bozót’ tenyésztése az árviztôl 
elboritott egész felsô vizvölgy-térségben; köbül, fábul, 
vадy pösbül a’ folyány’ medrén at vetett gátok zsilipek 
nélkül, vagy reteszes zsilipekkel. 

Èrek’, szakadékok’, és fokok’ nyitva hagyása. 
Mivel a’ folyam’ elrendetlenitésének legisleg fü oka 

az `airviz hordott _motornyának a’ folyamba lerakodása; 
ennekwgátlására legalkalmasbaknak mutatkoznak alacsony 
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mellék, a’ tökéletlen képezettüntésvölgyben нéма erek, 
szakadékok és fokok. Ezekben, mivel jobbára az árviz’ 
sebjén kivül fekszenek torkaikkal, és e’ miatt bennök а’ 
folyás lankadtabb, a’ motornya lerakodik, a’ folyam pe 
dig tisztábban marad, és a’ természetnek idö adatik ön 
tésvölgye’ képezését folytatni. 

Illy erek és szakadékokhoz nem számitom azokat, 
mellyek torkaikkal a’ folyam sodra’ irányában fekszenek, 
mert ezek, ha vagy önként vagy eröltetve a’ folyás’ irá 
nya meg nem „штыk , minden bizonnyal az egész vizel 
elfogadják, a’ mire aztán az maya-árok felöntetik. 

`Pmf-fö«1¿=s. 
L Mivel az árvizek , és a’ dühös szelektöl а?‘ pагйшь 

csapdozott hullámok a’ gyéres és porhanyó földü parte 
kat elmossák , szaggatják, és az elmosott ’s bedült part 
földet a’ folyam’, ’s fökép а&quot; már jobbára sokkal kisebb 

` lejtésü alsó közeiben az мы felöntik, és mivel ez 
та! az árvizek kiöntése csak szaporodik, és évröl évre 
nagyobb térséget borilnak el, illy káros következésü ha 
ш’ gátlására a’ partfödés egyedüli, melly áll: 

Gyep vagy kö rendes rakatbul a’ rézsutan levágott 
pa 1’ oldalán, ha a’ kis vizszinén alul kemény az árok’ 
fölefe; ellen esetben 

Köhányat- vagy szeprenczézetbül 7,opus vimineum“ 
а” szakadozó part? lába elött, és ezen fölül gyep vagy 
kö rendes rakatbul a’ rézsulan levágott part oldalán vagy 
karrók veretnek a’ szakadozó part lába elött; a’ karrók 
vagy egymást érik, vagy egy lábra állnak egymástól, és 
mögöttük pösök vagy kövek sülyeztetnek el. Vegre 

Egy rövidebb és èlesen kikeritett partnak шvбы)! 
szakadását gátolja egy fábul , pösbül vagy kôbíìl készi 
tett пyчшuk, meПy e’ sértett part felsö végén kezdödvén 
a’ felsö vizfolyás’ írányát szorosan követi, magossága 
pedig a’ kis viz’ szinét 1-il/2 lábbal haladja meg: 
miután a’ nyulánk és a’ sérieu part köztirtér felöntetett, 
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а’ nyulánk egy kissè magosittatik, yagy sövények fo 
nyatnak a’ motornya’ felfogására, és e’ munka isxnétel 
tetik mindaddig, mig az elmosott partot vissza nem 
nyerjük. 

Kereskedô városoknál a’ szakadozó part, mind fôntebb 
emlitém, védetik, és a’ rézsutan levágott part nagy kôvek 
kel közlie vetett lépcsökkel kirakatik, vagy a’`imeredek 
part hosszant forrasztó mésztessel 1*) nagy faragott kö 

‘ vekbül meredek fa] emeltetik, melly a’ folyam iá földjónél 
egyenesen egy kiás ott árokban , |rosszabb földnél pedig 
egy ñokos és megpallozott gerendázatra talapittatik, ez pe 
di g vagy az árok fenekére ‘аду levert czölöpökre fektetik. 

`33. Ellßárító intézeti mnnkák. ' . 

A’ viz képes ugyan saját erejével legnagyobb árjá 
nak is egészen megfeleló ágyat vetni ugy, hogy abbul 
soна ki nem öntene; de még is az erre forditott eròk 
платах; egyenesen ellen állnak a’ föld’ tulajdolnsága, a’ 
völgy’ szorulatai, nagyltérü lapályok, természetes vagy 
a’ föld gyérsége ’s porhanyossága miatt a’ folyás’ beha 
tásábul шmаdott kanyarulatok, a’ sikra kitüzö öntésvölgy 
részénekcsekély lejiése, a’ vizárok’ helybeli lejtése’ vál 
tozékonysága, a’ vizárok’ hossza, egy folyamnakmás 
Iiatalmasb által megakasztása, az ess6- és hóviznek men~_ 
nyisége, és a’ folyás sebességbül kifeilö erôk’ különbö 
zete. 

`Mivel a’ folyóviz maga erejével a’ felhozott akadé 
kok’ nagy részét meg nem gyôzi, m'ás felül még maga 
magának is készit akadékot, emberi kezek’ okos _sege 
delme elkerüllxetetlen; ez következökbül aillhat ugymint: 

1 Árokmélyités. 
Ezt megkivánhatja a’ kösziklás és a’ ‘атм agya 

д‘) Magyar nyelvcn „Mész __-_--_‘ Kalk ) .el nt Ingus dto „tes = Sand J e 
E’ Vkét szó szerkcztetve Mésztes - Maller. 
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gos árok, mellynek kimélyitésél maga a’ viz meg nem 
birja. A’ kimélyités légyen alkalmazva a’ folyam’ alsó kö 
zébeni fenekéhez, és a’ közönséges árvizek nagyságáhóz. 

E’ muпka’ ajánlása magában ugyan helyes, és ke 
mény agyagu földben kivihetô is, de a’ kösziklás és 
szirtes folyamban az eddig ismeretes és használt sze 
rek és szerszámok elégtelenségfnél csak nem végre 
llajthatlan. 

Arokszélesités és keskenyités.§'1_ 
Ez a’ kiöntés’ meggátlására alkalmasnak vélt mun 

Ка, ha a’ keskeny vagy is szükület egyetlenegy, a’ 
mint már megjegyeztem, próbálgatva tétessék meg. Ha 
pedig több szükület közbe közbe vetett széles árokkal 
egymást felváltja, mivel itt is a’ lefolyó viz’ temérdekére 
nézve,` mellybül a’ magasztalt szabdás szélességet meg 
szokták hatáŕoznî, lelkünket nem bizhatjuk a’ bizûпtalaп 
számvetésre; a’ dologban e’ módon járhatunk el. 

Mériük meg mindannyi legnagyobb szélesek’és `szü 
kületek’ szélességét, melly megfelel a’ nyári legmagosb 
vizállásnak, adjuk aztán össze a’ talált mértékeket, és а’ 
sommát osszuk-el a’ vett mértékek’ számával, az osztály 
lészen az a’ mérték, mely szerint a’ szükületekszélesitte¢- 
hetnek, és a’ széles árkak keskenyittethetnek; e’ szerint 
az egész folyamban, a’ mennyire e’ föld’ és viz’ termé- 
szete és tulajdonsäga megengedi , a’ feladatok’ egyike . 
jóformán eszközöltethetik. 

A’ fôfolyamoknál, a’ millyenek honunkban a’_ Duna, 
Tísza, Száva, Dráva, mivel az öntésifölgy’ lejtésénél 
Деgyì részeikben sebes sôt rohanó folyásúak, sok és dur 
та ásvány-tömegeket hordnak, mig `sikra nem érnek 
mellyben az utóbbíak a’ Dunába, és evvel egyesülve, 
végre a’ fekete tengerbe szakadásukig lassu folyásuak és 
csak Iinomabb ásváiiyrészelikel terhesek ‚ mondom e’ 
föfolyamak’ felsö közeikben csak a’ legszükebbszorulatok 
vigyázva szélesittessenek, nehogy a’ fölösleg meginditott 
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ásványtômegek a’ természettöl kijeleltiŕakhelyeken _alul 
rakodjanak-le, és nem gyanîtott rendetlenséget okozza 
nak. Ugyan ezen, és' az elöbbî czikkekben bôven elö 
‘adott okbkbul Vvigyázva keskenyittessenek a’ szélesek a’ 
folyamok’ felsô közeikben , vigyázva mélyittessenek me 
dreik.I ‚ V ' 

Altalányosan minden anyafolyam’ sik részére nézve 
lehetös egyforma szélessêg’ eszközlèse annál kivánatosb, 
mivel hnzamosb folyásba jövö viz a’ linomabb motornyát 
csak nem végesvégig viszi, és, а’ 1111 legnagyobb fontos 

_ ságu, a’ jégtestre erejét egyenlöbben üzheti. 
Egyébiránt a’ szélesek keskenyitésére szolgáló sze 

rek: sövényezés, és, ha a’ körülállások megengedik, fü 
zültetés, a’ széleseken felüli vizfolyás’ irányábangfekte 
tett nyulánkok pösbül. vagyVkôbül. 

’ Asás. 1 
Az egymást nyomba követö kanyarulatokat, vagy 

`egy` rendkivüli magányost is az elöbbi iegyzetekben fel 
`hozott okokbulmegszüntetni igyekezzünk. Erre egyedüli 
szer az ásás; ezlégyen 1) egyenes, hogy ui kanyar 
folyásra alkalom_ne adassék, 2) légyen az alsó 0s felsö 
folyás’ irányában részint az épen emlitett o‘kbul,_részìnt 
hogy a’ felsöközi viz önkint folyon az ásásba, 3) légyen ' 
tökéletes, azaz olly széles mini;V az öreg árok egy öl szé 
10s1ô1 100 öl szélesig értve, ennélszélesebbnek pedig 
&quot;'/J-da ásattassék-ki, és legalább is 6 lábbal mélyebben а’ 
legkisebb viz’ szinénél ez okbul, nehogy a) a’ viz ken- _ 
telenittessék elöbbi folyását megtartani ui` árka’ keskeny 
sége miatt, b) nehogy a’ munka foganatlan maradjon, 

' vagy sikere esztendökre halasztassék , végre e) nehogy 
a’ folyam’ alsó része, mint a’ divatozó mód szerint 4-10 
öl széles ásásnál elkerülhetetlen , a’ kikotrott árokfölddel 
felôntessék. _ 

Illy tökéletes kiásást a’ kavicsos öntés, és a’ kemény 
_ agyagföld megkivánnak; az elsö azéri, hogy a’ ki nem 
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äsott tömeg, mellyet az uj árokban lefolyó viznek eleinte 
megszaporodott ereje megtámad, és könnyen el is sodor 
magával, farán alul, a’ hol a’ viz’ elterjedésével folyása, 
‘és ebbül kifejlö taszitó ereje meglankad, le ne rakodjék, 
és uj rendetlenséget ne szüljön: a’ másik даéм, nehogy, 
mivel keménységével a’ viz’ erejének ellenáll, a’ vállalat 
sikeretleuüljen. Nagy ugyan és költséges illy ajánlatu 
munka,.de ha meggondoljuk a’ számtalan dugába dült 
ásásokat, az imigy amugy készült Vásásbúl következett 
károsodasokat, a’ vizmellékiek’ elszegényülésöket, bi 
zonyára meggyözettetünk a’ iavallat bensö jóságáról, és 
e’ köz mondásr`ól: _hogy okosan bôkezú csak egyszer költ. 

' Folyamoknál, mellyek’ melléke alacsony, homokos 
vagy homokkal kevert kavicsos öntésü, és eres&quot;is, uj 
árok ásás jó megfontolás után tétessék, mert az uj árok 
torka feletti legkisebb változás a’ vizet egy mellék érbe 
“¢ает. 

Egy magányosan álló éles fordulatu kengyelnek le 
ásása az тeнeц! partszakadása’ megszüntetésére szüksé 
ges, és következô módon végbe vihetö: egy 500, 1000 
és több 7,ha a’ körülmények kivánják“ öles félfelözövel 
„semidiauieter“ kerittessék két párhuzamos körszelet, 
mellyek’ egymástóli táwulsága légyen egyenlô a’ rendes 
árok’ szélességével; e’ körszeletek után, mellyek terpedt 
hajlatuak, ásatlatik le mind az éles fordulatu kengyel, 
mind a’ szemközti p'ar't,.mellytöl a’ ránehezkedô folyás 
eltávozand. 

Ez alkalommal megjegyzem, hogy az ajánlott ásá 
sok’ tökéletes végrehajtására kivánatos, sёt elkerülhetlen 
_szükséges egy göz-erömü, melly vidra név alatt isme- 
retes, mert az árok’ feneke` elégséges mélységre közön- 
séges ásó szerszámokkal ld nem ásuttathatik. 

Kisebb folyamoknál az ajánlottakon kivül az`ár0k-_ 
nak vagyrészenkénti, vagy egész надsжныt azaz liiása- 
шваt is a’ körülmények megkivánhatják, sôt szükségessé 
is tehetik. 
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I r t a'. s. 

Minthogy a’ folyamok’ kiöntését az öntés völgynek 
tökéletlen képezeténél semmi emberi hatás egészen meg 
nem gátolhatja , és a’ kiöntött viznek is mint az árokban 
folyónak szabadon folynia kell, szükség a’ mellék tiszta 

_ sága, nehogy a’ sürü erdö és cserje által inkább meg 
árasztott viz, Щит ha a’ mellék még sánczal is el van 
látva, ereiét мы megrontására forditsa , vagy a’ sán 
czot is meghaladja, ’s elszaggassa. Ritkittassék teыt а’ 
sürü erdö, a’ eserie és a’ vesszös irtassék ki. 

A’ folyam’ МН: ágra osztása. 
Ha a’ vìzvölgy’ lejtése csekély, és az elöbocsátoti 

eтыд `intézeti munkákkal el nem érhetö, hogy a’ viz’ 
árka megbirjœ_ a’ közönséges árvizeket, illy völgyben a’ 
folyamnak két zígra elosztása, és egy egészen más vidé 
kü folyamba vezettetése ajánlható. 

Mesterséges akadékok’ kiszedése. 
Ide tartoznak szükjármu, sürü köszobrokra görnye 

dezô hidak, &quot;Шok, gátok, a’ vizfolyásnak keresztbe épi' 
¢e&quot;; tölléi-utak, szük, vagy kelletînél kevesebb dobogók 
kal eидимt töltésutak; végre egyenesenivizbe nyuló sar 
kantyuk. Minden illy tárgy’ kiszedetését a’ viz’szabad le 
folyása, és a’ jég’ menése 'elkerülhetlen megkivánja. Ide 
tartozik a’ ŕaltörmelék, és szemétnek a’ folyamakba nem 
vettetése ís. 

\_ 

34. Védo' vagy is ò`zo&quot;n-mento' z'ntézetz’ muniák. 
Sánczok¿ ` 

Ha a’ даtlа és elháritó intézetî munkák a’ várt si 
kerrel nem kedveskednének, a’ mellyel tökéletesen nem 
is kedveskedhetnek a’ viz’ és föld’ tulajdonságinálfogva, 
a’ jóllét fentartása vagy elömozditása a’ sánezok’ épite 
tését parancsolja, mert nélkülek a’ melléknek használása 
bizonytalan. V 

А’ sánczépités minden viszonyok »alatt maradion а' 
legislegutolsó muпkа, nehogy a’ természet Идeю!“ sán 
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czolás ‚ямы müködésében gátoltassék, és a’ rósz, mellyL 
löl megmenekedni Быпdéт“, a’ rend ellenére divatba V 
jött munkával szaporittassék, söt örökösittessék is. 

A’ partoknál felhozott okokbul a’ sáncz, mellynek 
vonala az állandó partokig ielen terjedö folyam’ széleit 
érdekli, a’ vèndég partra tétetik; ez által állandósága 
biztosittatik és a’ jég’ kártékotlan menetele eszközöltetik, 
mínthogy az állandó partokkalí párhuzamossága miatt sze 
lidebb fordulatu ut nyil. 

A’ sáncz álljon jó földbül, vagy ennek hirinyában jó 
földdel`boritott homokbul. Köbül épitett sáncz czélsze- 
rütlen, mert a’ viz átszivárog a’ kövek közti üregeken, 

' és tiszta viz borlitja-el a’ beltért a’ mívelt föld kанат. 
р, А’ гауапдos` viznek, kivált Vkövér íszappal lerhes.. 
nek kiöntését, és'ezt .évènként egyszerit a’ mezei gaz 
dálkodás ohajthatja; de a’ vizárok’ lehetös темп tartásán 
kivül a’ kiönt`ést` ez a’ körülmény is megkivánja, 'hogy 
a’ beltérnek öntés által nem emelkedhetésénél a’ föld 
árja azt biria,_ és kevesbet haszonvehetövé teszi. A1 
heltérre a’ zavaros viznek évenként egyszeri kiöntését 
eszközölhetni a’ sáncznak átásásával egy meghatározott 
helyen. 

Kisebb folyamoknál, ha árkuk’ lejtése csekély2 és 
vizöket egy más folyam’ hatalmas árja még Vfel is tar 
toztatja, és e’ miatt kiönt, a’ kiöntést meg lehet gátolni 
sánczal; ez, ha a’ kisebb viznek csak egyik partía dom 
hos, csak egyik partòn a’ dombossalpárhuzamosan, ellen 
esetben mind a’ вы parton veltetik ugy, hogy a’ vissza- 
toluló_viz felsô “гдét annyival meghaladja, a’ mennyi 
eset kivántatik аrrа, hogy a’ folyány Vize a’ folyamba, 
habár lassan is, 1e folyhasson. V 

Ez alkalommal még megjegyzem,V hogy a’ folyány’ 
kiöntését, mellyet egy hatalmasb folyamnak visszatolu 
lása okozni szokott, meggátolhatni a’ folyány’ meghosz- 
'szabbitásával is, ha csak a’ közös völgy illy munkála 
tot megenged, A’ folyány’ hosszabbitása nyuljon aláfelé 
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o11y messze, hogy ‚а‘ folyány a’ hatalmasb viznek visz 
szatoluló árja miatt elvesztett esetét vissza nyerje. 

Az idézett czélra folyányoknál a’ sa’ncz és árok’ 
hosszabbitáson kivül minden más munka foganatlan, mert 
a’ vizárok lejtését ki nem pótolhatni, sem a’ viz’ erejét, 
a’ millyen a’ hatalmasb folyam’ magos árja, meg nem 
tö.1ténhetni, mint p. o. a’ Morva folyányba öt mértföldre 
is visszatoluló Duna magos árjánák ereiét. 

Mivel az elöboesájtott czikkekben ismertetett elvek 
szerint a’ sánczok sem az essô és hoviz’ hatását a’ fó 
vidék’ és a’ folyás’ öntésvölgy’ földjére nem gátolhat 
ják, sem azok’ mennyiségét nem korlátozhatiák, sem 
rendes folyást,_ rendes sebességet, és ebböl a’ rendes 
taszitó erônek kifeilését nem eszközlik, sem eszközölhe- 
tik, ugy tartom, hogy a’ rendetlen folyamak’ jobb karba. 
hozására és fentartására a’ `sánczok’ egyedüli alkalma 
zása egészen elégtelen, és hogy a’ tölök Уаírt sikerrel 
soha sem kedveskedendnek. Egyszersmind a’ természet 
és iózan gazdálkodással ellenkezönek nem tartom olly 

- térségek nyitva hagyatását, mellyek a’ közönséges árvi 
_ zek’ magoss ágátfel nem ütik, hogy a’ motornya’ lerako 
'dasa атм emelkedvén valahára ezélszerü mivelésre al 
kalmassá váljanak, ugymint a’'Duna, Tisza, Száva melléki 
laposok. ' 

T ö lt é s. 

A’ kültér’ használása szorosan megkivánja, hogy 
idön kivül a’ sáncz és folyam közti térseg’ laposit a’ 
viz el ne öntse; e’ czélra ajainlható magaiban`a’' laposban 
készitendô töltés , mel1y maguknak a’ partoknak, mel- ' 
lyeket az `idön kivüli árviz meg nem halad, ma'ggosá- 
gával egyezzék meg. 

A’ töltés iöldbül készül, es ha a’ laposban meggyült 
Vessönek és locsnak a’ folyóviz’ árkába lecsapolása ugy 
kivánná, rcteszes zsilippel vagy gegövel, azaz a’ töltés 
alatt fekvô, fábul vagy köbül készült váluval elláttathatik. 

Mivel a’ töltés állandósága a’_vizfolyás eligazitásá- 
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tól függ_, a’ töltés сев!‘ a’ folyás végbevittigazitása мы&quot; 
Gsináltassék. 

V к 

35. А’ gerebek “если sor/ìantyuk sem _/’olgam‘z'ga 
zításra „Correctie“ sem fol!/afn-sza5ályozásra ’ 

„ReguIatz’o“ alkalmas eszközóñ. 

A’ gereb olly épitmény, melly a’ folyás irányára 
vagy függösen, vagy tompa, vagy éles szög alatt a’ fo 
lyóv1’z’árka’banyulik különféle hosszaságban. A’ gereb’ 
töve a’ partban ásott gödörben fekszik; a’ gereb teste 
vagy egyenesen elnyulik, vagy feje felé kanyarúl; a’ дe 

eb’ feje egy szárnyal is elláttatik, és ez vagy párhu-. 
zamos a’ vizfolyással, vagy vizmentében a’ pa/rtnak ka 
iul; a’. gereb háta`vagy roпа, vagy tövétöl fejefelé lei 
tözт; a’ gereb maid olly magos mint a’ part, majd 
több, maid kevesebb lábbal haladia meg a’ folyaìn leg 

V alacsonyabb ‚знаsт, maid csak ezen ащst üti-meg. 
A’ geijebek készitetnek faágokbul, vesszökbül, ezek 

eдy nyalábba összekötve pösnek, szeprenczének 7,fascìs 
viminea“ neveztetnek, és épités közben kavicsal, fal 
törmelékkel\vagy hantai megterheltetve elsülyeztetnek. 

` V A’ gerebek készitetnek boronákbul is, mellyek szekrény 
szabásu áçsolatra összeillesztetnek, éе kövel megrakatva 
elsülyeztetnek; végre készitetnek vagy csupa termô- 
kôbül, vagy levert és fakapcsokkal összekötött szálfa- 
sorok, és ezek eюtt és Екözéуeteы; termôkövekbül. 

A’ gerebek vagy magányosan állnak, vagy fürész- 
Годu alakban part hosszant egymást követik, vagy elöre 
csaklhozzávetôleg, gyakran egy kétes remekiromány 
7,formula generalis“ szerint meghatározott távulságban 
egy vagy mind a’ két partnál számos gereb állitatik-fel; 
mind a’ ш partnál állók jobbára szemközt fekszenek. 
, A’ gerebek épitése vagy is használtatása czélja 
következö: 1) hogy a’ gereb a’ vizáŕok egyik vадy másik 
oldalához közeledett viz sodrát az á1°ok’közepére lérítse. 
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V 2) пoд)’ e’ közeledés miatt szakadozó partot további 
szakadás ellen védje. 3) hogy a’ gereb, feje a! folyam 
szélének állandó pontul szolgáljon. 4) hogy egy p. o. J 
kanyarulatban vagy szükség, vagy különös nézet által 
megkívánt, és ajánlott folyást jelen állapotjában fen 
tartsa. 5) hogy vagy a” sodor közelítése vagy a’ folyás, 
iránya miatt bedült part mellett támadott mélység által 
a’ szemközt álló partnak eszközlött növekedését gátolja 
meg. 6) hogy szükség esetében a’ szemközt álló part 
nak fölöslegét szaggattassa-el. 7) hogy az elmosott 
partnak vagy eredeti vagy a” körülmények által megki 
vánt szélességét állítsa vissza a’ vizhordott motornyának 
a, gereb előtt és megette lerakodása által. S) hogy a’ 
lefolyó vizet egy előre kijelelt vonal szerint folyni kén 
szerítse. 9)lhogy a’ folyóvíznek kisebb vagy nagyobb 
tömegét; ('ещё fel, és térítse ezt egy már kész árokba, 
vagy egy mesterségesen ásandóba malom-forgatás vagy 
hajózás végett. 10) hogy a’ folyóviz árkát mélyítse, és 
tisztán tartsa. 11) hogy szélesítés, mélyítés &quot;és tisztán 
tartás által egy rendes árok-öblöt eszközöljön. 12) hogy 
illy eszközlése által ne csak mindannyi árvizek elfogad 
tatására, és megemésztetésére a’ vizárkat képessé tegye 
hanem 1 3) hogy még biztos és minden vízállásnál hasz 
nálható hajóutat teremtsen ,` és a’ jégnek kártételnélkülí 
elmenését is eszközölje, végre 14) hogy az erekbül a’ 
vizfolyást-kítiltsa, felöntetésüket eszközölje, és az erek 
büli folyás-kitiltás által a’ folyaxńbaxf a’ víz magasságát 
nyövessze, ’s szaporítsa tömeget. _ l . 

Mennyire felel vagy felelhet meg a” gereb e’ kitü 
` zött czéloknak, lássuk hatása és állandósága mitől füg 

gését. k 
. A’ gerebek’ hatása és állandósága függ 1) a’ hely 

től és fektetésétöl. 2) hosszaságától vagy is az általa 
rendes folyásában gátolt viztömegétől. 3) a’ szabadon 
maradott lefolyóvíz mennyiségétől. 4) a’ folyás irányá 
tól a’ gerebre. 5) a’ gereb előtti és megetti víznek ese 
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iétol. 6) a’ szabadon шаrает árokban lefolyóviz eseté 
tól. 7) a’ folyam különbözô árjától, és árja’ magosságá 
nak mcgfelelö sebességtöl. 8) az тok leitésétôl éе' földje 
tulajdonságálól. 9) az árok öblének alakjától. 10) az 
árok partjának élesebb vagy szelidebb kanyarulatától. 
11) a’ partok alacsonysága és magasságától, és a’ viz 
mellék’erességétôl. 12) a’ vízhordott motornya mennyi- 
sége, és паgysадаш. 13) a’ folyam zajozásától, végre 
14) sok más egyéb körülményektöl, mellyek szemünk 
'elöl egészen elvonvák, паz, az orgászi tannak még 
'egészen ísmeretlenek. 

Illy sokféle gyakranV egy helyben összegyült hatalmas 
eröknek a’ gereb miként álljon ellen, és feszes знаsте 
fogva „пьéм forditsa egy kitüzött czélnak elérésére 
mindannyit, vagy csak egyikêt is ezengeröknek, mellyek 
maguk közti összeütközésben önmaguk hatását maid seni 
misitik, шаг! gyöngitik, mам dühöngítik, a’ megfejtést 
nálamnál tanultabb és járatosabb müértökre bizom. Ré 
szemröl e’ jelen jegyzetemnek czimjéhez ragazkodva a’ 
23 és 30 szám alatti jegyzetekben, mellyekre mint e’ 
`fonlos tárgyra vonatkozókrakülönösen hivatkozom, fel 
V'hozottakon kivül a’ .,gerebek1'e nézve mèд ezt iegyzem 
meд; 1) Еgy egész ‚матd lefdyta alatt (a’ gerebek 
használásának körülbelül ez az ideje) az orgászok közt 
egyetértés nem létesült a’ gerebek helyére, fektetésére7 
hosszaságára, magasságára, tetemére,‘ alakjára, és szá 
maira nézve; gondolomtól, vagy egy kétes remekiro 
mánylól függ a’ vállalat. 2) miután a’ vizvölgy le_itésé- 
'nek természetes elrendeltetése a’ gereb által lmegbomlott, 
`a’ mi Vtôle elválaszthatlan következmény, nagy fáradság- V 
да! és költséggel készült gereb, ha megállotta is a’ sarat, 
'évenként költséges javitásokat megkiván, és vаgy èрí 
`ЕeЕése alatt, vagy után történt hiba, `vagy e’ hiba kiíga- 
'zitásának elmulasztása a’ gerebet haszontalanná, gyakran 
'károssá is teszi. 3) ем: és durvaásványtömegekkel `ter_l.1es 
`folyamokna’l, színtugy magos pамok vagy sánczok „Oz 
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török“ közé szстott Ьщайпаs vizçknél а’ geŕebek Имz‘ 
nálását ez a’ körülmény sem igen ajánlja, _h0gy_ a’' gere 
bekre ható fenemlitett erôknek _tökéletlen ísmerete miatt 
csak hozzávetôleg газy` is gondolomŕa `meghzliä:=\’_x'o1'r„¢11t` 
sárkantyu-számnál számosabb п} meg uj&quot;gereb épitetése, 
és ezeknek is sükere_tlenségóné1` végre más eszközhö'ziJ 
nyulás parancsoltatik. í „я_ _ . _ ¿L ч 

36. А’ folyam’ egg „аду kö'ëè.¢§z¿z'éhek eîqyehés árkolása „чет ]о1уат—гуцягййгти‚ дат tSa5áÍg`0„‘ 
` zázra аудита’ eszhös; ` Ё _ L &quot; 

А’ fofyam egy nágy p.&quot;o‚ 1:—ЁеЗ_ЗЦё1;ЁБбЁ‹1Ё$:Ё1-; 
nyuló `közef vízének egyenes&quot;'vonаIb'an v`ezèttefësét `ищи . 
is elárkloltatását folyam-igazitási és szabályozásî cszköz_ 
nek közvetlen nem tarthatjulg; mprß _illy vállalatmik ellen: 
szeêül 1) a’; vizfolyás mint'ïlhìeg'yi_’minI:` sik részében'. 
2) az öntésv«ö1g,?yJ`'J`haj`lá-saÍ`,féúig földjének különbözò 
tula1jdòr1s.'íg.21.' 3)_ а.’ folyóviz_ Várk_.‘1'na_l; t_ermésze_tes_ elfen 
äneltetése. 4) 33712 helybeli és 'ei1_'I11êI`1&quot;olgv:az változó esete. 
5)' a’ Уящаrдгяпаk“каилыьвzéдед és mint ebbül, mint ’aq _ _ 
esetbül kelètkezxett 'eredményekz' б) a’ foly`am’_ ózélja, 
‚éщe 7) a’ (глdыrtoк; ‘ _,„__.` 

На még isfwbb izbenî ö¿ö‘ì1_az&quot;öntés-`v`ö1gyön дeд 
resйёй! futtábanl’af fqlyás’ ferîìlf\xégîaete‘sb' irányátmutatná, 
és g_\&quot;`f`olyau1&quot;töméntè}er\`sö|§'Jbäjßllìálft,V Vés kölŕségeß 
okoz , ezek’ `elń1elli_ìz'éséì’e`kívált'há &quot;á&quot;mutatott ul_ ine`g-_ 
ilyugtâw körülńlëpyëkkel is' k¢dveske'¿1ik,&quot; a? folyamnalg 
az' özönfolyás&quot;ézerint '\_rezettèté_s`è3,` habçíŕ МЫ) méНЕбГд: 
ñyi volna is ,' ajkánlhatö, és egyedül' \`feszély-`ìne1'1fô.f _ 
|„&quot;_.:.’¿1- ,V`_ ‚ V_ &quot; › 4_' 
3i1.ч _м . erek’ vz’.%-e‘nek `az (тут ‚мёда ò'sszegy1’¢jtëse` 
sem fol@/am-z’ga2sz’Vt`ásrw, '.f_em7`s2,‘a_ö ályozásrd шва‘; 

' ' V ¿mas esz/‘.`o&quot;%. ' 

Erek alatt értekœgy folyambul Liobra vagy bìzlra ki 
vágń, és jobbára eду rövíd uща!‘ 'befutása ‘шёп a’ fo 
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lyamba visszatérů kisebb;vagy nagyobb viztömeget ár 
kával egyim. V 

Illy ereknek ищам; által telies elfojtása sem a’ fo.. 
lya's egyenesitését, sem a’ viz’ sodrának a’ folyam kö 
zepére téritetését nem eszközli, sem a’ jégnek könnyebb 
felemelkedésére és kártételnélküli elmenésére nem szol- 

gál; mínthogy folyamoknál nem a’ viztômeg csekélysége, 
hanem az elöczikkekben felhozott gzámos akadék a’ zaj 
felakadásának, és ebbül támadoit vizáradásnak és folyás- 
változásnak az okai; végre` a’ haiónt iavitására sem szol- 
gal csekély tömege miatt`;söt az 5. 1 б. 1 7. 1 8-dík jegy- 
'zetekben felhozottaknál fogva a’ folyamak’ felsö közeiben 
az eŕek’ megszünletését emberi erön felüli vállalatnak is 
tarthatjuk. ’ 

38. A’ folyam’ jobb Ímröa Ãelylzeztetŕse, és fen 
tartása körüli tìatézkedéç’ cora_ 

` lntézkedés sor alatt értem egy kitüzött czélnak el 
érésére egymi intézetben foglalt munkák’ alkalmazásaival 
egy más intézetben fiŕglaltatnak megelözését. Illy sortól 
függ egy folyam’ czélszerü eligazitása. 

Mivel a’ folyamak’ rendetlenségének fô okai 1) а’ 
levegö, _essе- és hóviz’ hatása ‚ямы а? fóvidékben fela 
zott, szétporlott, elmosott és a’ fotyamba hordott a’svány- 
tömegek,' 2) folyam hosszant az elmosás és szaggatás 
alá vetett parti föld, végre 3) az öntés-völgynek egye 
dül esak gyanifható okokbul tökéletlen maradt képezteté 
еe; a’ folyamok’ jobb karba`helyheztetése és fentartása 
еzorosап és' elkerülhetetlen megkivánja, hogy az'ásvány; 
tömegek a’ folyamakban, légyenek ezek kicsinyek vagy 
nagyok, ne szaporodianak, és hogy a’ még is megin 
duit tömegek, és az шипы elegyültek a’ vizek’ áykain 
kivül lehetôs legnagyobb mennyiségben rakodjanzák le. 
Ez okbul a’ даtlа vаgy is szabályozó intézethez tartozó 
munkák’ alkalmazása legyen a’ legislegelsô, és kezdôd~ 
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jék mindannyi_ folyam’ legfelsöbb részeiben, és folytas 
sék aláfelé. 

A’ téli és nyárì árvizek’ szabadabb lefolyására, a’ 
hajozás’ könnyebbitésére, és a’ birtok’ biztosabb haszná 
lására nézve légyen (ámbár renden kivül) az elöbbível 
egy idejü az elháritó intézethez tartozó munkák’ alkal 
mazása, és kezdödjék a’ folyamok’ alsó rászeiben, és` 
folytassék felfelé e’ kivétellel, hogy egy elisnlert ‘бoй, 
és legkárosb akadék legislegelöször hárittassék és moz 
dittassék el. 

A’ vizmellékiek’_sajátja, egésséges és kényelmes 
élete végre megkivánja az árvizektöli megmenekedést: 
erre nézve az özön-mentö munkák’ alkalmaztassanak, de 
csak az elöbbi ké( intézeti munkák’ végrehaitása „м“ `м' 
ezen tárgyat i1letô__czikben felhozott okokl`1ulV; kívévélr,` 
hogy ezen védó munkáknak az elöbbiekkel eдy idöbenì 
alkalmazását а’ körülmények megengednék, идy м“ 

parancsolnák is. 

39. А’ folyamala’ szaöálg/ozásáuab és zîgazzïáxá. 
mak mz’/lént [едете sükert szerezni? 

Gondolat. ` 

/ A’ gondolatot ezen két elvnek igazságán alapitom: 
[хogy egy nagyszerü és sok részre eыдoгott munka mind 
idö és költség takarékosságra mind állandóságra nézve 
órtelmes mesterek és mind saiát, mind megbizóík érdeké 
ben hiven eljáró felügyelök Едzt czélszprü felosztás мы 
vitethetik véghez: nem különberî; hogy eдy rendelkezés, 

' melly olly személyeknek fejét, és érdekét ovja, és gyш 
alatt tartja, mellyuk fejüket kimivelnì, sajáthasznukat esz 
lelni, és ügyeikben oliárni képesek, ritkán jut a’ «mél- 
hoz, sы lßgtöbb esetben ettöl messze eltávozik; mert 
а’ rendelkezés leknagyobb haszna abban áll, hogy miu 
denkinek, a’ ki maga gondolkozni, „дм józan eszével 
дм, és пищей véan: maja, minden lehetséges kанал 

‘ 

A„_ _‚._ _ 1( 
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magůtVrögtön oltalmazni, és a’ környülállásoktól aján- 
lott eszközöket alkalmazní teljes szabadságában legyen. 
Ezen `szabadsaîgoii lehetöségig kiterjeszteniV a’ gondolat 
ez_éна. ' ' ' 

Шy ‚паgy szerü, és temérdek адu, az egész hong 
érdeklö munkának tartom egy hon’ számos kisebb ’s na 
gyobb folyaminak ígazitását és szabályozásalt,V mellyek 
röl mint a’ gondolal lényeges .tárgyáról 1°ö`viden.mêg` 
ezt.jegyzelii meg. _ 

A’ folyam vagy honi vagy külföldi; az magában а’ 
11011bа11 ereе,_ ez külföldön Veŕedvén fnttában a’ honba 
lépnv:agy mellette elvonnl.` ‘ : `' ` _ ' 
V A’ дhoni és külföldi folyam vagy föfolyam, vagy ñok- 

folyënn.l 51` _ _vf 'V ` __V ‚ __ 
. Föfolyam tágasb értelemben 1) az, melly vidékjé 

ben Vk_el_etkezö,' és utja közben belészakadó kisebb ’s na 
gyobbjömegü folyóvizekkel együtt egyenesen a’ ten 
gerbe ömlik; illy folyam anya nevet is visel. 2) fôfolyam 
az, melly vidèkjében keletkezïr vizekkel együtt egy más 
vidékii folyamba Vszzi_lgaçl ennek „ее követvén neve’ 

' ve`s_ztével af _tengerhez еíеЕ. , 
'Föfolyam szorosabb értélemben az, melly esztendôt 

át, vagy ennek nagyobb részében minden mesterséges 
mü’ alkalmaztatása nélkül `tutojoz , vagy haiókázható. 

'lÍ1‘`iokfolyam tágasb` értelemben az, melly vagy kö-' 
zös, vagy külön vidékü völgyben lefolyó nagyobb tö 
megü vizet képez és táplál. ' 

Fiókfolyam szorosabb értelemben az, melly mester- 
séдes Епй‚.а11ка1mаz1а¢аsа nélkül tntojozás és hajózásra' 
alkalmatlan. ‚ ` 

`A’ honi és külföldî folyam vagy 1)'átŕnt_ia és ha 
sitja az egyes birtokokat, megyéket és kerületeket; vagy 
2) ezeknekVegyenként egészen, vagy csak l`lelzyel köz 
zel szolgál határul. ~ ’- ` ` 

A’ külföldi folyam vagy egyenesen elvonul' a.’ 11011 
meпeщуаgy _csak hellyel közzel „еще neki határul, 
és hatńr vаду vед11elуí folyamnak neveztetik. 

-. ‚з _ _ ‚ V А *Anm` ___‚_‚ — -‚ `\` ____,. _..A `` `-‚— 
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Illy folyamakkal ellátott honban azok’ jobb karba 
helyheztetését és fentartását, nem kíllönbßn hasznos vi- 
zì vállalatok , azaz csatolrnák ásatása, nagyobb kîterje 
désü tavak lecsapoltatása, nagy sárrétek kiszárítatása 
’s t. e. állandó létesiíhetését; a’ folyóviz és a’ földszíne 
közti viszonyhatás’, ezek’ tulajdonsága’, és a’ viszony- 
hatás’ eredményi’ mínden oldalrul tökéletes ismeretének 
honszerte elteriedését; a’ folyóviz_el&lt;keli bánásmódban a’ V 
'jártasság’és 'al’ czèlszerü eszközök’ választásában az ügyes 
_ sëg’ gyarapodását 'egyedül lehetségesnek tartom legfen 
söbb engedelemb ül eszközlendô rendelkezés által, ugymint : 
Kerületekre a’ hon’ felosztását, és választ 

mányokkal ellátását illetôleg. 
a ) 0sztassék-fel egy hon annyí kerületre, а’ mennyi 

fòfolyama van. 
_ b) Mindegyik kerület láttassék-el a’ honiak’ lelke 
sîiletéhez, vagy a’ honi pénztár adakozhatásához képest 
1 ) csupán tiszteletbeli , vagy megjutalmazandó tiszte 
letbeli , 2) ñzetéses tagokbul álló választmánńyal. 

c) А’ választmány |tisztelelbe1i_ személysége álljon` 
a’ kerülethez tartozó megyék mindegyikében 3-3 évre 

_ választou közbizodalmu két földbirtokosbul. 
d) A’ ñzetéses személység` álljon 'a’ kerületì me 

gyékben megtelepedett orgász - fôldmérô ‘- és erdészi 
tanokban „Шrа¢oв férñak közü1a1ább_megirt mdd sherlnt_ 
választott, és a’ _fófolyam nagyságához, vîdékje terje 
delmességéhez, és a’ benne keletkezö ñokvizek számá 
hoz аlkalmazott egy rangu mérnökökbül, és egy irnokbul. 
A’ kerületî választmánfy iogát és Нашsá: 
‘ ílletöleg. _ . 

A’ keŕületi megyékben megválaszltott tiszteletbelì 
tадoй legfensöbb hely által meghâtározott napon mind 
egyт kerületben állandóul kijelelt gyülhelyen hivatalos 
székiüket elfoglalván elsö ülésükben rendelkeznek, és 
ngyan ' 

7 
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1) Választnak maguk közt eдy fb és alelnökdt, és 
едy jegyzöt .' 

D 2) Legfensöbb hîrdetés következesében a’ fenem- 
litett паprа összecsödült és tanuleveleíkkel ellátott a’ ke 
rülethez tartozó megyei és urodalmi mérnökök és erdé- 
szekkel együtt nyilványos szavazás által meghatározzák 
а’ ñzetés tagok számát; ezeknek, azon elörebocsájtott 
jegyzéssel, hogy napi dij nem adatik, évi lizetését; iró 
és ŕajzoló szerek , méröszerszámok, ‚és fuvarozásra 
'évenkint szükséges költségeket, mellyek kirendeltetését 
'egy honi pénztárbul legfensöbb helyen kieszközlendik. 

З) A’ kerületi mérnök hivatalra a’ 2-dik szám alatt 
idézett férñak titkos szavazása általikijelelt liárombul a’ 
tiszteletbeli lagok egyet ugyan is titkos szavazás ál 
tal megválasztnak, feleskedtetik, és teljes szavazási 
_ioggal széket foglaltatnak vele. ' 

4) A’ föelnök a’ választást`, mellyben a’ két kîma- 
radt tag ismét részesülhet, Vugyan Q’ rendben mindaddi’g‘ 
folytatja, mig a&quot;méŕnökök szükségesnek talált száma be 
nem tellik. Az orgásszéki irnokot a’ kiegészitett választ 
mány szótöbbséggel yálasztja. &quot; 

б) A’ kiegészitett választmány ñzetéses tagjanak' 
vagy önkényes kilépése vagy halála, vagy a’ választ- 
mány határozata következtében kiléptetése által megürült 
helyet az idézet_tV möd szerint tölti-be. ' 
f`nil’ 6) A’ választmány egy elаддo11 vagy a’ szolg;ilat- 
han elnyomorodott ñzetéses 1адo1 és сsа1ае]е1_1isz1essé 
ges nyugpénzeli ellátásra legfensôbb helyen ajánlja. 

7) A’ kerületi választmány folyam nézöbe évenkénti 
járása, és пущеп 111111111116 közgyülése idejét és számát 
meghatározza. ` ' ` 

S) A’ választmány közgyülésében 11ozo11 határzat 
kötelezi az egyes birtokosokat, едyes megyéket és az 
'egész kerületet.` V ` 

9) Еgy honi haláros folyamra nézve egyт vagy 
másik kerületi vzilasztmány felszólilása következésében 

I 
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_ párj át. 

çgyesült vůlasztmányok gyülésében _hozQt$_halároz§t mind 
a’ kettöt kötelezi. _ 

10) A’ választmány kijelelí a’ munkába veendb fo 
lyamot vagy vidékjét; meghatározza a’ munkálatok nemét’ 
és sorát; kisajátítás `esetében becsübe ereszkedik; ñze 
téses tagjai egyikének felügyelése alatt a’ munka végre 
hajtására felszólitja az illetö birtokost,` a’ megyét vagy 
magát az egész kerületet is. 

11) Az Vegész kerület’ erejét felhaladó munkálatra 
legfensôbb helyeń a’ honi pénztárbul segedelmezést kér. 

A’ Választmány kö telességét illetöleg. 
1) A’ választmány elsö üléée jegyzékének párját, 

mellyet a’ föelnök és egyîk kerületi mérnök aláir, ter 
jeszti be legfensöbb helyen e’ kéréssel, hogy admi tud 
таírа a’ kerületì megyéknek a’ választmány’ bevégzettala 
kulását és hivatala’ kezdetét. 

2) A’ választmány elöterjeszti legfensöbb helyen 
mîndegyik közgyülésében elöforduló tárgyak és határo 
zatok’ jegyzékének, mint 1-sô szám alatt, hitelesitett 

3) Az idézett VjegyzVékének hitelesített párját közli 
à’ kerülev megyéivel is, meuyeknek irásba гoдыt és 
küldöttjeik által а` választnlányi gyülésnek benyujtott ész 
revételeii; tanácskozà» alá venni tartozik.` д' 

4) Erdekeà folyam ígazitási vagy szabályozási kér 
. _déseknél mind megyei mind urodalmi mérnökökkel, mind 
a’ szomszéd kerületek’ hivatalosan meg kért ñzetéses 

' tagjznivalan tácskozik és rendelkezik. 
5) A’ választmány ñzetéses tagiaî készitnek nagy 

mértékben eдy kerületi fólyam képet, melly а’ kerülct 
föfolyamát, ébbe szakadó Íìokvizeket a.’ kutfökig, és 
mind azt, mind ezeket állandó partjaikíg felvéve; melly 
kép е’ vízeken át, vagy bennük, vagy mellettök álló 
vizi épitményeket; a’ ksöntött árvizek’1ef0`lyása'irányát; 
gz’_ fulyam melléki birtokok’, és megyék’ határ vonalit; a’ 

7 ì 
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folyóvizek’,megyék’ és' a’ folyam melleki bírtokosok’ ne-V 
veit muйба. V 
‘ 6) Az elöbbinêl még nagyobb mértékben elkészitik 

_ ègyenkint mindannyilfolyam’ képét természetes elrendel 
tetése szerint. 

7) Mindegyik folyam és mellékének tulajdonságát, 
természetét, sajátiságát, a’ folyást elösegitö és akadá- 
lyozó tárgyakat, a’ rendetlenség’ okait, és hatásuk’ nagy- 
ságát megirják; nemkülönben az országos gazdálkodási 
elvet szemük elött tartván részletes rajzokkal és költség 
számolattal el1átott`terveket készitnek, és az illetô folyam’ 
és elia képéhez csatolják. ' 

8) Шy kép utmutatása szerintii folyam nézôbe járd 
választmány komolyan megvizsgálja a’ folyamot; meg 
halgatja a’ Í_’olyam? vidéke vagy melléke birtokosait; fon 
ïolora veszi а’ meд111vo11 megyei és urodalmj mérnökök’ 
és erdészek’ észrevételeit és javallatait; rendelkezik vagy V 
egy ere‹1e1í, vagy a’ helyszinén egyetértôleg elfogadott 
terv szerint végbe viendö munkáról, a’ végrehajtott mun- ' 
kákat pedig megnézi , еs sükerükröl magát meggyözi. _ ‚ 

_ 9) Мí11111ogy a’ kerületek közt határos folyamokon 
leendö munkák a’ határos kerületi választmányok’ eдye1 
е111ésé1 szükséglíép megkivániák, ennél fogva határos 
folyam-nézöbe is együtt járnak, és egyakarattal rendel 
keznek. ‘ ' 

A’ külfôldi folyamakat illetöleg. 
Mivel а] honba lépö folyamok’ fölsö része, és а' 

11o191111; vagy egészen vagy csak helyel közzel határul 
szolgálóknak fele a’ hon’|szabad rendelkezése alul el 
vonvák, és e2 okbul mind fölsö, mind a’ hon mellelt 
elvonuló részükben létezö, és a’ honok közt béke-kötés 
által szentesitett_ ellenséges. halásu okok egyoldalulag el 
nem taivoztathatók; elkerülhetetlen szükségesnek tartom 

V ̀alkudozás „еа“ a’ honok közt fo]yam-szövetségbe lépni, 
és az elöbocsátott czikkekben a’ folyamak’ niegfejtett ter 
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mészetéhez, jobb karba helyheztetésük’ és fentartásuk’ 
elveihez alkalmazott szabályok szerint viendö czélszerü 
kezelést kieszközölni ‚ a’ m1 nélkül a’ honba lépett vagy 
mellette elvonuló folyamnak jobb karba helyheztetése és 
fentartása - álljon bär a’ terv méд o11y rendszeres mun 
kákbul is, áldozza fel bár a’ 11o11 minden kincsét -- csupa 
lehetetlenség marad. 

Végg. 



V Á’ xñagyarázata. 
 

I. Il. Ill. IV. V. VI. Pozsony város’ hatârában IS3l-iklJel! в.‘ Duna 
folyam’ kereszt szelvényi, és ugyan 

I. II. III. Май а’ Pozsonyi hajóhid’ hosszában. 
IV. A’ város alatt Brenner szйдет’ elejón. 
V. A’ Czukermandl’ közepe’ Файл. 
VI. A’ Vödriczi рига!’ besznkadásán elul. 
L ‚мы szelvény mutatja. a’ folyás’ sebességét 2‘. б“. u“.vi¢á11asna1 

zeruson lÍölill , és .ugyan Мz apadtában. 
п. alatti szelvény ugyan azon vizállásnál de viz áradtában. 
III. alatti szelvény a’ folyás’ sebességét 6“-6“‘ vilállásnál zerl 

son fúlül, szintngy a_’ 
IV. V. és VI. alatti szelvények mntatják a.’ folyás sebelségét 6“, 9“&quot; 

vizállásniil zeruson fólůl viz npadtában. 
(д, Ь) &quot;oва1а1с я.’ vìzsgálatkori vîzszinét, (е, e) az árok’ fenekét; а’ 

vizszin’ vonalára. függös vonások I.’ ‘быт.’ helyét, és e’ vonàsak. 
mellett egymás ala Ш: számok mutatják vizszintöl egész ‘едем; 
három három lábra bemártott sehmérönek egy másodperez „мы 
fordulatit. 
A’ Il-dik képbçn irt számok csak а’ vizszinén, és ez alatt má 

sodfél, és 3 lábra mártott sebmérönek egy másodpercz alatti fordn 
latit; az'árok’ ‘опеке alatt ìrt витoк а.’ vizsgálatkori viz’ mélyél: 
és а’ vizszìn|Í`ólöttiek a.’ viz’ szélességét mutatják lálx mérlékben, 

NB. A’ sebesség megmérésénél használt, Voltmann németalföldi 
mèrnök által ajánlott, szerszámot elláttam 5° hosszu poznával, és a.’ 
zlineg helyett, mellyel a’ szerszám megeresztetik és megállittatik, jó 
egy negyed hůvelyk vastag drótot használtam, melly a’ laerszámmal 
összekötve 3-3 láb távulságban a’ poznába. srófolt lukas szegeken 
мы ment. Illy készülettel ellátott szerszám megeresztése és megal 
litása tökélletesen а’ mérnök hatalmában van; nem pedig iha. zsineg 
használtatik, mellyet a.’ folyóviz сдаёт, ёвд’ slerszám rögtötüni 
„днища хеьендпза.' ' 

ЁЁ; 



‘101110101. 
Ország,és minden más közlekedési utak’ v0nalaìk,és V 
épitésük czélszerü elintézését tárgyazó szabályak. 

 

Utazçisi idô, vontató erô, és épitési költség kimélésre 
' nézve. 

Az ország vagy is kereskedö ut kösse össze a’ honi 
'és külföldi vásár helyeket legravidebb vonalban nem te 
kíntve sem helységre sem csárdálfa. 

` Az országut 10gy011 1`o11а , vagy legalább olly emel 
kedésü, hogy a&quot;teher szállitásra utközben erôszapori 
tásra szükség ne legyen. ‚ 

Gyöngédeden emelkedô hosszabb utvonal’va'.lasztása 
elözze meg a’ fövidebb de meredekebb utvonaláét. 

Az emelkedô utvonalt ereszkedô fel ne váltsa, és 
folyton emelkedjék. _ V 

Аz utvonal emelkedjék legfölebb 3 hüvelyket egy 
folyó öl’ hosszára. '- illy vonalu uton a’ teher még пдyап 
0zo11 erôvel odább szállittathatik '-- *) &quot; 

Három hüvelyket emelkedô utvo`na1atváltsa_fel eдy 
szelidebb emeletü, hogy a’ vonó erö’ erôlködése 011y 
1111111000011. 

Négy vagy hat hüvelyket egy folyó ölre 011101 
kedô utvonalt csak a’ legnagyobb szükség parancsoljon 
és azt is csak olly rövidet, 11ogy a’ vonó erô egy 101011 
zettel te`töre ka.pj o11. 

Szükség es etében inkább 6 mint 4 hüvelyket egy 1’oly6 
ölre emelkedö utvonal választassék; mert 4&quot; emelkedö 
úton a’ szabadon leereszkedò terhet а’ vonó erô maga 
legnagyobb megeröltetésével tarthatja vissza; a’ leeresz 
._.._-___l 

*) A’ mértékek Bécsi ölre és résneire vonmtkolmk. 
Ё 

Q 
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kedô megakasztott teщet pedig nagy eröltetéssel vonia 
maga „мы. ` 

Az nt’ állandóságára nézve. 
Mivel az ut aljába vagy testébe szivárkodott viz az 

nlnak végképi romlását szükségkép maga után vonia зzt 
feláztatván, épittessék az ut a’ föld dombosán. 

Kerülje Наш uшрпа! az árnyékos, vizenyôs és föld 
‘фаs helyeket. ' ` 

_Kerül_ie’ki a’ таk és számos forrással ellaÍtottvö1-` 
gyeket, lapájos helyeket. 

Kerülje ki az ingovanyokat és tатм, ha csak az 
ezeken átvezetendô ut épitésére, és jókarban fentartá 
sára szükséges munka és költség sokkal föl nem halad- 
nák az azokat kikerülö utra forditandókat. ` V 

Kerülje ki olly helyeket, mellyek_ az eiemek’ romboló 
béfolyásának kitevék, ugymint: folyamak nagy és tartos` 
kiöntéseinek,hegyek csuszásinak, poszhomok 'òrôk kever- _ 
gésének, vagy lohatagnak „lavine.“ 
Az utazókra és az épités’ könyi_tésére nézve. 

Az ut vitessék ’ó ivóvizzel és ba om élelemmel bö l I . 
velkedö tájakon, egyszersmind lehetöségig közelitsen` 
a’ jó építésì anyagok baínyájához. 

Az országutak’ (eщё szélességére nézve`. 
Legyen az országut szélessége 5*/ 2 öl, és ebbül 

adassék 4° a’ szekérntnak, 1*/2° pedig a’ töltésut sze 
gélyeire,' mellyek níind a’ két oldalon 4’/3 М!) széles 
ségben gyalogutnak szolgáljanak. ' 

Föhelyeknél kezdö és végzö országut’ szélessége 
legyen 8-10 öl az illy helyeken èlénkebb járáskelés 
miatt, és fogyó szélességben nyuljon el 500 ölre. 

На `Кéпyeйххeчsёд, és életbiztos utazais ls szem 
ügyeltetìk, legyen az országut 6'/2 öl széles, és ebbül 
adassék 4° a’ szekérutnak, és ennek egyik oldalán 1° 
szolgáljou a’ gyalog, a’ másikán pedig 1 ' f2 a’ lovagutra. 

\ 
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А’ falusi és majorságì utok’ felsò èzélességë- 
` `_ _ ro 11 é z v e. V 

A’ falukat összekötö uta k’ szélessége legyen 22 liìb,' 
a’ maj orságiaké 1 8 láb: a’ falusiaké legyen kezdetük és 
végüknél 36 láb széles , és nyuljon el fogyó szélesség- 
11011250 ölre.V . ` ` 

Az utak’ alkatrészeire nézve. 
Minden ninna ni niijnn 1) a’ sznkér áiini jáŕi iöliésinii. 

' 2) а’ töltést szegö falbul vagy is a’ szekérut szegé 
lyébül. 3) kivévén a’ homok és kavicsos földet, melly 
az essô ès hóvizet „`a’ locsot“ beissza, kîvévén egy dom 
bot „fi'ililhál;at“ mellynek lejtös oldalain az essö és locs 
lefoly, az utnak csak egy“: vagy mind a’ két felén vonuló 
vizárokbul. 4)`kô, fa, és vasbul készült hid és gegôbül 
77uttöltés alatti csöbül vaду födött válubul“ és csatornyá- ' 
bul; az elsö nagyobb, az utolsók kisebb tömegü viznek_ 

_ szabad lefolyását eszkëzlendôk. 
Az uttöltésre nézve. 

' Az uttöltés állìon 1) száraz és kavicsos földön ta 
licskával, vagy —- ez czélszerübb a’ jobb munkára nézve 

' .- szekérrel hordott és ez által keményen összetiprott és 
nyomott földbül; ezen. alapra, miután 9--12 hüvelykel 
az 111 mel1e111 földszinét meghaladta, 6-9 hüvelyk vas 
tagságban elteritett egy kisebb tikmony vagy паgy dió 
nagyságra tört sziklábul, v.agy illy nagyságu kavicsbul.*) 

2) Agyagos földön állion az uttöltés 9-12&quot;kol az 
ut melletti földszínét meghaladó talicskával vagy szekér 
rel hordott agyagföld alapbul, és erre 3--4` hüvelyk 
vastakságban elteritettialtörmelék vogy homokos földl'iül 
és erre mint rugékonyabb anyagra. hordassék 6-9 hü 
velyk vastagságbanáaz elöl idézett szikla vagy kavìcs- 
tömeg. М‘) 

 

уд) А’ mészkó' állnndósigot nem igér, és рoга. kánns' béhatásu nl 
'utazókran ` 

и‘) Рп11111111 köfajak 9 hüvelyk vnstngságßm hordossa`nak-fe|. 
` / 
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8) Сsuра szikla ‘паpoв álljon az uttöltés 3”-~-4&quot; 
vastagon elteritett faltörmelékbül, csorvábul vagy homo 
kos földbül, és erre 6&quot;-9&quot; vastagságban hordott elöl 
idézett ‚мама vagy kavics tömegbül. 

4) Homokban álljon az uttöltés , miután egész szé 
lességében homokkal 6 hüvelyknyire a’ földszinétöl kie 
meltetett, szekérrel hordott 9 hüvelyket felütô agyagbul, 
és erre 3”-4” vastagságban elteritett faltörmelékbül, 
vagy a’ tavak szélein megszállott iszapbul, végre ezen ' 
mint rugékonyabb anyagon és almon 6»-9&quot; vastagság 
ban nyugvó elöl idézett szikla vagy kavics tömegbül. _ 

5) Ingoványban, posványban állion az uttöltés el 
sülyesztett szeprenczék vagy nadkévékbül, és ezen ta 
lapon felül, miután az ut szélességét 1*/2 öllel megha- 
шаtа, é`s tökéletes megüllepedése után az ingovány vagy 
а’ sár szinét megütötte, készüljön az uttöltés az 1. vagy 
2-dik szám alatti szabály szerint. 

6) Tavon г“ épitendö kocsord „töltésut“ álljon csupa. 
kôbül vagy közbe közbe vetett kövel, kavicsal vagy hantal 
elsülyesztett szeprenczékbül, és ezen a’ tó tükrénél az ut 
szélességét 2 öllel, a’ tó legmagosb hùllámit pedig 1*/2 
lábbal meghaladó talapon felül készittessék az uttöltés az 
1 . vagy 2-dik ‚шт alattïszabály szerint. 

7) Tartas, száraz és sima gyalogut álljon 3'hü-. 
velyk vastag jól megdöngölt agyag talapbul, és erre 
1 ‘/2-2 hüvelyk magasságban hordott kôszén hamubúl, 
és vagy márV apró vagy apróra tört köszénsalakbul. 

Az utiöltés’ magasságára nézve. 
Az utm elletti földszinét szabály szerint, 1 5-1 8-2 Ъ 

-24 hüvelylael meghaladó töltésen kivül ennek magos 
sága elölegesen meg nem határozható; mint hogy ez az 
utvonalába esö földszin változó малыши ésV alakjától, 
gyakran _még a’ издана földön ezt elöntô vizmagasságá- 
ш! is iïigg, mellyet az utszinének elkerülhetetlen meg 
haladnia `kell. I 

vl 
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Az ut&quot;V fölo 'vagy is 521116 alakjára nézve. 
A’ szekéŕut 5z1116, 115у 5z11116 a’ 5уа1o51116 1s 1e 

gyên irizszintes, mert mîndeń oldalas leitöség erô vesz 
16s655e1, és kîtérési veszélyel iár;!télben azpedig ijesztů 
és eröt emésztô 'faralás elkerülhetlen. ' 

Az uttöltéà’ szegélye alkatrészei, ós mérté 
kire nézve. ' 

‚ Az 111161165 5ze561y6 'állion össze 11ö115ö11 föld- 
bül, 6s borìttassëk be kövér hаñtal, vagy álljon gye 
pübül „szárazon rakott kôfalbul“ vagy jól kiégett téglá-‘ i ' 
bul. E’ szegélynëklfelsó 52é1essé5e 165ye11 tl*/2-3 láb,_ 
alsó széleèségeïïlpedig 1111ö11és magasságának ‚дeд 
részével szaporitassék. J V _ ̀  ` ’ 

A’ 's`z'e`gélyńek,fh'a kôbül épü_l,fölsô köve,melly 5yа 
105 11111111152o15111, 1e5ye11 1e11e16зé515 sima és födje be 
a’ 'nzeg‘èiy&quot;iil1n“n `Ínz'é1ès'Ség'é¢; 

Ha a’_ Bze`gëly'o1ìlàlá csak hantal borittatik', kényel-V 
!`iie`S'b &quot;gy`alog&quot;ulás 11111111 111153’ apró kötörmellékkel vagy' 
csorvii`v’al'_&quot;te'rîltessék meg a’ Èyalogut; ugy szinte, ha а’ 
bzegély 65e11 tëglábul készült. 

` 'Az ut’ hVossz`ában ásandó viz árak mértékire. 
11éz ve.' 

Puha földben legyen az árok feneke 1*/2 11111_ sz6 
165, a’ fölsö szélessége legyen egyenlô a’ feпekeévef, 

` é531z árok mélysége kétannyiával. ` ` ` V 
Kemény földben legyen áz árok feneke 2' s2é1es’ 

16156 `szé1e5sé5e haladia meg a’ fenekeét mélységének 
‘а részével. _' . V Ä&quot; ` 

Köszikl‘ában legyen a’_ meredek oldalu árok *l--'IV2 
`--'#2 láb 5261e5. 

Piihа ’fóldben és se11es vizfolyásnál az 61-o161611e116 
ŕakassék kî kôvel, 65e11 téglával' vagy kövér hantai, 'azt 

_a’ mély kiińosás ellen ován. ` 
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Azlország vagy` falusì _és majorsiigi та: fel 
vevö dombnak átásatására nézve.V 

Az átásandó földdomb ugy ásattassék, hogy az utat 
szegö partok 45 foku szög alatt hajoljanak. 

Mélyebb kiásásoknál a’ partok lépesô szabásuak le~V 
gyenek. 

`Kösziklás falak meredeken és lehetöségig simán 
vágva állianak. 

Mély kiásástól lehetôségig óvakodjunk a’ hói`uvata 
gok miatt, mellyek a’ szabad járástkelést idö, költséga' 
gyakran _iószág vesztéssel is gátolják. ' 
. Mély kiásást és meredek vonalu ntat kerüljük ki a’ 

дegy vagy domb oldalán tekergô vonalu uttal. 

Hegye.k’ oldalán vo nnló utakra nézve. 
A’ völgynek álló uttöltés szélét szegje-be gyepü, 

vagy termô kövek hiálnyábanmésztessel rakott jól égett 
téglafal, mellynek fölsö szélessége 2-2*/3-3 láb; alsó 
szélessége pedig a’ falmagasságának '/‘vagy ‘А részé 
vel szaporitassék. E’ falnak beloldala legyen meredek. 

Ha a’ hegyoldal földje porhanyó , vagy forrásakkal 
ellátott, a’ leásott hegyoldal szegessék be gyámfallal az 
elöbbi mérték szerint; a’ talpa felé pedig hagyassanak 
lukak, hogy ezeken a’ hegyoldalbul kíszivárgó viz ki, 
és a’ gyámfal elötti árakban elfolyhasson. A’ gyámfal- 
nak beloldala is meredeken épittessék. 

Völgyeken átvonuló utakra nézve. 
Eiféle utnak töltése állhat csupa köbül, melly ren 

desen rakatik, vagy kö és földkeverékbül, de legczél 
szerübb a’ csupa földbüli. ` 

Шy töltésutnak fölsô szélessége, ha 6 lábnál ma 
_gasabb a’ töltés, legyen В 61; ebbül adassék 4 öl а’ 
azekér, és egyegy 61 a’ gyalogutnak, melly által a’ 
gyalogosnak bátor utazása biztosittatik: talpa szélessége 
pedig egyezzen meg a’ fölsöével, és a’ töltés Vhárnlas 

/ 
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‘аgy négyes magásságůvàl,` inelly иду egyenlo `az быт_ 
szekötendô tetfìkkel, vaдy az ‘пива!’ ’nelybeli mértéké- 
Нeт alkalmaztatik. &quot;' 

'ё 

Hidak, gVegôk, és csatornyákra nézve.l 
‘ Az ninkinnn feláuiinndó ko, fn, és vnshidnk ¿liman 
sапа]: fel а’ már kész vizárkakbail, és a’ viz legmagosb 
:iria folyásának irányábau. 

A’ hidak nyilásukra nézve alkalmaztassanak a’ fo 
lyamak vizének ismért legnagyobb tömegéhezés kìter 

н’ jedéséhez; ezt Vи ntnk, és az ut fôlötti tajek veszély 
nélküli megmaradása szükségliép parancsolja.' 

A’ hidak szélessége legyen mindenkor egyenlö az 
ut’ egész fölsö szélességével; ezt mogkivánja a’ szabàd 
járáskelés és a’ hìdnak jó karbanmegmaradása. 

_A’ gegôk Ч‘) - ezek köbül, fábul, és vasbul .ké 
Vézülnek --nagysäguk és sащuт nézve alkalmaztassanak ` 
a’ töltés ut alatt elvezetendö vizmennyiségéhez. 

A’ csatotlryák vазy is az` ut szinében készült ärkak, 
mellyek czélja a’ hegyi ut színére esett essö- és hóvizet 
az ut melletti árokba téritni, fektessenek függösen az ut’ 
irányára, és láttassanak el kövel. rendeseńkîrakott és 
gyengédeden’ eüppedö oldalakkal, hogy az azokon álmenů 
szekér vagy egyensuly vesztés vagy mcgzökkentés шт 
kárt ne valion. ' V ` 

Е’ esаtorпуáкsшímа a’ hegyinyughelyekhez, ’s az 
utról eltéritendô vizmennyiséghez alkalmazandó. 

Az ut’szinér`e_J'ke’resztbe vetettJborona, vagy 
kôvel .kir'ak0tt&quot;dombra nézve. «т, 

&quot; &quot;îA&quot;hegyi utnak szinén keresztbe fektetett boroha 
„gömbölü faszál“ vagy köbülVkészitettjdom6 az [Аrа esett 
essö és hóviznek a’ mellékárakba eltéritésére egéfuzen 
czélszerütlen; inert a’ hegyrül lefolyó ‘дze¢, ha csak a’ 
 

*) A’ gcgú név Komńromi tújék вzд. l ‚ I 
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borona vagy a’ ködomb aránytalnn nem n1agas„ a' meŕlék 
`árakba nem tériti; mert azokon a’ viz keresztül folyváu` 
az alattuk lévö utat kímossa; mert azok a’ fel és lemenô 
szekerìt egyenmenésében megakasztiák, és gyakran tengely örést okoznak. Ez okokbul egészen mellôztes 
senek el.V 

A’ biztos utazásra nézve. 

V Magos töltés utak és meredek utszélek kerittesse- 
nek be erös karfákkal vagy örfalakkal; ez utolsók mész 
tessel mkattassanak. 2‘/2 láb magasságban, mellyel az 
ut szinét meghaladiák. ' ‚_ 

:Alacsonyabb vagy 15 44-11 láb magas 1ö11és111 11os2 
511112111 9-9 láb távulságban állittassanak fel 2*/2 lábra 
rézsutan .kiálló 116 vagy erösfaszobrok a’ szekérut s26 
lein. 

V Közönséges magosságu utnak hosszában a’ viz árok 
mellett ültettessenekV gyümölcsfák terebélyességükhez al 
kalmazott távulságban; ezek 1611 idöben az utvonalát mu 
tatják. 

Az országutak’ kôvezetére nézve. 
` Az egyáltalán megkivántató uttöltésre mint a’ mii 

alapjára hordassék 4-6 hüvelyk magosságban faltörme- 
lék, csorva vagy honiok, 6s e1111e mint puhább alomba 
fektessenek a’ Vkövek minden oldalrul ‘А hüvelyk távul 
ságban egymástól. _ 

‚ Нo5y a’ kövezet egyarán száljon a’ teher alatt, egy 
általán szükség a) lhogy a’ kôsorok az ut irányára 45 
foku szög alatt hajoljânak. b) hogy az egyik sorbani kö 
vek végeit a’ másik sorbani kövek födjék. c) hogy a’ 
kövek koczkásak legyenek, és csak nagyábul kifarag- 
vák. d) hogy a’ `kövek’ nagysága 6-7 hüvelyket meg 
ne haladjon. e) hogy különbözô nagyságuak egymásmellé 
ne rakattassanak. f) hogy a’ kövezet feszességét meg 
tartsa, a’ szekérut szélét nagyobb kövek szegjék be ugy 
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mint 9-`1_0 hüvelykeselç. g)_Az ut kövezetére legui 
láŕdabb köfajak alkalmaziassanak, Kivált sok essö'és hó 
szállta tájéku liegylutak’ iól készült kövezetére fordi 

` tott nagyob_b költséget azok a1`l'1i¿1idós.iiga. nyereséggel 
tériti vissza,és ez okbul a’ k.övezet ¿kivánatos is. 

Az utcsinailás kezde'té1'e`nézve.` 
‚ ы utcsinálás knzdödjék nii, a’ hni a’ nozze s'nüin._ 

séges anyagok ugymint kö, kavics, és agyag találtatik, 
vegy` legaliíbb ezek közelében; ez` által а? munka ésil 
költség köńyittetik éskevesbitetik.' ` ` ̀  ̀ 
Az ut jó“karban fentartására szükséges апyа. 

_ ‚_ gok’ rakhelyére nézve. 
« ‚ -д' Hogy a’ szekér és a’ gyning a’ neki szánt ша¢ egé 
szen és 'minden akadály nélkül haszßîlhassa, és hogy 
még is [azïiut kiigazitására szükségesV anyagok kéznél 
készen legyenek, az uton kivül legyenek minden ‘/ mértföldre anyag-rakhelyek, vagy kedvezö körülményuéî 
minden ‘I’ mértföldre‘ rendesen kiásott kavies vermek, 

Az utak’ jó karban tartására nézve. 
A’ kényelmes utazás és egészség tekintetébül is ha' 

rittassék el a’ szekérutról az összezuzott kövek’ poro 
ez trágyának jó; —— essös idöben, lavaszkor, és öszben 
huzassék, vagy töltessék be a’ mé1yebb Кeréйчáдйэав 
elöl idézett apróra tört kôvel vagy kavicsal. Mindenflél 
kezdetében hordassék а’ szekérutro, miután a’ sártól 
megmentetetfg V'kö vagy kavies, és terittessék el az ut 

‚ egész szélességében ugy, hogy nyáron át elporlás által 
elvesztett 6-¿9&quot;hüvelyk magosságát a’ kavicèozat víssza 
nyerje. A’ megromlott kövezet ugyan ezen idôszakban 
javìttassék-ki; az árkak tîsztittaséanak, a&quot;hidak_és ge 
gök egészitteésenek ki. Végre 3 hiivelyknél keskenyebb 
keréktalpu szekér az utat ne jáija, és ne liínczal, `hanem 
alaborral „höl'_ze`rue“ vagy 'alavassal „eiserne VBad 

i ``-&quot; 
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Vsfcln'x'h„ éljen. Czélszerü a’ kerék olly megakasztásais, 
`hogy leereszkedésében még foroghasson. 

' 1 A’ vaspálya’ vonalára nézve. 
' A’ vaspálya kösseössze legrövidebb vonalban a’ honi 
és szomszéd tartomänyi népes, és vagy már müiparral 
és kereskedéssel ellátott helyeket, vagy olly helyzetüe 
ket, mellyek kebelében érdekes müvek, és országos vagy 
világkereskedésre alkalmas anyagok nagy tömege létez, 
és e’ miatt gyors népesedés, můipar és élénk kereske-- 
dési mozgásra számolhatni. ` 

A’ vaspálya’ vonala' legyen rona; ezen egy közêp~ 
szerü erejü egészséges ló 3 szekèren ——- ennek minde 

» 'дyшe körü`lbe1ül18`mázsa'1 és 8 latot пyст -'-~ huz 162 
V mázsát, 2'/A fontfgt, összesen 216 mázsát 3_foiitot. 

Emelkedés esetben a’ pálya vonal szeliden és egyen-- 
'lö mértékkel emelkedjék. 

A’ rona vonalt meghaladó nîinden más emeletiì pa'. 
_ lyavonal teher szдит]: veszteséggel iár, ugymint: _ 

' Mza. font. 

1 öl pályavonal hosszra. . ' _ 1 _. Ы 
и vonást emelkedö pälyán huz egy ló körülbelül 

összesen 180 2' 

pf, „ т. г. ._ 1162`2*/2 
21/2 ‚‚ —— -_ —— 144 2 
31/4 „ —— —— -‹- 126 1% 
4‘/45 ,‚ »~ —— -——- 108 1x/2 
5 „ - —- -- `98 21% 
55/ —- » „А 90 1‘/ 62/È ’Ã - - Н 84 ’/É 
71/2 „ _‚ . --- -—- 78 1 
81./3 п '_ . -_- н 70 1’ 
976 ‚‚ -_ f-_ —— 61 81 

ws/6 „ - _—_ - 60 у. 
_&quot; 112/а ” &quot;` и &quot;&quot; 57 /a 

`I2’/2` д —— &quot;‘ ‘É’ 54 (Í/0 
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A’ vas'púl`ya'&lt;vonala tehát egy öl hos&quot;szra`1'2‘f2 vn 
násnál „linea“ magasbra ne emelkedjék , тert a’ száui.. 

' tiist nyereséá helyett veszteség követi. 
Mìnthogy a’ pályaszekerek’ eddígi alkatása hirtelen 

fordulótmeg nem szenved, a’ forduló 25 és 1000 öles 
félfelezövel „semîdiameter“ kerittessék; az e1s6 mint 
legkisebb, a’ másik mint legnagyobb mértéknek tekinthetô; 
és' ugyai1} az 61s6, 11e hogy 111561111 11ör eröveszteséggel 
járó dörzsölödést, a’ nagyobb kör pedíg több épitési 
költségeket okozzon. ' ' 

A’ pálya ide ’s tova folyvást ne kanyarogjon, a’ ka 
nyarokat vailtsák fel hosszabb egyenes vonalak. 

' A’ s2611ér egyhelybeni megfordulását, vagy félre 
vágó utba rögtöni vitelét eszközölje, és ugyan az elsöt, 
egy a’ ;`ály.i\vonalbai_1` föláiiiinic fn.rgó im-ekpniló, а’ 
másikat egy a’ pályavonaltól elváló, 65 ide &quot;s tova járó 
pályarész. ‚ 
A’ vaspálya, éiftöltése fölsó szélességére 

nézve. 

A’ párhuzamos két keréknyom közti szélesség 
légyen 4‘ 7“ 

Egyes pályaut fölsô zélessége „ 10‘ - 
Kettôs _ „ „ „ ,‚ 18‘ —— _ 
Hìdak alatt 65 alagutban „Tunell“ egyes ut szé 

' lessége 9‘ -- 6“ 
‚‚ „ ‚‚ 11e1165 „ 1 5‘ - 6.“ 

4-9 láb mélységre leásandó dombon átveze- 
tendô egyeè pályaut szélessége --- 16‘ - ‚ 

VKettôsé pediд —- 24‘ -— 
A’ kitérökre nézve. Mmmm 

Egyes pályauton minden ì/'6 vagy ‘А mért 
fôldre —- e2e11 távulság a’ szekerek’ élénkebb 
vадy hanyagabb 1e1 ’s alájárásátul függ -alkal 
maztassanak kîtérök, és ezek hosszában legyeu ~ 
az egyes pályaut szélessége 1S‘ ——— 

8 
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Egy körszeleßvonalban áz eg’yenes'pályábul klvágó 
és ebbe ismét beszakadö pálya,a'z`az a’ kîtérö hossza le 
gyen 94-102 öl 'és e’ hossznak közepén távozzék e1 
az egyenes pálya vonaltól 3‘-3“ra. 

` Szükhelyzetben legyen.a’_ki'tér‚ö pálya’hossza lega 
lább is 13 ы. ` ` 1 ' 

Hidak és alagutak l(Tunelle) in agasságára 
n é z ve. ` 

V Ha hidak alatt vagy alagutban д‘) `vonuló 
vaspályán a’ szállitás lovakkal eszközöltetik, le 
gyen azok magossága . ` . -- 10C 

Ha a’ vontató erô gözös . . 16‘ - 1'8‘ 
A’ vaspálya alkatrészeîre nézve. 

A’ vaspálya állion 1) чад}? kerpsztbe félfél ölre 
egymástól fek_tetett'temetöi’ábu!, ebbe '2'/2 `hüvelyknyire 
eresztett a’ keréknyom belszélességét tartó ’s pálya 
hosszant elnyuló vánkusfábul, és erre srófolt lapos szál- 
vasbnl: vagy 2) :illjonV keresztbe 8‘ra -‘ középröl kö 
zépre mérve —- egymástól fektetett egész temetöfábul, és 
a’ pгПyа‚ mindegyík vonala “аgy is keréknyom alatt 
2‘--8“ra egymástól fektetett temetöfa, alább mertékére 

 

nézve Vmegjegyzett darabbul, és ezen alapra_ lapos sza’.l- V 
vasával együtt elnyujtott itránkusfábul:. vagy_3) állion 
csupa keresztbe vetett egymástól középröl középre mérve 
2' ‚д‘, 2’./2‘, 23,/4€, `távnlságban fektetett fatalaplml, vagy 
4) ugyan e’ távulságban a’ keréknyom aláVfektetett ’s 
beásott négy szöglеire 1&quot;a|.'1‘a,gQtt` vagy eredeti alakjában 
hagyott szilárd kаши ; ¿erre vagy` az__elöbb érintett fata 
lapra faszeggel leszegezett láptyubůl vagy.is sámolybúl, 
és ebbe élire felálliiott és vas vagyfaékkel a’ lábtyu vé 
setébcn megerösitett Vfeies , ' és 'labos 'sza’l'vasbul`. W?) 

‘Ч Az alagut lehetöségfig egyenes vonalban ásattassék, és ha 60--100 
öl hosszn találna lenni, актам] láttassék el: 

т’) Az egymás felett fekvó' таs; fa, és kó' kiilönbözó' tulajdonságbul 
eredökáras l1atást`elm_ellôzi и’ vas és fa, a’_vas__és КВ, а’ fa és kŕi 
közé tett дuта kalap vagy szñrposztó, melly alkalmazása ею“: forró 

` közönsèges olajba танцах: ' ' ` 



V XIII 
A’ vaspályára давший! andó fa', ko és v asra, 

é s ezek m ér tékére nézve. 

A’ temetô, vánkus, és talapfára alkalmaztassék egye 
(Ш ép, egészséges , ' középkoru , vizben -- fôkép isza_ 

napîg- miután alább megiegyzett mërtékekre megfarag 
tatott - födél ат“; a’ léghuzásnak kitett szurkos fenyü 
vйдy töIgybüL ' 

V' A’ talplíövek szilárd fajbul legyenek. A’ palakô 
„schy'stus“ tártossága, ésnagy terhet elbiró erejével ki 
натoщаk.` а)' ` ` ` _ 

A’ vas ne legyen&quot;réte`ges, sem sамкos sem kemény. 
`` Az enum van è‘; á'i1nndösngninenn.igér. _ 

A’ lábtyiuk leszegezésére eg`yedül tölgyfa vétessék. 
A’ temetô éslalapña’ hossza. leg’yen . . 6’ б&quot; 4'” 
élénk szekerezésnél a’ szélessége . . 1’ 4” - 
ha`nyag` dto ` dto .' . 1' ' -- - 
magassiîïga vaду is vastagsága szurkos V- ' 
fenyünél .. .' . . . &quot;.&quot;“‚&quot;'.` ‘-‘ 6&quot; 6'&quot; 
iiiigynéi . ‚_ . . . ‚ V - в“ 9“‘ 

`A’ temetô fatîarabok’ hosszasága _lVe-gy’e_n.V 1'6&quot; `9&quot; 
szélessége és vastagsága az elöbbi meg' 

‘jegyzettel pedîg egyenlö. ` ` &quot;а &quot; 
A’ vánkusfa legyen hossizu 9’) ` .V S' 0&quot; 0&quot;’ 

' ̀ széles a’ szurkos fenyimél 0&quot; 5“ 3&quot;l` 
_ _ »J _ и ̀ : ,‚ magossága .' ' . . 0‘ 6&quot; 3'” 
ы `‚, „ széles a’tölg'ynël '. &quot; ‘W 4' 9”'V 

_ п „&quot; magos . &quot; . Ё . 0' 6” 0&quot;‘ 
A’ négyszögletre faragott talpkôlegyen magos 1' 0“ 0”_’ 

„ ` ‚‚ ,‚ hosàzu és széles 1' 6&quot; 0'” 

. pos vizben ‘- kevés ideig állott, és legalább is 4 hol-' 

*) Индусы) kiteijedésu ‘аду is orszógos yaspályák épîtésére szlkséges V 
elíiidézett ‘аптек szüke, és ezдишь is в’ viz, а’ mia, a’ hideg 's 
meleg lièfolyása. miatt csak néhány “Е; épségben megmnradásn 
lábtyúsî_kó'talpra állitott шва szálvaspálya épitését mint leggazda. 
гадоть, mini legozélszembbet, és boldogabb létre törekedó' nem 
zethez mint legméltóblmtajánljáki .' 

а’) А’ liönnyübb kenelés hosszabb fákVhaslnálósii.t nom ajánlja: 
8 ik 

  
 



XIV 

A’ faragatlan kövek is a’ faragott kövek nagy-- 
ságát üssék meg. 5) 

A’ palakö’ hossza 0s szélessége legyen a’ far- &quot;‘&quot;';‘ д 
agottévalegyenlö,vastagsága pedig 0' 6&quot;' 0&quot;' 

A’ lapos szálvas legyen hosszu WU) 15‘ 11’' 10'” 
„ „ _,‚ sz010s . . 0‘ 1&quot; 9'” 
‚‚ „ ' „ vastag . ._ 0‘ 0“ 7'” 
„ „ ,‚ vagy legfölebb 0' 0“ 9‘” 

A' fejes szálvas Iegyen hosszu . . 15’ 0“ О“’ 
„ ,‚ „ magos . . —— 3“1‘/‚“’ 
‚‚ ,‚ ,‚ derekban vastag —- - 6“‘ 
,‚ ,‚ ,‚ „ a’feje széles --- 1&quot; 9&quot;‘ 
„ _,‚ ,‚ ‚‚ a’lába széles --- -~ 8&quot;&quot; 

Közönséges fahidon átvonuló pályavas 
hossza äiů) 12' —. ._ 

„ „ „ széles . --- 2'l - 
„ ‚‚ „ vastag . --- 1&quot; 3'” 

A’ lábtyuk vagy is sámolyok legyenek hosszuk 8&quot; - 
A’ fejes szálvasak’ összeillesztésénél pedig — 9“ 2'“ 
Azielsök’ talpa szélessége legyen . --- 4&quot; 5'” 
Az utóbbiaké „ „ -‘- б&quot; - 
A’ kitérö pálya’ ugynevezett nyelveinél le 

gyenek a’ lábtyuk hosszuk -- 11” --’ к 
„ „ ` ‚‚ szivénél -i-) 1‘ 3&quot; 6&quot;' 

A’ vezetô sinek’ (ezek vagy lapos vagy feies 
szálvasak) hosszasága legyen legalább is б’ 6&quot; Ош 
A’szivhosszalegyen,haöntöttvasbuláll°i-°i-) 4’ б&quot; - 
A’ vas ék, melly vert vasbul készüliön, le 

' gyen 11ossz11 О‘ 7&quot; О“ 
„ ,‚ az egyik végén vastag --- - 9'“ 
„ „ а’ másik dto --- --- 4“‘ 

 

*) Mind a.’ faragott mind a.’ faragatlan k`ônek azon 01111110 legyen si 
ma a.’ mellyen а.’ lábtyu vagy is sámoly fekszik: 

‘Ч А’ lapos szálvas 11 sróffal erösittetik a.’ vánkusfához: 
“Ч Шу lapos Bzálvas 3 sróifal szorittatik a’ hidpallojához: _ 

1’) E' lábtyuk Zvésettel vannak ellátva: a’ váltó helyekena Vésctiieklsi 
TT) Szivek fqiee szálvasbul is készittetnek: \ 

_ 

_ __._1_ „ч_`_._._«al’zń|n.....LV_2_||__.._.`- „р; ŕ_`L 1 _ V ` *A 



XV 

_‚_______ _ __..__-‚_____ __.`-„_-_„-1. __‚__'-‘&quot;1’Hvk&quot;_ ‘ч’ _r “W 

A’ faék, melly tölgyfábul készüljön, ugyan e’ mek 
korasággal bîrjon. V 
A’ Èölgyfa sидe!‘ legyeuek vastagok . 0‘ 1“ 2‘“ 

‚, ‚, „ hosszuk . -— б“ 0‘“ 
A’ pályát átviigó s‘zekérutak körüli intén 

kedésre nézve. 

Élénk országutoni szekerezésnél ‘_ öl, ellenesetben 
2 öl hosszaságban készittessék a’ рай. án átmenetel kö 
vetkezö módon: 

а) ha а’ pálya lilpos szálvasu, fektessék pálya hosz 
szant a’ keréknyomon belül 3 hüvelyk távulságban la 

V pos szálvassal ellátott, még egy vánkusfa, melly a’ sze 
kérut szélességével hosszuságára. nézve egyenlö. *) 

b) На a’ pálya fejesëszálvasu 1) fektessék pálya 
hosszant a’ keréknyomon belül 2’/2 hüvelyk távulság- 
banmég egy fejes szálvas, és enuek egy láb hossza- 
ságban meggörbitett végei a’ pálya közepe felé hajulja 
llak; vagy 2) h’ fejes szálvas helyett az ut’ szélességé- . 
ben _fektessék két csatornyáju vagy is ‘уáдáт öniiiti vas 

O bul készült 1 láb széles pálya; vagy 3) a’ fejes szál- 
vason vagy is a’ keréknyomon belül 2*/2 hüvelyk távul- 
gágbanüállittassék fel a’ fejes szálvas lábtyuja másik vé 
setében 1 hüvelyk vastag, 3“ magos lapos szálvas, és 
feszittessék meg a’ lábtyu oldala és a’ szálvas köztV ke 
resztbe tett egy hüvelyk vastag négyszögletes darab 
vassal; az alkalmazott lábtyn 13--15 hüvelyk hosszu 
legyen, vagy 4) a’ feies pályavasñelyett állittassék-fel 
a’ lábtyu’ mind a’ kéi vésetében keresztut hosszant el 
nyuló egymástól 2*/8 hüvelykre elálló szögletes öntött 
szálvas. V 

c) Mind a’ pálya eюtt, mind a’ keréknyomok Кбz¢ 
a’ kerésztut szélességében a’ térség rakattassék ki kôvel 
a’ kerék nyom magasságáíg. ‚ 

*) A’ vаnkusfáka't, вoду uz átmenö szekerek Щ‘ niöu meg ne rontsńk’ 
két lapoeszálvassal is ellátni szükséges: 



 

 

digitalisiert mit Google 

 
 

 

 

 

Hinweis: An dieser Stelle befindet sich im Dokument eine 

Ausklappseite. Diese wurde noch nicht digitalisiert.  



XVI 

d) A’ keréknyomok közti völgyeletben meggyült 
viz vezettessék vagy fa, vagy öntött. vas csökben а 
mellék árakba. _- V . ' ‘ 

На a’ pályaszekereket lovak huzzák, a’ keréknyom 
közti köz kavicsoltassék meg, ésJ a’ kaviesolat jókarban 
tartassék; még czélszerübb e’ közt kövel kirakni. 

Egyébirant a’ vaspälya’ vonalának чищe, a’ teltések’ 
' kêszitése, dombok’ leůsatása, sziklák’ levágatása, birik 

„vizárkak“ dobogok’, h`idak’, gegök’, szegély és gyám 
falak’ helyzetére és mértékeíkre nézve az ezen tárgyak- 
rólszóló 'elöböeńtottl ezikkekbeni szabályak alkalmaz 
tassanak. ‚ ` _ г, _ 

_ ил: `«“_`i 1' 
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