
IJtasi tás 
a mérnöki munkálatok kivitelére az 1850-ik évi martius 
hó 4-kén kelt legmagasb pátens által rendelt földadó-

provisoriumhoz. 

E l s ő r é s i . 
A m é r n ö k i f e l m é r é s r ő l . 

I. FEJEZET. 
Atalános határozatok. 

i . §. 
Minden becslő kerület számára egy mérnök fog felállitatni, ki azon-

íoliil, hogy a községi választmánynak a már meglevő mérnöki felvételek 
használatára gyakorlati útmutatást ad, és azt szükség esetében betanítja, 
mint kelljen egyes telkek kimérését gyakorlatilag teljesíteni, — főleg arra 
van rendelve, hogy mennél több dűlőt vagy mezőt vegyen fel mérnökileg 
egészben azon községekben, hol illy felvételek teljesen hiányoznak. 

2 . § . 

Azon esetekben, hol a telekkönyv szerkesztésénél feltiinóleg helyte-
len, vagy ingatag adatok fordulnak elő, a birtokosok telkeinek területeit, 
vagy egyes nagyobb kiterjedésű földdarabokat illetőleg, — 's egyéb ada-
tok a térnagyság meghatározására hiányzanak: — a becslő kerületben fel-
állított mérnöknek kijelöltetnek a becslő felügyelő által azon községek és 
dűlők, mellyek felmérendők; csak különös esetekben fog valamelly dülő 
egyes részleteinek felvétele is eszközöltetni. 

3 . 

Egész község határának összes területét, valamint egyes vagy egy ült 
több dűlők és mezők, továbbá nagy erdőségek s t. eíf. kiterjedését megha-
tározni; átalában egy község határában egymás mellett fekvő hasznothajtó 
földdarabok nagyobb tömegét felmérni: a földadó-provisorium kivitelénél 
alkalmazott mérnök dolga, főleg ollyan esetekben, midőn a földeknek 
pusztán gyakorlati felmérése magok a birtokosok által, vagy a területnek 
kinyomozása, a terményzéshez képest, a földek nagy kiterjedése miatt már 
nem volna kielégítő. Az e végre szükséges mérnöki munkálatokat asztallal 
viszi végbe, a térnagyságot kiszámítja, mindezekről jegyzőkönyvet vezet, 
egyszersmind a térképeket elkészíti, és a tökéletes kész munkálatot, annak 
idejében, becslési Iiasználaíra átadja, hogy az ekkép nyert biztos források 

A mérnök köte-
lességei. 

M 
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által, a községektől előterjesztett adatok felett egy etemleg ellenőrködni, 
és ha szükséges azokon javítani lehessen. 

A felvétel módja. 

Mi értetik dűlök 
mezők és részle-

tek alatt. 

A dűlök tulajdon 
nevei. 

A községi választ-
mány közre mun 

kálása. 

A felmérési .mun 
kálatok kivitele. 

4. §. 
Ennek következtében, főleg egész dűlők vagy nagyobb mivelési ágak 

mérnöki felvételét egészben (in Concreto) kell végezni, vagyis a nélkül, 
hogy az egyes földdarabok (részletek) felosztásaiba bocsátkoznának; mily-
lyen részletes felmérésnek csak kivételkép van helye; azért minden dülő 
csak kiterjedéséhez képest fog felméretni, a nélkül, hogy a rajta előfor-
duló egyes mivelési ágak megkülönböztetnének, vagy a dűlők egyes bir-
tokrészletekre való szakadása tekintetbe vétetnék. Ügy nem különben a 
helységek is, t. i. a házak, hozzá tartozó udvaraikkal és a házi kertekkel 
együtt, mik összevéve Magyarországban az úgynevezett belső telket ké-
pezik, egy dülő gyanánt tekintendők, következőleg csak kerületeiket kell 
felvenni, helységtér neve alatt; ha tehát több kisebb helységek összevéve 
képeznek egy községet, mindég csak a helységtérek kiterjedését kell mint 
dűlőt felmérni s kihasítani. Ugyanaz történik a helységektől távol, szét-
szórtan fekvő házakkal is, mellyek udvaraik és házi kelteikkel együtt, 
mint különös részlet felmérendők, s a térképen kiterjedésűkhez képest 
fel jegyzendők. 

5. §. 
, Mezők vagy d ű l ő k alatt átalában egy nagyobb darab föld, vagy több 
egymás mellett alkalmas kerekdedségben fekvő földek tömege értetik, 
melly természetes vagy mesterséges határral, mint patakkal, utakkal, ár-
kokkal, kerítésekkel s a t . vagy a mivelési ágak választó vonalával van kö-
rülvéve, s tulajdon névvel bir. 

Részletek (Parthien) alatt pedig, minden egyes birtoknak, természeti 
határok vagy választó vonalok által bezárt, egymás mellett fekvő földei ér-
tetnek. Egy dülő tehát vagy egyetlen egy nagy, vagy több egymással ösz-
szefüggő kisebb részletekből áll. A mérnöknek a község dűlői, a községi vá-
lasztmányok által, az akkori tényleges álláshoz képest mutattatnak k i , a 
mint azok, a dűlők és mezők leírásában s a telekkönyvben felvéve elő-
fordul nak. 

6. 
Azon esetben, ha a felmérendő dűlőnek még eddig tulajdon neve nem 

volt, ügy a községi választmánytól a dülő leírásakor adott nevezetet kell 
elfogadni és a felmérési munkálatokban megtartani. 

Valamelly község felmérésénél, az illető községi választmány, a mér-
"nőknek a fölmérendő földtéreket kijelöli, és a méréshez kívántató minden 

előkészületet megteszi. 
8. §. 

A felmérési munkálatok kivitelénél, és minden előforduló feladatok 
megfejtésénél: a gyakorlati mértan helyes elvein alapuló egyszerű eljárás 
követendő, minek tudását és kellő alkalmazását, valamint a mérő műsze-
rek illő megvizsgálását és ügyes kezelését, különben is minden mérnöknél 
fel kell tenni, különösen pedig főleg oda kell irányozni a figyelmet, hogy 
a felmérési munkálatok lehető gyorsan, és a czélhoz képest elégséges pon-
tossággal végeztessenek. 

9. §. 
A felmérésnél átalábau követendő eljárást illetőleg, a mérnökök az 

alább következő oktatást kapják; a niunkasorozatra és egymásközti ösz-



hangzatban tartásra nézve pedig, az adó-kerületi bizottmánynál alkalmazott 
főmérnöktől veendik a szükséges útmutatást. 
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10. §. 
Ezen mérnöki utasítás tehát, azon átalános szabályokat foglalja ma-

gában , technicai és hivatalos tekintetben: miképen kellessen a birodalom 
többi országaiban szerzett több évi tapasztalások segítségével szabályozott 
eljárást a földadó-felvételekre nézve életbe léptetni, és mikép kelljen a 
mérnököt illető dolgokat a földadó-provisoriuni kitűzött czéljához képest 
végezni, hogy a technicai kivitelben egység, és egyformaság érettessék 
el, és a mérnöki dolgozatok a várakozásnak megfeleljenek. 
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Az utasítás czélja. 
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11. F E J E Z E T. 

A mérnöki felvételekhez szükséges eszközök- és szerekről. 

i i . §. 
A mérnöki földmérések kivitelére minden mérnöknek a következő 

eszközök és szerek szükségesek: 
1-ször egy földmérési készület fa-ládában, mellynek részei: egy négy 

vagy legalább két táblával ellátott mérő-asztal, egy irány-vonalazó (Diop-
ter-Lineale), egy tájtű (boussole) 3y2 hüvelknyi iránytűvel, egy lejtmérő 
(Libelle), egy súlypont (Senkblei), egy tiz öles mérláncz bottal és tiz vas 
szöggel. 

2-or. Egy tökéletes rajz-szer (Reisszeug) réz scálával, mellyen a bécsi 
hüvelyk tizedes és tizenkettedés beosztású. 

3-or. Az asztal-táblára való viaszkos vászontakaró. 
4-er. Egy nagy eső- és napernyő vászonból. 
5-ör. Négy vagy hat mérő zászló. 
6-or. Egy részletező a agy kitűző asztalka egy kis bousseollal, melly-

nek iránytűje 1—íy2 hüvelknyi, és egy irányzó eszközzel, melly egy láb 
nyi hosszaságú három szögletű fahasábból áll. 

A mérnöknek a megkívánta tó eszközöket és mérszereket magának kell 
megszerezni, s azoknak jó és használható karhani tartásáról gondoskodni 
köteles; ha pedig tökéletes szerekkel nem volna ellátva, azok a bécsi cs. 
kir. catasztrális felmérés készletéből, a mennyire abból kitelik, részleten-
ként i lefizetés mellett, megszerezhetők. 

13. §. 
A inéreszközöket használat alatt gyakran meg kell vizsgálni, különö-

sen a külső mérnöki munka kezdetén. Arra pedig leginkább kell figyelni, 
hogy a mér-lánczok id/>rol időre megvizsgáltassanak, kiigazitassanak, és 
hogy a körző és hajkörző (Haarcircel) jó karban tartassék. 

3S fiíhn .oo,! amsrúU u o i i M f & i i ^lio MuKl í 
Igen kívánatos, hogy a mérnökök az irány vonalazó helyett távcsőd esi 

vonalzóval legyenek ellátva, hogy azzal a felmérési munkálatokat könnyít-
sék és siettessék, különösen pedig annak használata által, az előforduló su-
gárzatokat (Rayonnirung) nagyobb távolságokra kellő pontossággal végez-
hessék. 

A mérnöki felmé-
réshez szükséges 

műszerekről. 

•vlű.»2 iiyJyvl'jl & 
rávcsöve* vonalzó 
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Fa-szerek, a jelru-
dakhoz ós kikaro-

záshoz. 

15. §. 
A felniéréshez kívántató karók, vasalatlan pontmutató póznák, to-

vábbá a 8 egész 12 láb magas jelrudak, mellyek a mérnöki főpontok kije-
lölésére szükségesek, és a mérés ideje alatt a mezőn kitűzve maradnak, az 
illető községektől ingyen fognak kiszolgáltatni, és a mérés bevégezte után, 
a mennyire az anyag még megvan, ez a községnek vissza adatik. 

A felmérés tár-
gyai. 

Munka elrende-
zése. 

Átalános eljárás, 
nagyobb térek mé-

résénél. 

A mérnöki felvé-
telek alapmértéke 

A felvételi szelvé-
nyek alakja. 

III. F E J E Z E T . 

A megrendelt felmérések előmunkálatairól valamelhj községben, 

16. §. 
A mérnöknek felmérés végett valamelly községben, közönségesen a 

3-ikés4-ik §. értelme szerint, egy vagy több dülő, vagy a község egész ha-
tárának, vagy nagy erdőségnek tömeges (concret) felvétele jelöltetik ki. 

17. §. 
A felmérési munkálatok gyorsabb és kielégítő kivitelét, a mérnök 

czélszerii intézkedése és munka-rendezése lényegileg elősegíti; miért is a 
mérnök kötelességei közé tartozik, az előkészületekre különös figyelmet és 
gondot fordítani, s azokat idő vesztés nélkül életbe léptetni. 

18. 
Az eljárás átalában, minden feladott nagyobb kiterjedésű haszonhajtó 

"földtér felmérésénél, abból áll: hogy először egy alapvonal kiméretik 
lánczczal, mellyből kiindulva, asztallal végbeviendő mérnöki fő-három-
szögellésezés által, a felmérendő tér háromszög-hálóval vonatik be a to-
vábbi munkálatok alapjául, ezzel az asztal felállítására szolgáló főpontok, 
a részletes munkánál mértanilag pontosan meghatároztatnak, mire a fölmé-
rendő egyes birtok-részek kerületének kikarózása következik, azután pe-
dig a kikarózott pontok mértani meghatározása az asztalon, a körülmények-
hez képest alkalmazva, hogy igy minden birtok-részlet kerülete, valósá-
gos alakja és nagysága szerint legyen a térképen előállítva. 

19. §. 
Az illy módon végbevitt felmérés, mind a földadó-provisorium jelen 

igényeinek megfelelend, mind pedig később, az állandó kataszter következő 
behozatalához, haszonvehető anyagot fog szolgáltatni a munkálatok gyor-
sítására. 

20. §. 
A mérnöki felvételnél, és minden vele kapcsolatban álló mérésnél 

•lánczczal, alapmérték és egység gyanánt, az osztrák, vagy bécsi tizedes be-
osztású öl szolgál; az innen eredő kisebbített mértékű térképi rajzoknál 
pedig, a bécsi tizenkettedes hüvelyk, további tizedes beosztásával. 

21. §. 
A felvétel olly nagyságú mérő táblákon történik, hogy rajta egy 25 

hüvelyk hosszú, és 20 hüvelyk széles szelvény (Secíio) alakja, mir.t benső 
tér kiférjen, és még mindegyik szélén legalább egy hiivelknyi szélességű 
felvételi tér maradjon. 
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22. §. 

Használatra, a mennyire lehet, mindig több, már azelőtt felragasz-
tott rajz-táblák tartassanak készen. Hogy a felragasztott papiros, ha a fel-
mérés ködös vagy nedves időben történik, hólyagokat ne vessen, szüksé-
ges: a papiros hátulsó részét, mellyel t. i. a táblán nyugszik, úgy szinte 
a táblát magát is, habbá vert tojás-fehérével megkenni, s azután tiszta fe-
hér kendővel egyenlően rányomkodni. 

23. §. 
Minden felvételi szelvény, a mérés kezdetén az égtájakkal meglehe-

tősen egyezőleg, úgy irányoztassék, hogy a szelvény hosszabb vagy rövi-
debb szegély vonala, atájtű által jelölt délkör (meridián) irányával., tekintve 
annak nyugoti eltérését, (mi a kérdésbe jöendő korona-országok kiterjedé-
sére nézve 16 fokny i í\-hosszal egyenlőnek veendő) párhuzamosan álljon 

24. §. 
Igen czélszerü, ha valamelly község felniérendő területének felvétele 

egy asztal-táblán eszközölhető, minthogy azáltal a meghatározandó adatol; 
és dolgok áttekintése, és összetartása könnyebb, s a munkának tetemes 
részét, mit különben a felvételi lapok érintkezésének átvitele és össze ha-
sonlítása okoz, megkímélhetni; s így a munka ugyanazon fáradsággal 
gyorsabban halad. 

25. §. 
Hozzá mért scála megválasztása által, melly szerint a felmérés intéz-

tetik, lehetségessé válik ugyan bármelly kiterjedésű tért egyetlen egy asz-
tal-táblán is előállítani; minthogy azonban az elégséges világosság, nem-
csak a térképen felveendő valamennyi tárgyak előábrázolására, hanem a 
mértékek (Maszen) felrakásánál s leszedésénél is, valamint a térnagyság 
kiszámításánál, lényeges feltétnek tekintendő a kitűzött czélhoz képest 
szükséges pontosság elérésére; következőleg, minthogy nagyobb scála, pon-
tosságot is nagyobbat szolgáltat az előforduló részletekre; más részből el-
lenben, — kivált a nagy területen szétszórt adatok könnyebb áttekintése s 
helyes összefogására nézve, valamint a tetemes idő-kimélés tekintetéből is. 
a kis scálával összekötött előnyöket sem lehet tagadni: mindezeknél fogva 
fontos dolog, valamelly határ felmérésénél, a körülmények tekintetbe vé-
telével , a scálára nézve helyes arányt megállapítani. 

26. §. 
Miután a meglevő mérnöki munkálatok nagy része olly arányben ki-

sebbre vett scála szerint végeztetett, hogy 1 hüvelyk = 50 öl, némellyek-
nél pedig 1 hüvelyk = 1 0 0 öl, sőt — különösen nagyobb erdőségeknél — 
1 hüvelyk = 200 öl; ezért legczélszerubbnek látszik, alaparányúi azon 
kisebbre vett scálát megtartani, melly szerint 1 hüvelyk = 50 öl; legin-
kább azonban a belőle levont sokszoros arányt t. i. 1 hüvelyk = 100 öl al-
kalmazni , s a szerint készíteni a földadó-provisorium behozatalánál a kö-
zönséges scálát a tömeges részlet-felvételekhez; de körülményekhez ké-
pest a még kisebb (1 hüvelyk = 200 öl) scála is alkalmazható. 

27. §. 
Ezen aránynál fogva az első ábrán (1 tábl.): 

a) 1 hiiv. = 50 öl scála szerint, egy 25 hiiv. hosszú, és 20 hüv. széles 
felvételi szelvény, a természetben egy 1250 öl hosszú és 1000 öl 
széles, és így 781% hold területű négyszögnek felel meg; 

2 

> 

- Az asztal - táblák-
énak ég-táj ok s z e -

rinti irányozása. 

í A scála megvá-
lasztása. 

i 

i 

. Szükséges tekin-
tetek a scála meg-

választásánál. 

i 

A scála meghatá-
rozott alaparánya. 

A felvételi sze l -
vény téraránya kü-
lönböző scála sze-

rint. 
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Helyes scála meg-
határozása. r 

s 
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Szabály a kiterjedt 
határok felvételét 

illetőleg'. 

i 

b) 1 hiiv. = 100 öl scála szerint, a szelvény - négyszög hossza 2500, 
széléssége 2000 öl, területe 3125 hold; 

c) végre 1 hüv. = 200 öl scála szerint, ugyanazon négyszög kisebbí-
tett mértékben 5000 öl hosszú, 4000 öl szélességű, s 12,500 hold 
területü. 

28. $. 

Egy vagy több dűlőnek, vagy egész község határának tömeges félmé-
ésénél, különösen termékeny vidéken, hol az ugyanazon mivelési ág alá 
ízánt földek nagy, szabályzóit alakú részletekben együtt fekszenek, s a 
cözség-határ maga igen kiterjedt, közönségesen 1 hüv. = 100 öl scála hasz-
láltatik alapmértékül, s csak azon vidékeken, hol a mivelési ágak és hasz-
íálható földek igen rendetlen ábrájú aprórészletekben szétszórva fordúl-
íak elő, vagy azon különös esetekben, ha az egyes földdarabok részlete-
zésébe kellene bocsátkozni, kivételkép az 1 hüv. = 50 öl arányú scála 
szerint is lehet a felvételt eszközölni, akár átalában az egész község-határ 
kiterjedésében, akár csak egyes részletekre nézve mellék-térképeken; el-
lenben kiterjedt erdőségek felvételénél az 1 hüv. = 200 öl aranyú scála is 
elégséges, sőt e scálát nem igen eldarabolt községekben is lehet még hasz-
nálni, hol a határ igen nagy kiterjedés mellett csak nagy, s meglehetősen 
szabályos birtok-részletekből áll. 

29. $. 
Minthogy gyakran olly község-határok fordulnak elő, mellyek több 

négyszög mértföldnyi kiterjedéssel birnak, világos: hogy azok, a fenemli-
tett mértékarányok közül sem egyik, sem másik szerint nem férhetnek 
egyetlen egy asztal-táblára. Itt tehát azon kérdés támadhatna, valljon illy 
esetben, hároin-szögellési vagy rajz-háló hiányában, nem volna-e czélszerü, 
előbb a mértani háromszögellést kicsiben, talán fél, vagy negyed mérték-
ben véghez vinni, és azt a további határ-felvételhez kellő scála szerint ala-
púi venni, vagy talán jobb lenne a határfelvételt mindjárt közvetlenül több 
összefüggő lapokon, előre bocsátott háromszögeilés nélkül, kicsiben meg-
kezdeni. 

30. §. 
Minthogy a mérnöki hálónak kismértékbeni elkülönözött készítése, s 

annak tovább áttétele a felvételi lapokra, a megszabott scála szerint, sok 
részletességgel és idő-vesztéssel van összekötve; a földadó-provisorinm 
előmunkálatainak mennél gyorsabb eszközlése pedig, nem engedi ezen el-
járást követni; ennélfogva azon kell lenni, hogy előleges három-szögellé-
sezés nélkül is, a határ-felvételnél megkívántató biztosság, mind a tájé-
kozást, mind a helyes mértékarányt, és a birtok-részletek összetartását 
illetőleg, habár több lapokon — mindjárt közvetlenül az eljárás czélszerü 
rendezése által elérhető legyen. Ezen eljárás abban áll, hogy minden fel-
vételi lap számára, egy külön alapvonal méressék, erre mérnöki három-
szög-háló szerkesztessék, közös pontok határoztassanak meg, közel az 
összeütköző szelvények szélvonalához, s a kijelölt tárgyakrai irányvonalok 
(Visirlinien) által, egyik szomszéd lapról a másikra a lapok pontos össze-
függése könnyítessék, s az eltérések kikerültessenek. 
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IV. F E J E Z E T . 

A felmérendő határnak szemlélése ftájékozásaj valamelly községben. 

31. §. 
A mérnöki munkálatok kivitele előtt, a községben felveendő tér előbb 

mindenkor megszemléltetik, hogy a talált körülményekhez képest czél-
szerii előkészületeket lehessen tenni. 

A szenirevétel által a mérnök szükséges tájékozást szerez mind a köz-
ség határáról, mind pedig a felmérendő birtokrészletek kiterjedéséről, fek-
vése minőségéről, az előforduló mivelési ágakra nézve, továbbá a térség 
alakjáról, s átalában a helybeliség minden sajátságairól, s az ekkép nyert 
áttekintet által képes leend minden előkészületeket, a szükséghez képest 
meghatározni, és a felmérési munkálatokat azután gyorsabban teljesíteni, 
- s o - n m d U v o l n p q 

E végre előbb megjárja a mérnök az egész felveendő határt, a köz-
ségi választmány által kijelölt egész kiterjedésében; azután a határt ke-
resztül metsző utak, vizek vagy egyéb természeti választó vonalok hosz-
szában belsejét tekinti meg, hogy az egyes birtok-részleteket láthassa. 

33. §. 
Szemrevételnél a mérnök kipuhatolja a legalkalmasabb helyeket az 

alapvonal mérésére, valamint az alkalmas kitűnőbb pontokat is a mérnöki 
főháló kitűzésére. 

34. §. 
A szemrevétel alkalmával egyszersmind a felmérendő térnek körülbe-

lőli vázlatát (croqnis) el kell késziteni; mellyben az előforduló főrészletek 
mivelési ágaik szerint, millyenek a szántóföldek, legelők, szőlők, erdők 
s a t . , utak, vizek vagy más efféle által képezett határaikkal együtt, to-
vábbá a helységek ábrája, végre az alapvonalra és háromszög pontokra al-
kalmas helyek feljegyzendők. 

35. §. 
E vázlat, ha különben más régibb felmérési munkálatok jobb anya-

got nem nyújtanak hozzá, részint több távolságok kilépése által, részint 
szemmérték szerint vétetik fel, a rézletező asztalon rajzilag meghatározott 
némelly pontok használatánál fogva, s azon kell iparkodni, hogy vele a 
mennyire lehet, a felvételi térről akiterjedésre, a föld felosztására és a 
mivelésre nézve a valósághoz hasonló kép szolgáltassék. E vázlat készíté-
sére tehát egy tájtűvel, és irány-eszközül szolgáló háromszöges hasábbal 
ellátott rézletező asztalka mellőzhetlenül szükséges; a hasáb egyik szögle-
tén lépésekre osztott scála legyen alkalmazva. 

36. §. 
Egy illyen vázlat előlegesen magában foglalandja a legszükségesebb 

adatokat a további felmérés előkészületeire, s különösen azon fontos te-
kintet teljesítését könnyitendi, melly szertht, ha a felveendő tér egy táb-
lára hozathatik, az csakugyan egész alakjában és kiterjedésében rá is jöj-
jön, vagy legalább lehetőleg kevésszámú asztallapokra legyen szükség. 

A szemlélés ( tá -
jékozás) kivitele. 

Tájékozási vázlat. 

2 * 
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A földmérési háló 
kitűzése. 

A háló czélja. 

Eljárás a hálózat 
kivitelénél. 

Állomási és je l -
pontok. 

Az állomási és 
jelpontok kijelö-

lése. 

\ 

V. F E J E Z E T . 

A földmérési főhdló kitűzéséről. 

37. 
Mihelyt a mérnök a szemlélés által magának a felveendő foldtérről 

kellő ismeretet szerzett, a mérési háló kitűzéséhez fog. 
A kitűzés magában foglalja: a három-szög-háló képezését a pontok 

ügyes választása által, és az ehhez szükséges jelek felállítását. 

38. §. 
A mérési háló a felveendő földtéren minden egyes felmérési munkála-

tok helyes alapját képezze, hogy az egészben az elkerülhetlen hibák meg-
szaporodása, és további terjedése elháritassék, és hogy a külön felmérés 
biztosságára szükséges pontok elegendő számmal és pontossággal határoz-
tassanak meg. 

39. §. 
A mérési hálózat kivitelénél a fő dolog abban áll, hogy egy elegendő 

hosszaságú állomás-vonal méretik ki, mellynek vég- és központjairól a fő-
hálózat-pontok, három irányvonal pontos metszése által, meghatároztatnak, 
a leginkább összevágó pontok új-állomásoknak használtatnak, s ezektől 
kezdve a már húzott irányvonalak kimetszetnek, s igy tovább haladván 
előre, újonnan meghatározandó pontokhoz irányvonalak húzatnak, és 
metszetnek ki , míg az asztaltábla elegendő számú álláspontokkal meg 
nem telik. 

40. §. 
A mérési háló állomás és jelpontok által alakitatik. Az állomási pon-

tok az asztal felállítására szolgálnak, mind a fő háromszögellésezésnél, mind 
pedig később a részletes felmérésnél. Biztos és messzire látható jel pontok 
mindég igen hasznosak az asztal állásának hátra-metszés általi újabb meg-
határozására vagy ellenőrzésére. 

* 41. §. 
Az álláspontok póznák által jelöltetnek ki, mellyek 2 egész 3 lábnyira 

a földbe ásatnak, s peczkekkel körülveretnek, hogy egyenesen álljanak; 
felső végükre pedig, hogy jobban látszassanak, szalma-csutak vagy gally 
köttetik, vagy egypár darab deszkát szögeznek rá keresztben, s bemesze-
lik. Jelpontnak (Fixpunct) tornyok, kémények, kápolnák, keresztek, ma-
gányosan álló kitűnő fák s t, efF. természeti tárgyak választatnak, mellyek 
állás hely őket nem változtatják. Erdőségekben befehéritett és szalma-csu-
takkal vagy gallyal vagy keresztbe szegezett deszkákkal ellátott póznák 
használtatnak, a legmagasabb és csúcsaikkal kiálló fákra köttetve jel-pon-
tok gyanánt. Köves vagy sziklás tájakon, valamint omladékokban ugyan-
ezen czélra használható 6 egész 8 lábig felhalmozott kőrakás, mellynek 
közepébe egy fa vagy pózna esősitetik. 

42. §. • * 
A háromszögháló tervezésénél arra kell ügyelni: 

1-ör hogy minden pont három irány vonalnak — nem nagyon hegyes 
vagy tompa szög alatti — metszése által határoztathassék meg. 

2-or hogy a választott pontok, a mennyire a földtér engedi az egész 
osztályban, vagy legalább annak legnagyobb részében láthatók legyenek. 

/ 
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3-or. Hogy a meghatározandó pontok között, az asztal felállítására 

szükséges állomási hely eken kívül, elegendő számú természeti jel pontok is 
legyenek, hogy a felvett térkép későbbre is birjon támpontokkal további 
használatra. 

4-er A mivelési ágak megrongálását szőllőkben vagy gyümölcskertek-
ben, kilátás eszközlése okáért, minden lehető módon kerülni kell; csak a tu-
lajdonos beleegyezésével lehet kisebb kártalan ritkításokat tenni, mik azon-
ban, a mennyire a munkálatok pontosságával megeg>eztethető, mindég a 
tulajdonos kívánsága szerint eszközöltessenek. 

5-ör. Erdő-ritkítások a mérési fő három-szögellés végett csak ki nem 
kerülhető esetekben teendők. 

6-or. Nagyobb erdőrészek vagy ligeteg közepén magas fákon jelpon-
tok állitandók, és e jelek az erdő mindkét részéről metszések által határoz-
assanak meg; kisebb erdő-részek vagy keskeny ligeteknél pedig arra kell 
törekedni, hogy azokat egy vagy több háromszögben lehessen felvenni. 

7-er. Kiterjedt erdőségek és ligetek területe szükséges jelekkel láttas-
sék el, mellyek a keresztül járó útak, fa-sorok s átmetszések elején és vé-
gén állitandók fel, és a részletes felmérés irány pontjai gyanánt a főhálóból 
határoztatnak meg. Ügy szinte a nagy erdőségek belsejében is kell a ritkás 
helyeken, kopárságokon, legelőkön s a t. jeleket állítani, s azok mint há-
lózatpontok a további mérnöki munkálatok biztosítása végett az erdőben, 
háromszögeilés által, még pedig ha máskép nem lehetne több tájak szerinti 
álloniásozások által, meghatározandók. 

8-or. Ha a felvétel összefüggőleg több asztal-táblára terjedne, szük-
séges, közel a szelvény-vonalhoz közös pontokat kitűzni, és kettős met-
szések által meghatározni, hogy igy a táblák összeköttetése biztositassék és 
könnyítessék. 

43. §. 
Minden felvétel lap számára egy a lapvonal mérendő lánczczal. 
Az alapvonali sik kemény és nyílt földön legczélszerűbben a fel-

veendő ábra közepén kell húzni, s ollv hosszű legyen, a mint csak a föld-
tér és a mérnök rendelkezésére álló műszerek, t. i. a közönséges irány- vagy 
a látcsöves vonalzó látereje engedi. Ha a mérnök látcsöves vonalzóval bír, 
akkor az alapvonal hosszát 1200 egész 1600 ölre legjobb venni, különben 
pedig 500 ölnél kisebbre soha sem. 

44. §. 
Ha a helybeliség, a felmérendő térség nagyságához képest, alkalmas 

hosszaságű alapvonal felvételét meg nem engedné, akkor egy — köriilbe-
lől a középen kétfelé tört állásvonal A. B. C. is megfelelhet a czélnak, a 
törést mindazonáltal úgy kell intézni, hogy szöglete olly tompa legyen, a 
mint lehetséges, tehát 180 foknál csak kevéssel kisebb, hogy necsak a tu-
lajdonképi alapmértéket adó A. B. oldal hibája — a mennyire ez a C szög 
hibájából eredhetne, legnagyobb részt eltűnjék, hanem hogy az A. B. ál-
lásvonal is a lehető leghosszabb legyen. 

45. §. 
Az egyik vagy másik módon választott alapvonal végpontjai alkalmas^ 

és jóllátható jelek által (a 41-ik §. szerint) kitüzetnek, és az állási vonal 
egy jol megvizsgált lánczczal legalább kétszer, nagyobb eltérésnél három-
szor is megméretik, s e háromszori mérés eredménye közül a középet kell 
venni a keresett alapmértéknek. 

Alapvonal. 

Az alapvonal meg 
törése. 

Az alapvonal kije-
lölése és mérése. 
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Az alapvonalbani 
központok. 

A mérési hálózat 
tervezése. 

Isno. , . /A 

46. 
Czélszerü, ha a végpontokon kívül körülbelül az alapvonal közepe is, 

egy épen az állomási vonal irányzatába eső pont által megjelöltetik, melly-
nek a két v égpontoktóli távolsága a lánczolás alkalmakor szintazonkép meg-
határoztatik, mint az egész alapvonal hossza; ezáltal az alapvonal maga, 
nemcsak három már egészen meghatározott pontot nyújt alapúi a mérési 
hálózat további kivitelére; hanem ezen pontoknak a részletes felvételkor is, 
nagy hasznát vehetni, miért is az alapvonalnak még további felosztása, 150 
egész 300 ölenkint, minek az alapvonal mérésénél bevert karók által kel-
lene megtörténni, sok esetben igen czélszerü lehet, hogy aztán az asztali 
munkálatnál az e központokon felállított zászlókról hátrafelé lehessen met-
széseket tenni. Ugyanez áll a tört állási vonalról is. 

4 7 . § . ]\')~/{ -Jil'i K 2fl)3<I rJnA^rJjii» /ll" /)^ )>(» f 7 / ) l-Uii i 1 uu MM. » <5 • flWlftMh 1 
Az alapvonal kitűzése után első munka a háromszögháló képezése, és 

a pontok kellő jelekkeli megjegyzése, minél a 38. §-ban kimutatott átalá-
nos eljárás követendő, és a 41. §-ban adott szabályok szem előtt tartandók. 
iödölHitnt K iöáttfi^ tóitnoq^lI«lÍ ttfefaái r. 89 fbAAb\m*ÜHk f ú * 

A Il-ik ábra mutatja, mikép kellene a földmérés követeléseinek meg-
felelő háromszöghálót az alapvonaltól kiindúlva és lassanként az egész osz-
tályon szétterjedve készíteni. Ebben az alapvonal végpontjai és közepe kő-
irati betűkkel (lapidaris) a' mérés alkalmával rajta meghatározott központok 
apró latin, a fő pontok pedig, mellyek egyszersmind az asztal álláspontjai 
gyanánt szolgálnak, nagy latin betűkkel, végre a jelpontok arabszámokkal 
vannak megjelölve. 
»9 &mMboíwiI temtámáj^B^ woá 

Lapályos nyílt szabad kilátású vidékeken, a háló képzésére kívánt 
pontok feltalálása, mint az a Il-ik ábrán látható, semmi nehézséggel sincs 
összekötve; ellenben hegyes vagy buczkás tájakon, erdőségekben vagy 
akkép mivelt rónákon, mellyeken a kilátás kisebb nagyobb erdőségek, vagy 
surü fa-csoportozatok, ültetvények, vagy magasra nőtt termények, mint 
tengeri, dohány sat . által el van zárva, egy egészen alkalmas háló terve-
zése a mérnök teljes figyelmét és gondját igényli, hogy a mérési három-
szÖgellés irányában támasztott követelések, egy részről a fóldtér által oko-
zott nehézségekkel, más részről pedig a becses termények tetemes meg-
rongálása elkerülésének szükséges tekintetével összeegyeztethetők legyenek. 

Némelly esetekben a mérnöknek kis alapvonallal, és ahhoz arányban 
álló háromszögekkel is meg kell elégedni, s ekkor csak arra törekedjék, 
hogy a mennyire a körülmények engedik, a kitűzésnél a háromszögellési 
képet mennél tökéletesebben megközelítse. Leginkább azon körülmény, vall-
jon távcsöves vagy csak közönséges irányvonalzóval vagyon-e ellátva, ha-
tározza el, hogy a háromszögek képzésénél nagyobb vagy kisebb távolsá-
gokra ereszkedhetik-e l 

Nagy térek felvételénél előfordulhat azon eset is, hogy a mérnök az 
alapvonalat, a felveendő tér közepe helyett, annak egyik vagy másik szé-
léhez közel kénytelenitetik felvenni, és ezen állásvonalból meglehetős kis 
három-szögekkel folytatni a hárouiszögellést a másik vége felé. 

8 
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IIIy esetben tanácsos, bizt óság okáért, a vég felé egy másik alapvonalat 

mérni, s ennek valódi hosszát a mérnöki munkálatokból kitűnt hosszal ösz-
szehasonlitani, és szükséghez képest kijavítani. Ezen eset leginkább akkor 
fordulhat elő, ha valamelly vidéken a háló összefüggése igen nagy erdőség 
által félbeszakíttatik, vagy ha kiterjedt erdők veendők fel, hol az alap-
vonal az erdőn kivül, annak egyik szélén mérendő, s e részről kiindulva 
kell a szükséges háromszögeket képezni, hogy azokból részint az erdő ke-
rületén, részint belsejében kitűzött jelpontok a 41. §. 6. és 7. pontja szerint 
meghatároztathassanak; s azután az erdőség belseje mind állomásozás, mind 
pedig ugró állások által, és tájtii segítségével felvétethessék. 

52. §. 
Egyes mező vagy diilő, úgy nem különben több, kapcsolatban álló 

nem nagy kiterjedésű dűlők felmérésénél, a dolog lényege szerint hason-
lókép jó alapról kell különös alapv onal felmérése és több szilárd biztosságű 
jelpontok meghatározása által gondoskodni; itten azonban az eljárás sokkal 
egyszerűbb és röv idebb. Időnyereség v égett t. i. a három-szögellés a rész-
letes felméréssel úgy köttetik össze, hogy a felmért állásvonalon némelly 
főpontok, a további külön felmérési munkák biztosítása végeit, egész szi-
gorral nieghatároztatnak ugyan, de egyszersmind a mérő-asztalnak rajtok 
felállításakor mindjárt a részletes felvételhez alkalmas munkálatok is v égbe 
vitetnek. 

53. §. 
Ha olly dűlők mérendők fel, mellyek érték nélküli vagy keveset adózó 

íöldtér közt elszórva fekszenek, s amellett összefüggő mérési három-szö-
gellést tenni bajos, és nagy idővesztéssel volna összekötve, akkor időnye-
reség tekintetéből, a távolabb eső dűlőkön saját állás vonalokat lehet mér-
ni, s illy állásv onalról aztán a dűlők egész területük szerint egymástól an-
nyiban függetlenül felméretnek, hogy az egyes felmérések csak az értékte-
len darabokon végbevitt néhány állomásozás által hozassanak egymással 
összeköttetésbe, midőn azután a dűlők térnagysága a czélhoz képest még 
mindig elég pontossággal kiszámítható, és a netaláni eltérések a csekély 
értékű földekre háritandók. 

" i i ^ M ^ i w f i i ^ f ^ « ILu^Ooé mx-
Minthogy a kivitelnél előforduló különféle esetekre a különös körül-

ményekhez alkalmazott eljárás felett szabályokat állítani nem lehet, azért 
a legalkalmasabb rendelkezések megválasztása a mérnök tulajdon ítéletére 
és az ügyvezető belátására bizatik; miért is az itt közlött szabályok csak 
arra szolgálnak, hogy a felvétel kivitelénél a nevezetesebb botlások el-
kerültessenek, s hogy a mennyire lehet a földadó-provisorium munkála-
taiban egység érethessék fel. 

55. §. 
A felmérési munkálatok kiviteléhez szükséges terv meghatározása 

után, tüstént a jelek felállításához kell fogni, és a helyek megválasztásá-
nál arra figyelmezni, hogy a jelek, miután mérnökileg meghatároztalak, 
használat közben el ne vesszenek; miért is a gyakori használatra választott 
fontosabb pontoknak, mennyire lehet, a sűrűen járt utaktól távol eső 
pusztac helyek választandók, átalában ott, hol szándékos pusztításoknak 
legkevesbbé vannak kitéve; úgy nem különben tanácsos, az illy helyek 
feltalálását föld halmok, vagy egymást keresztül metsző árkok vagy földbe 
vert karók által könnyíteni. 

Felmérési alap 
egyes vagy több 
mezőségek fe l -

vételénél. 

t « 
) 

A jelek felállítása. 
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A szelvény alakjá-
nak rajzolása, s a 
szelvény - vonalak 

felosztása. 

Az asztali munka 
latok kivitele. 
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VI. F E J E Z E T. 

A mérnöki hálópontjok meghatározásáról az asztalon. 

56. §. 
A szelvények a 21-ik §-ban meghatározott 25 hüv. hosszú és 20 liüv. 

széles alakja, vagy egy üres ráma négy szöglet-pontja letüzése, vagy a 
fentebbi mértékű egyenes négyszög mérnöki szerkesztése által rajzoltatik 
fel, és pontossága a négyszög 32,016 hüvelyk hosszaságú átmérője által 
próbáltatik meg. 

A szelvény-vonalok a mérés kezdete előtt, mielőtt a felragasztott lap 
még semmi változást nem szenvedett, pontosan hüvelyekre osztatnak, t. i. 
hossza 25, magassága 20 hüvelykre, s a szelvény-vonal finom tusfestékkel 
húzatik. Az osztások vékony Vonalok által kifelé jegyeztetnek meg. 

57. §. 
Az asztal legelőször az alapvonal egyik végpontján állittatik, p. o. A 

ponton 1. ábra. 
Itt következőkép kell eljárni: 

1-ör. Hogy a 23-ik szerint a szelvény hosszabb vagy rövidebb szél-
vonala a hely délkör vonalának irányával egyezésbe hozathassék, követke-
zőleg a felvételi szelvény meglehetősen a világ-részek szerint tájékoztat-
hassék, a tájtú a vizirányosan állított asztalon, közönségesen a szelvény 
éjszakkeleti szögletére alkalmaztatik ollyforinán, hogy a tű-tok lapjá-
nak azon része, melly a délkör vonalával párhuzamos, a délkör sze-
rint tájékozandó szelvény-vonallal is tökéletesen egyezzen, ekkor az asz-
taltábla egyik vagy másik oldalra addig fordittatik, mig a tájtú a beosztás 
azon helyére nem mutat, melly a tájtúnek a 23. §-ban emiitett s az egész 
felvételnél változatlanúl megtartandó eltérésének a valódi délkörtől meg-
felel; — miáltal a mérő-asztal meglehetősen közel, a mennyire t. i. ez táj-
tú által végbevihető, a világrészek szerint tájékozva van. 

Az asztal ezen tájékozásában a világrészek szerint, a tájtií toklapja 
annyira félre mozdíttatik, mig olly helyzetbe nem hozatott, mellyben a tú 
tökéletesen a b o u s s o l e delej-délkörére (magnetischer Meridián) mutat; 
ezen helyzetben a toklap mind a négy szélén vékony ónvonalok húzatnak, 
hogy később a tájtú mindég ezen így kijelölt négyszögbe illesztethessék. 

2-or. Az illy módon tájékozott asztalon a szemle alkalmável tervezett 
vázlat használatával (34 és 36. §§.), melly a felveendő vidék alapját és ki-
terjedését, úgy szinte az alapvonal v iszonylagos fekvését, és a legkitűnőbb 
háromszög-pontokat adja, — felkerestetik az első felállításra választott 
alapvonal végpontja, p. o. A (Il-ik ábra), szemelőtt tartva a 36-ik sza-
bályait. 

3-or. Az asztalon felvett A. pontból irányoztassék az alapvonal másik 
B. végpontja felé, és az irányvonalra tétessék fel az állásvonal kimért 
hossza, úgy nemkülönben a C. középpont távolsága is a végpontoktól kellő 
mérfok szerint, miáltal B. és C. pontok az asztalon tökéletesen meghatá-
roztatnak. 

4-er. Már most irányoztassanak ki az A. pontjából látható többi pont-
jai a mérnöki hálónak, és a bevégzett irányozások után az alapvonal másik 
végpontjára kell menni, hol az asztal, ügyelve a minden mérnök által úgy 
is ismert szabályokra, az előbbi állomáshoz képest tökéletesen tájékozta-
tok és megigazíttatik; B. ponton, minden már az A. pontból irányzott je-
lek metszetnek, s azután a többi látható jelekhez irányvonalok húzatnak. 



5-ör. Magából értetődik, bog) ha az állásvonalat a középen meg kel-
lene törni (445), akkor az irányvonalak B. és M. felé húzatnak, és az illető 
irányvonalra A. M. távolság tétetik fel, hogy ezáltal M. pont az asztalon 
meg legyen határozva; midőn a mérnök asztalával M.pontra niegyen által, 
(mint feljebb 4. alatt megjegyeztetett), az asztalt A. felé megigazítja, B. 
felé irány vonalaz, s a B. M. távolságot ezen irányvonalra felteszi, hogy a 
tört alapvonal másik B. végpontját az asztalon szinte megkaphassa. Az 
egyenes alapvonal A. B. €. vagy a görbe alapvonal A.M. B. pontjainak fel-
rakása után, az asztal B. ponton hasonnemü pontjával felállitatik, s a 
munka (mint 4. alatt feljebb említve volt) tovább folytattatik. 

58. §. 
Szinte azon módon fognak az alapvonal A. és B. végpontjaiból az I. 

II. Ifi. pontokhoz húzott lát vonalak, valamint a máshonnan irány vonato-
zott 1. 2. 3. 4. jelpontok is egy-egy metszéssel elláttatni. 

59. §. 
Az 1. II. III. pontok szigorú meghatározását, mik úgyszólván a felvé-

tel egész fő hálójának alapját képezik, egész figyelemmel kell végbe vinni, 
s arra ügyelni, hogy metszékeik egy harmadik irányzat által, még pedig 
az alapvonal C. vagy M. középpontjaiból ellenőrködve metszessenek. E 
végre a mérnök asztalát egymásután az I. II. III. pontokra helyezi, egész 
pontossággal az alapvonal A. és B. végpontjai irányához igazítja, s ezen 
pontokat az egyenes C. vagy a tört M. alapvonal középpontjából hátra-met-
szés által másodszor metszi. Körülményekhez képest czélszerúbb lehet, az 
asztalt az alapvonal C. vagy M. pontjára állítani, hogy e pontok átmetszése 
felett előreinetszés által lehessen ellenőrködni, kivált azon esetben, ha 
ezen felállítás által egyszersmind az A. és B. pontokból már irányvonalo-
zott 1. 2. 3. 4. jelpontok újra metszetnek. ' 

60. §. 
Ha a mérnök a meghatározót pontok helyességéről a kettes metszések 

összevágása által meggyőződött, akkor ezen pontokból, hasonló eljárás 
mellett, (mint az 58 és 59. §§-ban említtetett) irányvonalzás, előre- és há-
tra-metszés által a kitűzött jelek és pontok mérnöki meghatározását tovább 
folytatja, s lassankint, amint az irányvonalok jó metszéseire akad, a szel-
vénylapot szükséges számú hálópontokkal ellátja. 

61. §. 
A 11. ábrán (melly a 42. szerint meglehetősen nyílt és kevéssé korlá-

tolt kilátással bíró vidéken egy háromszöghálózat tervének képét nyújtja), 
a pontok számai mutatják, minő rendben kell a jeleket mind az asztal ál-
lomásira, mind az álló (fixen) tárgyakra nézve meghatározni, hogy mindig 
már egy ellenőrködött alapból lehessen tovább menni, és ekkép a hibák 
öszv ehalmozását a főhatározásokban kikerülni. 

62. §. 
Ámbár a hálózat felvételének kivitele részletenkint mindig a letező 

kilátás és vidék tájminősége által fóltételeztetik, átalában mégis következő 
szabályok követendők: 

1-ör. Az irányvonalak vékonyan hegyzett ónnal, eléggé hosszúra, de 
nem az egész táblán keresztül húzatnak, figyelembe véve a kellő távolsá-
got , és azonfelül a látvonalak irányai mindkét ellenkező szélen mintegy 1 
hüvelyknyi hosszaságban világosan megjeleltetnek, s finom tű-szúrással, és 

4 

A háló pontjainak 
meghatározásában 
tartandó sorozat. 

Követendő szabály 
a pontok meghatá-
rozásánál az asz-

talon. 
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í z ű n pontok betűjének vagy számának oda melléklésével láttatnak el, 
nellyről és a hová az irányzat húzatott; s mindez a mérnök irányzat i jegy-
zőkönyvébe feljegyeztetik. 

2-or. Csak azon pontokat lehet helyesen meghatározottaknak tekinte-
ti, és a munka további folytatására használni, mellyeken legalább három 
ránysugár — sem igen hegyes, sem igen tompa szög alatt tökéletesen ösz-
i evág. A meghatározott pontok a lapon finom tú-szúrással és egy kis kari-
kával megjegyeztetnek, az állomási pontokhoz római, a pont-mutató (Fix-
punkte) jelekhez álló arabs jegyekkel illető számaik oda mellékeltetnek, 
lalainint neveik is mellé iratnak, és mindezek a mérnök jegyzőkönyvébe 
freiktattatnak, mellyet az tulajdon használatra minden tévedés elkerülése 
végett a legpontosabban vezetni köteles. 

3-or. Ha valamelly meghatározandó főpontnál, a három irányv onal 
metszései nem vágnának öszve tökéletesen egy pontban, akkor ez annak 
jele, hogy egyik, vagy másik sugár irányzásánál hiba történt, vagy az 
asztal állomásából félre mozdúlt, átalában: hogy a mérő - asztaloni dolgo-
zásnál a kellő figyelem elhanyagoltatott. 

Hogy a munka ismétlésével az idő ne veszt egettessék, illy esetben leg-
többnyire meg kell elégedni azzal, hogy a pont meghatározása egy negye-
dik, és ha a' sugarak magokat csak páronkint metszik, ötödik irányvonal 
által megpróbáitatik, valamig egy pontban tökéletesen öszve nem vágnak. 

Mindazonáltal a metszések illy eltérése a munkát mindig gyanússá te-
szik , azért az illy pontokat a munka tov ábbi folytatására használni nem 
lehet. 

4-er. Czélszerü, minden új állomást, a' mennyiszer csak lehet, az 
első forrásból, t. i. az alapvonal végpontjairól, és az onnan legközelebb 
meghatározott háromszög szerint tájékozni, és metszései felett ellenőrköd-
ni. Ezáltal a tetemes hibák öszvehalmozodása, valamint az igazi tájékozás-
tóli eltérés is elmellőztetik. 

5-ör. Szabály szerint a pontokat igen sok metszésekkel nem kell ugyan 
megtölteni, nehogy a sok iránysugarak keresztúlkasul metszése miatt a va-
lódi átvágáspont bizonytalanná váljék ; mindazonáltal a világosság csorbí-
tása nélkül lehet és kell valamelly pont meghatározásának helyessége felett 
jól fekvő és szigorún meghatározott fő-pontokról vett sugarak által ellenőr-
ködni, és az illy sugárnak átmenetét a vizsgálandó ponton az irányzóvonal 
szélének niegfekvéséről meg lehet Ítélni. 

' " i ' ; < ! * : 

A háló-pontok meghatározásánál, hogy a szükséges pontosság eléret-
tessék, az asztal felállítására a tájtút használni nem kell; és a tájékozás 
mindég sugárzatokkal, a mennyire lehet az előbbi §. 4-ik sz. pontja szerint 
viendő végbe; azonban a későbben előjöhető esetekben kivételképi haszná-
latra a houssole, mihelyt az asztal sugarak által helyreállitatott — felteen-
dő, hogy így bizonyosság szereztessék arról, hogy a táj-túnek semmi hely-
beli eltérése nincsen, és hogy az, annak idejében bizvást s a munka biztos-
sága veszedelme nélkül használtathatok. 

Nagyobb pontosság tekintetéből, a hálózat felvételénél sem kell a tő-
szúrást használni, hogv a sugárzásnál az irányvonalzó ráfektettessék. 

I t m ^ m br&Xo x liufhö ^ & i n o i i V r i 
Ha a 30-ik §. szerint gyakran ki nem kerülhető, hogy a hálózat felvé-

tele több asztallapokra ki ne terjedjen; illy esetben igen fontos, a 42-ik §. 
8-ik pontjához képest legelőször az összeütköző szelvényvonal széle köze-
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lében, közös pontokat tűzni ki, és egész szigorral meghatározni, hogy azo-
kat a következő lapra fel lehessen tenni, és mint biztos pontokat az új la-
pon szerkesztendő hálóra használni. Minthogy ezen háló a 43. §. szerint, 
mint az első lapon már létre hozott hálózat, lánczczal mérendő saját állás-
vonalon alapszik, ennélfogva a felmérési munkálatok pontos öszvefüggésé-
ről, helyes mérték-arányáról s tájékozásáról kellőkép gondoskodva van, kü-
lönösen ha arra is ügyel a mérnök, hogy az egyik lap állomási pontjáról a 
másik lap jól látható, biztos és már meghatározott pontjaihoz, mint tornyok-
hoz, kápolnákhoz, keresztekhez sat . látvonalakat húzand, s azoknak ki-
számított metszeteiket az öszveütköző szelvény-vonalakra felrakandja, hol 
azután ezen sugárzatok, a lapok egyező tájékozására jó szolgálatot tesznek. 

6 5 . 

A szel vény szélekhez közel eső közös pontokon kivül, mellyek jó fek-
vésű helyeken s a felmérendő vidéken meglehetős kilátással választassanak; 
czélszerü még mindjárt a mérnöki három - szögellésnél a két öszve vágó 
asztallapok szelvényvonalaik végpontját, metszések vagy állomásbóli su-
gárzatban lánczmérés által meghatározni, és a mérő-poznák által megjelelni, 
liogy azáltal a téli munkálatok alatt a szelvény-elválasztás a természetben 
megismerhető legyen, és a másik szelvény odaillesztése könnyebben s biz-
tosabban végbe vitethessék. 

66. 
A 111. ábra inutalja, mikép eszközölhető a hálózatnak az I. és 11. sz. 

lapokoni öszveköttetése: 
A mérési háromszögellésnél, t. i. az I. lapon a 16 jelpont, és a VI. és 

VIII. állomási pontok mindjárt a szomszéd szelvény vonal mellett már meg-
határozvák; ezen pontok a másik lap kitűzésénél támaszúl szolgálnak. A 
íöldtér alakzatánál és az attól feltételezett kilátásnál fogva az I'-nél asztal-
állás vehető, melljet a VI.ésVIII. pontokról sugarazni lehet, és mellyből a 
pereghi torony is látható; a 11'. pont csak olly állásra alkalmas, melly a 16 
és VI. pontokkal öszveköthető. Egy mélyebb vidéken alapvonal mérhető, és 
annak A. és B. végpontjai I'. II'. 111'. és IV. pontokkal öszve köttethetnek. 
Itt a mérnök a háló kivitelénél és annak az I. lappali öszveköttetésénél kö-
vetkezőkép jár el: Először is az IV pont a VIII. ponton felállított asztalról 
látvonalaztatik, azután a VI. pontról metszetik; ekkor az asztal I'. ponton 
felállitatik s VI. és VIII. pontok szerint beigazittatik, és a 16. pontról hát-
rafelé metszés húzatik, ezután a peregi torony látvonaloztatik. Minthogy 
ezen látvonal metszését az összeütközés vonalán (mint majd a jövő §-ban 
említetni fog) könnyen ki lehet számítani és felrakni; azért ezen felrakott 
metszet öszvehasonlitása az ü ányvonalzó által v ett sugárzattal ki fogja mu-
tatni, valljon az I'. pont szigorún meg vagyon-e határozva, és valljon az 
új II'. lap tájékozása az I. lap határozataival megegyez-e; ha ezen első állo-
máson eltérés volna észrevehető, akkor azt a munkálat ismétlése által kell 
rajta megjavítani. Ha az asztal I'. ponton helyesen tájékozottnak találtatott, 
akkor a vele öszveköttetésbe hozandó jelek, úgymint az alapvonal A', és 
B'. végpontjai s a hálózat tervezéséhez tartozó pontok sugárzatához kell 
fogni, a 11'. ponton is, és ha lehetséges, ismét az I'. lap egyik távol lévő 
pontjához p. o. a 4-hez tájékozási sugár vonatik, és a tájékozás megvizsgáltatik. 

Ha a megegyezés itt is kitdégitőnek találtatott, akkor az alapvonal A', 
és B'. pontjaira vonalaztatik, miáltal az A', pont az asztalon egyszer metsz-
ve jelenik meg. A látható hálópontok tovább eszközlött látvonalzása után, 
az asztal A', ponton állitatik fel, melly pontnál a már létező metszet a 16. 
VI. vagy VII. pontok hátrametszései által, a mennyire a kilátás engedi, 
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elieiiőröztetik, az I. és li-ről már Játvonaloztatott, következőleg egyszer 
metszett B'. pont, látvonaloztatik s metszetik, azután az a közben láncz-
mérés által kijelelt alapvonal hossza ezen sugárra rátétetik. 

67. §. 
Helyes eljárás mellett a metszetek, és a felrakott alapvonal hossza B'-nél 

egy pontban öszve fognak vágni; ellenkező esetben a netalán előkerülhető 
eltérés, a mérnök kötelességévé teendi, a kellő utójavitásokat eszközölni. 
Ha a mérnök az I'. pontnak, valamint az alapvonal A', és B'. végpontjainak 
helyes fekvéséről meggyőződött, akkor háromszögeilés által (mellynek ki-
vitele az 59—62. §§-ban adatik elő) a II. lapnak a részletes felméréshez 
szükségelt támaszpontokkali ellátását folytatandja. 

68. §. 
IV. ábra. Két öszveütköző I. és II. lap közös 8. N. szel vény vonalának 

I'. — Peregh tájékozási vonallal képezett X'. átmetszet kiszámítása igen egy-
szerű , mihelyt mind a kétpont, I'. és Peregh, a lapon mértanilag meg van-
nak határozva, következőleg azoknak a szelvény bekeritésétőli távolságuk 
is, t.i. A' és A. metszetek, 0 ' és 0 rendezők isméretesek, tehát a mérfok 
szerint leszedhetők. 

Mert mind a két hason háromszögben I' in Peregh és I' n x , úgy áll 
I' n x hí Peregh, 

I' m: I n = ni Peregh: x n , s innen x n = s mint-
I' m 

hogy F n == o' rendezőhez, továbbá m Peregh = A metszet — A' met-
\ 'v 

szethez, és I/ m == o' n- o rendezőhez, úe:y x n szinte = o' x 1 — I 
* V0M-0 / 

ha tehát ezen mennyiségek helyett az egyenletben a megfelelő leszedett 
mértékek helyettesíttetnek, akkor a hánylat szániokbani feloldása által x n 
értéke is kiderül; miből x n -4- A' metszet = v x ; ha tehát a talált v x, a 
szel vény vonal alsó (déli) S végpontjáról nyugot felé feltétetik, úgy megta-
lálják a keresett x átmetszőpontot s az I' x vonal lészen a pereghi toronyra 
irányzott tájékozási sugár az asztalon. 

69. §. 
Minthogy ezen kiszámítás igen egyszerű, azért mindjárt az I'. állomá-

son, e pontnak metszet általi meghatározása után az asztalon, a tájékozási 
vonal x metsző-pontja kiszámitathatik és felvétethetik, hogy ekkép a II. 
lap tájékozásának az I. lap hálójávali megegyezése megvizsgáltathassék, és 
rajta szükség esetében mindjárt javítani lehessen. 

70. 5. 
Különben magától értetődik, hogy ha lehetséges, a pereghi jelpont 

helyett (4. ábra) csak egy állomási pontot p. 0. I-et az I. lapon, az I'. állo-
mással a II. lapon, kell viszonyos tájékozási sugár által összekötni, (mind-
azonáltal ez a létező kilátás és az ezen állomásokról látható tárgyak ele-
gendő világosságától föltételeztetik), miáltal az előbbi §-bani x metsző-pont 
kiszámítása szükségtelen, minthogy a mérnök mindjárt az első laponi mun-
kálat alkalmával az I. pontról I' felé sugárt vonhat, mellynek átmetszését 
azután csak az öszveütköző lap szelvény-vonalára kell feltenni, hogy a sze-
rint a viszonyos látvonal I'-ből I. felé beigazíttassék. 
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VII. F E J E Z E T . 
A község felmérendő egyes részeinek, és mezőségének részletes felvétele, 

71. J. 

Már a 18. §-ban mondatott, hogy minden felveendő nagyobb tér, le-
gyen az akár egész község-határ, akár annak tetemes része, biztos támasz-
pontok mérnöki meghatározása által kell a részletes munkálataihoz alapot 
készíteni; hogy az illy módon kivitt felmérés később időkben is használható 
anyagot nyújtson. 

Ezen mérési háromszögellés kétfélekép eszközöltethetik, t. i. vagy: 
1-ör. Függetlenül vitetik végbe, vagyis magában véve, mint a részle-

tes felvétel előmunkálata a 48. §-hoz képest, különösen, ha a felmérendő 
térség igen nagy, s több kapcsolatban lévő dűlőkből áll, mellyek majd egy 
egész, sőt több asztal-lapokat is betöltenek, s valamennyit mind kapcso-
latosan egy öszhangzó egészszé kell összeállítani; vagy 

2-or. A mérési háromszögellés az 52 és 53. §§. szerint a részletes fel-
méréssel úgy köttetik öszve, hogy már az asztalnak fő állomásokra felállí-
tásakor, mindjárt a legközelebb fekvő, és részlet-felméréshez alkalmas 
állomási pontokhoz sugárzatok és metszetek is húzatnak; melly eljárást 
egyes elszórt dűlők s mivelési ágak felvételénél, valamint a község-határ 
nagyobb szakaszainak vagy erdőségének felmérésénél követhetni. 

72. §. 
Némelly esetekben, ha csak egyetlenegy vagy több olly dűlők volná-

nak felmérendők, mellyek függetlenül magokban álló részeknek tekinten-
dők, a felvétel hálózat-tétel nélkül is megtörténhetik; midőn minden dű-
lőre nézve külön alapvonal méretik lánczczal, s ebből kiindúlva, a részle-
tek kerületének további felmérése a gyakorlati mértan szabályai szerint 
asztallal vitetik végbe. 

• 

73. §. 

Azonban a körülményekhez képest, akár az egyik, akár a másik mód 
használtatik, a 18. §. által kiszabott eljárást lényegileg mégis megkell tar-
tani, hogy a felmérendő részletek kikarózott kerületének az asztaltáblán 
biztos alap adathassék. A részlet-felmérés tárgyát tehát, a részletek kika-
rózása, és a tulajdonkép mérnöki munkálatok végzése teszi az asztalon 
való dolgozatok által. 

74. 
Ha a mérnökkel a községben felveendő részletek és dűlők megismér-

tettek, akkor azok kerületének kikarózásához fog részletenkint, azon rend-
ben, mellyben felvenni gondolja. 

Ha nagyobb dűlőkön a mivelési ágak különbsége miatt alosztályok 
szükségesek, akkor azok elkiilönözött részeknek tekintendők, és a termé-
szet által kijelölt elválasztások szerint karóztatnak ki. 

75. §. 

A kikarózás számokkal ellátott karókkal olly módon vitetik végbe, 
hogy azok mértani meghatározása által, minden egyes rész kerülete, valódi 
alakjában és nagyságában kitűnjék. 

Hogy ezen meghatározásnál tévedés ne támadjon, a mérnök egy tér-

A dűlök részletes 
felvételénéli el-

járás. 

A részletek kika-
rózása. i 
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A térvázlat szer-
kesztése. 

További határoza-
tok a kikarózást 

illetőleg. 

Egész községha-
tár felvételénéli 

kikarózás. 

vázlatot készít magának, melly ben a részletek alakja szemmérték szerint 
és a kikarózott pontok számjaikkal együtt láthatók legyenek. 

76. S. 
• 4» 

A térvázlat a természettel egyező képét nyújtsa a föld részletekre 
való elosztásának, valamint a rajtok előforduló mivelési ágaknak is, hogy a 
térképek kidolgozására adatokat szolgáltathasson. 

Valamint t. i. a 34—36. §§-ban említett tájékozási vázlat, a felvételi 
tér átalános áttekintését könnyíti, és a mérnöknek arra szolgál, hogy mun-
kálkodását a földtér minőségéhez és egyéb körülményekhez képest szabá-
lyozza és czélszerü munkarendezéseket tegyen; szinte úgy a térvázlat is 
mindazon adatokat magában foglalja, mellyek az asztal-tábla helyes kidol-
gozásához, a jegyzőkönyvek szerkesztéséhez, és a mutató vázlatok készí-
téséhez szükségesek. 

77. §. 

A térelőrajz (brouillon) vázlata a kikarózással egy időben készítendő, 
és még a mezőn be kell a szükséges jegyzeteket irni. Az ehhez kívánt sca-
la a mérnök tetszésétől függ ugyan, mindazonáltal elég nagyságú legyen, 
az előfordúló tárgyak világos kimutatására. 

Hogy a térvázlatban a természettel meglehetős hasonlatosság idéztes-
sék elő, és hogy a részletek akadályozó feljegyzései kikerültessenek, ta-
nácsos: támaszul az asztallapon már meghatározott állomási és jelpon-
tokat használni, és ezen támasz-pontok segedelmével a felvételi tér vázo-
latát megközelítő mérték-arányban s körülbelőli tájékozással eszközölni. 

78. §. 
Ha a felvétel több lapokra esik, úgy minden esetre szükséges, a 65. 

§. folytán meghatározott szelvény-vonalak végpontjain kivúl, a részletek 
kikarózása előtt, még néhány közbeneső pontokat a földön kitűzni, és póz-
nákkal kijegyezni. 

79. §. 
A kikarózás és részletek vázolása alkalmával, a mérnök megjegyzendi 

magának, hogy mellyik állomásból lehet a karókat látsugarazni vagy met-
szeni, vagy mi niás módon meghatározni. 

8 0 . § . 

Hogy a felvétel haszontalanúl ne hosszabbíttassék és nehezíttessék, a 
dűlők és egyes részek felvételénél a szükségtelen kikarózások elkerülen-
dők. Szükségtelennek tekintendő mindazon kikarózás, mellynek a számításra 
befolyása nincsen, és a felvételnél a dűlők vagy egyes részek alakjában 
semmit nem változtatnak. Minthogy a mívelt földek a kataszterre nagy be-
csiiek, azért ezeknél a kikarózás sokkal nagyobb pontossággal viendő, mint 
a kisebb becsii földeknél, melly éknél a főkanyarodások meghatározása elég-
séges, kivévén, ha a szomszéd mivelési ágak nagyobb becsüek, és ponto-
sabb kikarózást kívánnak. 

Helységtérek (belsőhely) a 4. §. szerint egész részleteknek tekinten-
dők, és csak kitérjedésileg karóztassanak ki. 

8 1 . § . 

Ha valamelly község egész határának összes felvétele volna megren-
delve, már a kikarózásnál kell gondoskodni arról, hogy minden tévedés 
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elkerültessék, melly az öszves terület öszvet ételénél az elhanyagolt kitű-
zések , vagy a községhatár valamelly részének felmérése által támadhat, 
minthogy minden illy hiány mind a földjövedelem felvételére szolgáló elő-
munkálatok kijavításánál, mind a térnagyság kiszámítása feletti ellenőrkö-
dés bevégeztével, igen feltűnő különségekre, s ezek forrásának kipuhatolá-
sára időt rabló kutatásokra vezetne. 

E végre nemcsak a haszonvehető területeket, mint szántóföldek, ka-
szállók, kertek, legelők, erdők és nádasok által képzett részleteket és dű-
lőket, hanem nemterményző téreket is, mint utakat, folyókat, patako-
kat, honiokbuczkákat, tavakat s nádnélküli mocsárokat, átalában a ha-
szonnemvehető földet egészben vagy részletenkiht, a mint azt a termő föl-
dek közti fekvés magával hozza, ki kell karózni vagy felvenni. Minél a' 
következőkre kell ügyelni: 

a) Nemtermő területek: mint tavak és mocsárok, kő-bányák, agyag és 
kavics-gödrök, homok-buczkák s a t. mellyek egy dűlőn haszonvehető 
földek közt fekszenek, a mennyiben azok az egész dülő területének 
mintegy 2 száztóliját képezik, különös vágásoknak tekintendők, és a 
használhatlan föld kiterjedése szerint kikarózandók, ha pedig a dűlők 
öszves felületének 2 századtóliját nem érik el, akkor a dülőkhez hozzá 
számitatnak, és a kikarózásnál tekintetbe nem vétetnek. 

b) Nyilvános utak, mellyek valamelly dűlőn keresztül mennek vagy az-
zal határosak, ha kilencz lábnyi szélességet túlhaladnak, az egészben 
mint egy nagy részlet vétetnek, és mint ollyan kikaróztatnak; kisebb 
szélességnél pedig a diilőhez számitatnak, és csak a rajzolásnál jelel-
tetnek ki út gyanánt. 

c) Ugyanez áll a sivatag vagy vizenyős telkekről, patakok, folyók és 
csatornákról, mellyek szinte a használhatlan földkiterjedéséhez ké-
pest karóztatnak ki, és a térképen tulajdonságaik szerint állitat-
nak elő. 

82. §. 
A kikarózásnál mindenkor jelen kell lenni a községtől kirendelt be-

mondónak, ki a mérnöknek a kikarózásnál szükséges útmutatást képes ad-
ni. A tájrajzon a bevert karók számai, és a rajtok feljegyzett dűlők és rész-
letek, azoknak neveik, a mivelési ágak, és a föld tulajdonságai beirandók. 

83. §. 

A kikarózás után az asztallali felvétel következik: 
Ahol csak a vidék engedi, a kikarózott pontokat vagy metszések, 

vagy látvonalak, vagy lánczmérések által kell meghatározni. 
A mérnök e munkánál a hálózatból induljon ki , mellyet az 57—66 

§§. szerint az asztallapon kihúzott, s mindenkor a nagyobból a kisebbe vé-
gezze dolgát. 

Minden állomási vonalnál a meghosszabbított sugarak az asztal szélén 
jegyeztetnek meg, s átalában úgy kell eljárni, mint a mérési háromszö-
gelésnél. 

Szabad, nyilt vidéken a mérnök a lánczot és mérrudat rendesen csak 
segédeszközül használandja az igen apró részeknél. 

84. §. 
A lapon találtató minden pont- és vonalnak, a mezőn nekik megfele-

lőkkel tökéletesen meg kell egyezni, a pontok meghatározása akár met-
szések akár lánczmérések, akár mind a kettő által együtt véve történt 
legyen. 

A bemondó (indi-
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A tájtü feltétele-
zett használata. 

A részletes felvételnél a mérnök az állomási pontok megjegyzésére az 
asztalon, a jel-tiít használhatja. 

85. §. * !j 
Az asztal felállításánál a tájékozáshoz mindég a legtávolabbi iránypon-

tok választandók, és pedig úgy, hogy az iránypont az állomástól távolabbra 
essék, mint a melly onnét látsugaraztatni vagy metszetni fog. 

86. §. 
Az állomási pontok, melly ékből a mérnök a számokkal ellátott karókra 

látvonalaz, és azokat metszi, egymástól igen távol ne legyenek, hogy a 
zászlók rúdjait még szabad szemmel jól kivehesse, és meggyőződhessék afe-
lől, hogy azok függőlegesen tartatnak. 

87. §. 
Mig a jelmutatóul (figurant) választott napszámos a betanított jegyzék 

szerint karórúl karóra megy, és a zászlót mindegyik felett tökéletesen fel-
állítja, a mérnök az irányvonalakat húzza meg, és a karó számát mellé irja. 
Ezen irányvonalakat azután egy más alkalmas pontból, a mennyire lehet 
függőlegesen metszi, de 30 foknál kisebb szögletü metszések semmi esetre 
sem tétessenek. 

A meghatározott pontok óngyüriível fogatnak körül, mellybe a karók 
száma beiratik. 

88. §. 
A jeladások egyenlően és a kataszternél bevett szokás szerint eszköz-

lendők. 
A fő-mérnökök a melléjük rendelt mérnököknek az iránt bővebb utasí-

tást adandnak. 
A jelek szükségtelenül ne szaporitassanak. A hol látni lehet, zászló 

által, hol ez nem lehetséges, kürtölés vagy sípolás által adatnak jelek. A 
hiábavaló kiabálások és szaladgálások kerülendők. 

89. §. 
Olly vidéken, mellyek szabad kilátást nem engednek, a kikarózott 

pontok meghatározása egy állomási pontbóli látvonalzás és annak irányá-
bani lánczmérés, vagy kerület-mérés által eszközlendő. Ha pedig egy vagy 
több karó az állomási pontról nem volna látható, akkor keresztmetszetek, 
t. i. átmetszési felméretek által, a már felvett legközelebbi karóktól hatá-
roztatnak meg. 

Valamelly részlet igen rendetlen kanyarodásai p. o. patakoknál, ber-
keseknél sat . egyenes vonal által vágathatnak le, mellynek végpontjai az 
asztallal, kanyarodásai pedig lánczczal mért metszések és rendezők által 
határoztatnak meg. 

A táj-rajzon minden láncz vagy mér-rúd által mért vonal hossza 
beiratik. 

90. §. 
Korlátozott kilátású hegyes vidékeken, erdő-felméréseknél, átalánosan 

olly esetekben, hol csak nagyon rövid állásvonalak vehetők, a munka kön-
nyítése és gyorsítása okáért a boussole használata megengedtetik: ha kü-
lönben a mérési háromszögellésnél a 63. szerint tett vizsgálatkor a tájtu 
észrevehető helybeli eltérésre nem mutatott. A boussole mindig csak kise-
gitőleg használandó, hol máskép boldogúlni nem lehet, csak hogy a mér-



niik valahányszor csak lehet, a tájti'í által meghatározod pontokat helyes fő 
Vagy jelpontokból ellenőrzeni törekedjék. 

91- §• . 
Több egymás mellett fekvő diilők felmérésénél arra kell ügyelni, hogy 

a rajta előforduló jelpontok, mint tornyok, keresztek, továbbá kocsiutak, 
árkok vagy vizek öszvefutása, s több illy támpontok meghatározása által, 
a felvételi térkép vagy már létező felmérési munkálatok későbbi használa-
tára is megtartassanak. 

Hasonló okból ajánltatik a mérnöknek, hogy egész község határának 
felmérésénél, ha az egyik vagy másik asztal - álláspontból a szomszéd köz-
ségek távollévő templom-tornyai láthatók, azokhoz 63. §. szerint irányzat i 
sugárt vonjon, s ezen irányzatokat az asztallap szélén a 62. §. 1. pontja 
szerint megjegyezze, hogy későbben, ha több szomszéd községek felvételi 
térképét kisebb scála szerint egy egészben kellene öszvetenni, ezen suga-
rak a közös tájékozásra segedelmet nyújtsanak. 

92. §. 

Ha egyes esetekben a diilők részletezése vétetik elő, akkor a részlet-
elválasztások is kikaróztatnak, és ezen karók, a környülálláshoz alkalma-
zott eljárás, metszések vagy láncz-mérések által határoztatnak meg. Rendes 
egyenes vonalú választóvonallal ellátott részleteknél, csak azok fejei karóz-
latnak ki. 

Egyenlően kanyarodott keskeny, hosszú, valamint az egyenlően futó-
tól keveset elt érő részletek, mint az V-ik ábrán A. alatt láthatni, csoporton-
kint, az első és utolsó részlet pontos kikarózása után, a kikarózott pontok 
közti lánczmérés által határoztatnak meg; szélességük függőleges átmet-
szésben a a' és b b' méretvén. A Jánczmérések mindazonáltal csak akkor al-
kalmazhatók, ha a telkeken lévő mivelési ágak azáltal nem kárositatnak 
p. o. kaszálókon, legelőkön, ugarföldön sat . Szőllőkben, gabona-földek 
ben, és becses mivelési ágakban, a méretileg háromszögelt pontokhoz 
czélszerüen haránt (travers) v onatik (V. ábra B.) és ezen a részlet-elválasz 
tások számmal nem-jegyzet karók által jegyeztetnek meg, mellyek azutái 
az asztallal p. o. H. állomásból metszetnek. 

E mód alkalmazásánál a jelmutatók, rúdjaikkal vagy zászlóikkal, i 
számmal nem-jegyzett karókhoz az elválasztási barázdákon juthatnak el, j 
igy a lánczmérésnél különben elkerülhetlen keresztülkasul járkálások a föl-
deken, tehát a termények megkárosítása is elkerültetik. 

93. §. 
Ha a részletek több asztal-táblákra esnek, akkor a mérnök egy asz 

tal-lapon veszi fel az egész részletet, ha a szelvény-vonalon kivül arra me£ 
elegendő hely találtatik. Ha ez nem volna történhető, akkor illy részletei 
számára a mezőn választó pontokat jelöl ki , mellyeket a térképen mégha 
tároz. A részlet külön darabjai azután bizonyos választó-vonalig minden la 
pon külön fognak kiszánthatni. Azok öszvegeáltal az egész részlet térnagy 
sága pontosan megkapható. 

94. §. 
Helységeknél a mérnök a 4-ik §. szerint az asztallal csak a kerületei 

határozza meg, és amellett épen ügy jár el, mint egyes részlet kerületé 
nél; ugyanaz áll magánosan álló épületekről, a hozzá tartozó udvarok éí 
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kertekkel együtt, hacsak különösen nem rendeltetik azok részletesebb 
felmérése. 

95. §. 
Ha a mérnök egy részletet bevégezett, akkor rendesen a legköze-

lebbi felvételéhez kezd. Mihelyt egyik részlet felvétele bevégeztetett, az 
tüstént kihúzatik tussal. Erre azonban a külső munkákra alkalmas időt 
nem kell vesztegetni. 

96. §. 
Terjedelmes zárt erdőségek felvételénél az eljárási fődolog abban áll, 

hogy a mérnök a kerületet vonalakkal húzza körül, mellyek vagy láncz-
czal méretnek, vagy végpontjaik a mérési háló állomási vagy jelpontjaiból 
metszések által határoztatnak meg. Az utóbbi eset azonban a 41-ik §. 3 és 
4 pontjai szerint készült hálót, mint előmunkálatot, feltételezi. Ha pedig 
a részletes erdő-felmérés ezen előmunkálat nélkül volna végbe viendő, lé-
nyegileg akkor is ugyanazon §-ban előadott eljárás szolgál zsinórmértékül 
a támaszpontok meghatározására nézve; arra kell azonban törekedni, hogy 
a jelen (VII.) szakaszban a kikarózásról és a részletes felvételről már előre 
bocsátott utasitás, a körülményekhez képest, az erdőfelmérésnél is meg-
tartassék. 

97. §. 
Erdő-méréseknél gyakran megtörténik, hogy a segédvonalok vég-

pontjait látvonalzás által nem lehet meghatározni, s az állomási eljárást szük-
séges követni; minél arra kell figyelni, hogy a kiindulás biztosan megha-
tározott pontokból történjék, és a hol csak alkalom nyilik, ismét biztos 
pontokkal kell öszvekötni, vagy metszések által ellenőrzeni. 

Hol az erdőbe mélyen bemenni szükséges, ott az erdő kezdetén állo-
mási és jelpontok tüzettessenek ki. 

Mindenkor tanácsos az erdő-kerületet legalább két ellenkező oldalról 
felvenni, s körülbelől a közepén bezárni, és a netalán előforduló eltérést 
felosztani. 

Ha az erdő kerületének, vagy belső vágásainak felvételénél, az állo-
mások csak kis távolságra vétethetnek, akkor czélszerü a tájtút (boussole) 
használni; és a felvételt ugró állomások által folytatni; mihelyt azonban 
hosszabb állomás-vonalra nyilik alkalom, tüstént ugró állasok nélküli kö-
zönséges állomásozásra kell visszatérni; ezen mód szerint folytatja a mér-
nök működését a sugárzati menetek segítségével, mig az állomásokat ismét 
biztos pontokról hátrametszés által ellenőrözheti, az eltéréseket kiigazít-
hatja, és igy a kerületet bezárhatja. A részletes munkálatnak tájtűveli 
eszközlése alatt a 90. §. által feltételezett óvakodást sohasem kell szem elől 
téveszteni; miért is a mérnök a hol csak lehet, a tájtút az asztalnak már 
azelőtt tökéletesen meghatározott állomási ponton való felállítása, és biz-
tos iránysugarak szerinti tájékozása által megvizsgálni köteles, valljon az — 
helybeli befolyások vagy felhalmozott hibák következtében valami eltérést 
nem mutat-e? melly esetben a tájtű további használata mellőzendő, és a 
mérést más oldalról kell tájtú nélkül eszközölni. 

98. §. 

Erdő-felvételnél a mérnök mellé egy erdőszakbeli egyén fog adatni, ki 
a fa-miség különbsége miatti szükséges alosztályokat megmutatja. — Min-
den az erdőben fekvő, más mivelési ágra szánt és állandóan mint ollyan 
használt térek, mint legelők, szántóföldek, kaszálók s a t. ha terjedelme-
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sebb kerületű részleteket képeznek, szinte kihasitatnak, és mint részletek 
különösen vétetnek fel. 

99. 

Ha egy községben bevégeztetett a felmérés, és a felvett tér több asz-
tallapra terjed ki , akkor a mérnök a lapokat római számokkal megjegyzi. 
E számozást a legészakibb részeknél kezdi, s nyugotról keletfelé folytatja. 

A kész és számozott lapok egy borítékba tétetnek, mellyre a tarta-
lom jő. 

Azon szelvénylap, mellyen a község neve áll, egy 5—6 hüvelyk 
hosszú scalával láttatik el. Minden felvételi lap, a déli szelvény vonal 
alatt, jobb oldalon, a felvételt eszközlő mérnöktől, bal oldalon pedig a 
vizsgálattevő főmérnöktől aláiratik. 

100. §. 
A mérnök a felvett szelvényeket csak addig tartja magánál, mig azok 

határjárása, valamint a térnagyság kiszámítása be nem végeztetett; a szá-
mitások bevégezte és jegyzőkönyvbei iktatása után pedig a kataszter-ülnök-
felügyelőnek adja által. 

Felvétel utáni bá-
nás a térképpel. 

VIII. FEJEZET. 

A kimutatási vázlatról. 

101. §. 

A felvétellel egyidőben készítse el a mérnök a kimutatási vázlatot, 
melly minden felvett dülő és egyéb felvett tárgyak alaprajzát adja elő (mi 
tehát a felvétel rövid másolatának tekintendő). Ennek czélja a mérnököt 
azon állapotba helyezni, hogy a külső munkálat alatt felvett térképet an-
nak idejében kidolgozhassa, és azokról telek-jegyzőkönyvet szerkeszthes-
sen, mellyben minden felniért dülő térnagysága és mivelési ágai kimutat-
tatnak. Azon felül e vázlat a becslő biztosnak kivúl a mezőn az eredeti fel-
vétel helyett szolgál használatúi. 

102. §. 
A kimutatási vázlatok olly nagyságú lapokon, hogy egy tökéletes fel-

vételi szelvény négy asztal-lapból álljon, a térképről a tájrajz használatá-
val Coquille-papirosra másoltatnak, és kártya-papirosra vitetnek át. Ez 
utóbbi úgy történik, hogy a kártya-papiros ritka enyvvizzel behúzatik, tö-
kéletes megszáradás után nedves szivacscsal könnyedén letörőitettek, s a 
rajzolt Coquille-lap tiszta kendővel egyenlően rá kisimittatik. 

A kimutatási vázlat azon négy lapja, mellyek egy szelvényt képez-
nek, hátulsó oldalukon reá ragasztott szalag vagy vászon-szeletek által egy 
egészbe összefüggesztetnek. 

103. §. 

A vázlatok a részletenkinti felvételnél színekkel lesznek ellátandók, 
hogy ekkép a mivelési ágakat meg lehessen különböztetni. Annak rajzolá-
sánál, mellyet sebesen el kell készíteni, se ékesség, se szépség nem kí-
vántatik, hanem a színek erőteljesek s minden lapon egyenlők legyenek, 
anélkül, hogy azért szemet sértsenek. 

i A kimutatási váz-
[ lat czélja. 

- A kimutatási v á z -
lat alakja. 

A kimutatási v á z -
lat elkészitésénéli 

eljárás. 



A felvett diilők kerülete egyenlő és erős vonalak által fekete tussal 
htízatik ki. 

A minden fő-mérnök felügyelete alatt lévő rajzminta mutatja, mikép 
kellessen a különféle tárgyakat felrajzolni. 

A dűlőkkel határos csinált s egyébb szekér-utak szélességűkhez ké-
pesti kettős fekete vonallal, a gyalogutak pedig egyes vonalakkal jegyez-
tetnek. 

A térképen előforduló minden egyes ház vagy épület alapjai, bár mi-
nők legyenek is, fekete tussal húzatnak ki, egyes falak kárminvonal által 
jelöltetnek meg. Kőkeresztek kármin vonalakkal, vizek, mellyek a térké-
pen megismerhető mederszélességgel birnak, valamint tavak is finom fe-
kete tusvonallal húzatnak ki. 

Nagyon keskeny patakok vagy viz-vezetékek egyszerű kék vonalak-
kal jegyeztetnek. 

A hidak fekete vonalakkal húzatnak ki, minden határ, vékony fekete 
vonal által különböztetik meg; a különféle határok megjelölése ezen a vo-
nalon történik a fenemiitett rajzminta szerint olly módon, hogy a vonal 
maga mindig látható maradjon. 

A szelvény-vonalak fekete tussal finoman húzatnak ki. Azokat széles 
tus-vonallal körülfogni nem szabad. 

104. §. 

A színezés következő festékekkel történik: 
A k ö v e z e t t o r s z á g u t a k halavány karminnal; a k o c s i - u t a k 

világos barna, a g y a l o g - u t a k világos sárka festékekkel húzatnak be. A 
h e l y s é g - t é r e k fehéren maradnak, hová a helység neve iratik, a talán 
egyenesen felvett falazott házak pedig karmazsinnal, fa-épületek halavány 
sárgával festetnek. 

A s z á n t ó f ö l d e k , k o m l ó k e r t e k és doh á n y - ü l t e t v é n y e k 
guttmézgás(Gummigutt) karmazsinnal v agy jól megégetett kávélével sárga 
barnára, a dohánylap sötétbarnára színeztetik. 

A s z ő l l ő k h ö z ritkított szántóföldi szín kármin hozzátételével vé-
tetik, és ezen vöröses színnel a szőllők behúzatnak. 

A k e r t e k levélzöld és vegytani kék keverék által sötét, a k a s z á -
lók világosabb, a l e g e l ő k pedig egész halavány zöld szint nyernek. A 
kaszálók és legelők befestésére felolvasztott s jól megritkított rézvirág 
(Grünspan) is vehető, mellybe kevés guttmézga keverendő. 

A l o m b és t ű l e v e l ű e r d ő s é g e k , valamint a v a d á s z pago-
n y o k és a n g o l k e r t e k (parkok) is gyenge fekete tussal alapoztatnak, 
és a fa neme, a mintarajz szerinti egyetlen egy fának bele-rajzolása által 
különböztetik meg. 

A g e s z t e n y e - e r d ő k guttmézga és kármin keverék által barnán 
színeztetnek. 

Minden kettős vonallal kihúzott p a t a k o k és v i z e k , továbbá ta-
v a k , m o c s á r o k és r i z s - f ö l d e k halavány kék festékkel húzatnak 
át; utóbbiak halavány kékkel négyszögíttetnek és kék vonalakkal hú-
zatnak át. 

T u r f a - á s á s o k h o z , agyag vagy kav ic s g ö d r ö k h ö z barna szin 
vétetik. 

Kopasz sziklák, kopárságok, és bérezés helyek nem festetnek le. Kő-
bányákhoz tussal kevert kék vétetik. 

A mérnökök a hasonló tárgyakat ugyanazon községben hasonszinekkel 
látandják el. A főmérnökök arra ügyeljenek, hogy a mérnökök által körül-

Szinczés. 
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belől ugyanaaon színek használtassanak, és tiogy a különböző községeké** 
színezés, a mennyire lehet, egyenlően eszközöltessék. 

105». 

A kimutatási vázlatban a mérnök a táj-rajzból a következőket fogjí 
áttenni: 

A dűlők megnevezését, a vázlaton átfutó folyók és patakok neveit 
valamint a határos községeket, és az utak irányát, hová vezetnek. 

Azonfelül a kimutatási vázlatban az ügyvezető minden vizsgálat-té-
tele kijelöltessék. 

A vizsgálati vonalak veressel huzatnak ki, a lánczczal mért, vagy í 
térképről leszedett hosszak, a mennyire a tér engedi, az előbbiek veres 
az utóbbiak fekete színnel az illető vizsgálati vonal alá írandók. 

Azon karók, mellyek vizsgálatkor metszéseket nyertek, egy kis ve-
res vonallal jegyeztessenek meg. 

106. 
A diilők a kimutatási vázlaton illő renddel, amint azok egymásra kö-

vetkeznek, inegszámoztatnak olly formán, hogy egyik részletből a másik-
ba való áttéréskor a következőt könnyen meg lehessen találni. Legczélsze-
riíbb a helységhez legközelebb eső dűlőn kezdeni, és úgy a felvett renddel 
a távoliabbakra átmenni. 

A dűlők a mutató vázlaton egy 1. bécsi tizenkettedes vonal szélességű 
czinóber-veres sújtással fogatnak körül, mindazonáltal úgy, hogy a diilők 
határa p.o. patakok, utak, kerítések s a t. láthatók maradjanak, a számok 
szinte veres álló római betűkkel, a mennyire lehet, a dülő közepére 
iratnak. 

á .' i : - 4 , f ,Y .! ,!, l o t ^ x ^ o ^ H i Mii .«nd^ío rii ' ,KnibvM 
A mutató vázlatok egészen bevégzett rajzolása és színezése után fe-

kete tussal iratnak be. 
A határos községek patakjainak és folyóinak megnevezésén s annak 

megjegyzésén kivűl, hogy az utak hová vezetnek, minden egyéb nevek 
a szelvény-alapvonalakkal párhuzamosan iratnak be. A görbe vonalok sze-
rint beirt nevek is, a lap elfordítása nélkül könnyen olvashatók legyenek. 

A határokra csak a határos helységek nevei iratnak, a „ h a t á r " szó 
mellététele nélkül. 

Az írás nagyságát és módját a kataszter számára készített minta mu-
tatja. A betűk jól vastagon rajzoltatnak fel, egymástóli egyenlő távolság-
ban, hogy az írás magát jól vegye ki. Minden kiczifrázása a czimlapnak és 
betűknek megtiltatik, és csak egyszerű Írásmódot kell követni. 

A nevek átalában úgy iratnak be, amint azok a községi választmány 
által a mérnöknek Írásban átadatnak, nem pedig mint a mérnök magának 
előre feljegyezte, vagy amint emlékszik rájok. 

108. §. 

A vázlatlapok egyikére, hol a tér legjobban engedi, a község és ko-
rona-ország neve, valamint a felmérés év-száma is beiratik, p. o. Harka 
község, Magyarországban, Sopron megyében, 1850. 
it i i 1 > ; • > • • , ... r ; ; , ' J J « . [ /»•(. t\C* ,|1 

109. 
A kimutatott mérnöki munkálatok egy községben elvégeztetvén, s 

miután a kimutatási vázlat is elkészíttetett, a mérnök a községi választ-
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1 

A kimutatási váz -
lat aláírása. 

many jelenlétében a felvett tért dülőriil dűlőre megjárja, és ezen pontos 
határ-járás által a mutató vázlat helyességét megvizsgálni és kiigazítani 
tartozik. 

1 1 0 . § . 

A határjárás és a netán találtató hibák kijavítása után, a mutató váz-
lat minden jelenlévőktől, hátulsó részén, következő melléklettel fog aláíratni 
„az ezen vázlaton lerajzolt kimutatás az alulírtak jelenlétében a helyszínén 
megjáratván helyesnek találtatott." N. N. Község. 

Átalúnos határoza-
tok, a térkiszámi-

tásoknál. 

A. B. C. D. 

Egész községek 
vagy egyes dűlök 

kiszámítása. 

IX. FEJEZET. , 

A h i s z á m i t rí ft r ó /. 

111. §. 
Minthogy a község és mező-felvételnél leginkább azon kell lenni, hogy 

az eredmény t minél előbb meg lehessen tudni, azért a mérnök a bevégzett 
felmérés és kirajzolás után a számításhoz fogjon. 

Részenkinti felmérésnél a kiszámítást télen által is meg lehet tenni, ha-
csak a felügyelő annak tüsténti végbevitelét nem kívánná. 

A következő §§-an kiszabott eljárás felvilágosítása véget(, mind a tér-
kiszámítást, mind a jegyzőkönyvvitelt illetőleg, az ide csatolt könyomatu 
minta lapok A. és B. C. és D. táblázatok szolgálnak. 

112. $. 
Egy község vagy meghatározott egyes dűlők kiszámítására, minden 

szelvényben az 56. §. szerint a szelvény-vonalokon kijegyzett, egymástól 
egy hüvelknyi távolságban álló pontok, északtól dél, és keletről nyugot felé 
húzott vékony ónvonalak által minden szelvényben összeköttetnek. 

113. 
A felvett térre eső egész hüvelykek ónnal s arabs számokkal meg-

jelöltetvén megolvastatnak, és számuk a rendes számadó-könyvbe beiratik, 
és pedig úgy, hogy a „szorzók" (factor) czimü rovatba az egész hüvely-
kek száma irattassék. 

114. 
Az egész hüvelykek minden négyszökhüvelyk térnagyságával, tehát 

1"—50° scálánál 2500 négyszög öllel = 1 9 | le holddal, 1"=100° scálánál 
10,000 négyszög öllel, végre 1"=:200<> scálánál 40,000 négyszög öllel sok-
szoroztatnak; ezáltal az egész hüvelykek számaiban foglalt térnagyság ki-
jön, melly aztán 1600 négyszögölés katasztralis holdra hozatván, a négy-
szögölek beni maradékkal együtt az „eredmény" (product) czimü rovatba 
iratik. 

. 0 » • . i ! i ' » ^ n > . . , ;d«!„ i J f e ' f c d V ^ á l ^ , ' «1 7 ' 

A megmaradt hüvelykek levágásai, párhúzamosak vonása által 
egyenlő szélességű trapézekre osztatnak, mellyek a körülményekhez ké-
pest 10°, 20°, 40°, 50° vétetnek fel, újólag megszánioztatnak, s azután 
számszerinti renddel a szorzók (factor) első rovatába 10, 20, 40, 50-el, 
amint az osztás történt, beíratnak. 

Minden illyen trapéz magassága az eredeti térképen, azután a scálán 
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körző által vétetik le, s mint második szorzó mindenik trapézhez oda ira-
tik, és később kiszámittatik. Az egyes trapézek kiszámított térnagyságának 
öszvegéből az egész levágás területe ki fog tiinni. 

116. S. 

Ezen — a tér-számítás alapjául szolgáló eljárásnak, a'kivitelbeni pon-
tosság csorbítása nélkül, lehető rövidítése és egyszerűsítése végett, már a' 
leszedésnél számos trapéz egyes magasságai öszve adatnak a körző mechani-
cai kezelése által, és ezen magassági öszveg mint megfelelő szorzó tétetik 
fel, melly a trapéz alapvonalával (t. i. a felvett párhuzami távollal á 10°, 
20°, vagy 40°) sokszorozva, a feljegyzett számú trapézek térnagyságát adja. 

E végre — idő-kimélés tekintetéből, jó szolgálatot teszen, a minden 
gyakorló mérnök előtt különben is ismeretes öszveadási vagy százados kör-
ző, melly egy szorítóval ellátott fokiv (Gradbogen) készült segedelmével, 
a körzőt csak bizonyos kiterjedésig engedi szétnyílni, melly a' kisebbre vett 
scálán egy bizonyos hosszat, p. o. 100° vagy 200° foglal magában, s aztán a 
rendes nyílás elérése után be kell zárni és az öszveadandó leszedések foly-
tatására lassankint ismét kinyitni szükséges; mi által kellő figyelem s ova-
tosság mellett a trapézek magasság-rendező öszveadása gépileg és megle-
hetős sebességgel eszközöltetik, s így nemcsak az egyes méretek leszedé-
sét, hanem azoknak számbavételi öszveadását is meg lehet kímélni. 

Egy illy öszveadó körző hiányában, még a' közönséges körző hasz-
nálatával is lehet szinte tetemes időt kímélő eljárást követni, ha t. i. a tra-
pézek magasság-rendezői egy vagy több négyszög hüvelykben, egymás után 
leszedetnek a körző folytonos szétnyitása által mind addig, mig a körző 
igen ferde állása miatt a méretek leszedése bizonytalanná nem válik; aztán 
a megfelelő hosz-öszveg a scálán leolvastatik, és mint az egyes trapézek 
öszveges szorzója a kiszámítási jegyzőkönyvbe iratik. 

117. §. 

Az épen említett eljárás egyszerűsítésén kívül, az öszves szorzók gya-
nánti rendezők levételénél, még lényegileg gyorsítja és könnyíti a számítást, 
ha a trapézek beosztására közel (p.o. 10 ölre) eső párhuzamok helyett, me-
szebbre p. o. 20° és 40° ölre esők használtatnak; ez a pontosság csorbítása 
nélkül megtörténhetik, ha valamelly kiszámítandó ábra kerületének nagy 
hajlásai és kanyarodásai, mellyek két párhuzamosok közé esnek, czélsze-
rüen egyenes vonalokra változtatnak. 

118. §. 

Ha illy módon az eljárás egyszerűsítésére szolgálható előnyök hasz-
nálatával az egész község vagy dűlők kiszámítása bevégeztetett, akkor a 
számítási jegyzőkönyvben az egyes szorzók öszvege öszveadatik, és a te-
rület egészben, valamint a község egyes dűlői szerint is kimutattatik. 

Részletes felvételnél a részletek, számaik rendsora szerint megfelelő 
ábrákba, három szögekre s trapezekre osztatnak, s minden egyes részletnél 
a szorzók meghatározott rovatokba iratnak, azon megjegyzés mellékletével: 
valljon az ábra trapéz vagy három szög-e? aztán kiszámitatnak, s minden egyes 
részlet öszvegben állitatik elő, mellynél azonban az 0, 5 ölet elért vagy 
túlhaladt részek egész öleknek vétetnek, h kisebbek pedig elhagyatnak.— 

Az eljárás egy-
szerűsítése. 

Részletenkénti 
kiszámítás. 
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Egyformaság végett a kiszámítási jegyzőkönyvben a „beosztás" czimü rô  
vatban a háromszög meghatározására 1., a trapzéére t. z., a trapezoidra t. 
d. fog használtatni. 

120. §. 

Ha valamelly dülő vagy részlet néhány nagyobb háromszögre osztha-
tó, mi nagy, szabályos és egyenes vonal szerint tagositott részleteknél, ki-
vált erdőrészeknél gyakran előfordul, akkor a háromszögekre való osztás 
szerint kell eljárni. 

Több, körülbelöl ugyanazon irányban haladó kisebb részleteket leg-
czélszerübb trapézekre osztani. 

A majdnem hasonló irányú részletek beosztásánál, mi leginkább szán-
tóföldeknél fordul elő, következő eljárás követendő: 

Egy ollyan fekvésű metszési tengely huzatik, hogy a rajta felállítandó 
rendezők (Ordinaten) a részletek hosszabb oldalát, a mennyire lehet, egyen-
szög alatt messék keresztül. Ezen metszési tengelyre egyenlő távolságban 
10, 20, ölnyire párhuzamosak vonatnak, a mint t. i. a részletek kisebb na-
gyobb kanyarodással birnak; mi által minden részlet trapézekre oszlik. 

A számítás e l -
lenőrzése. 

121. §. 

Egész községek kiszámításának ellenőrzése végett minden szelvény 
üres részei külön számíttatnak ki, és a már kiszámított teljes térhez adatik, 
miáltal a szelvény egész öszvegének 1"=50° scálás felvételnél 781}; holdra, 
l "=100°=nál 31251" = 200°-nél pedig 12,500 heldra kell kijönni. 

A dülő haszon-
vehetetlen részé-

nek kezelése. 

\ 

122. 

Ezen kiszámításnál , mellynek nagysága azonban jegyzőkönyvileg 
pontosan kimutatandó, a csekélyebb különbségeket ellehet nézni; ezeknek 
mindazon által nagy kiterjedések mellett, t. i. dűlők vagy igen nagy 
részleteknél, az egész terület yí009 kisebb területeknél vagy részleteknél pe-
dig %4 század holdat túlhaladni nem szabad. 

123. §. 

A felvett dűlők térnagyságának kiszámításánál, a rajtok keresztül fu-
tó vizek, csatornák,árkok, utak s. t. effélék, továbbá a bennök foglalt nem 
terményző földek, mint mocsárok, sziklás helyek s. a. t.; az illető dűlő te-
rületébe számittatnak, és külön részletek gyanánt nem választatnak szét, 
mindazonáltal hozzávetőleges becslés által az egész dülő területének hánya-
dául, ki kell számítani az illy haszonvehetlen térek nagyságát, s a száma-
dási jegyzőkönyvben az „Észrevétel" czimü rovatba írni, annélkül azon-
ban, hogy az az egész dülő területéből levonatnék; csak aránylag túlnyo-
móan terjedelmes térségeknél lesznek e tárgynak, mint különös részletek 
kihasitandók, s ehhez képest számításba hozandók. 

Telek-kiszámí-
tási rajz. 

124. §. 

Mielőtt a mérnök a községi dűlők és a szelvény- ellenőrzés kiszámítá-
sához fog, jobb áttekintet végett egy telek-kiszámítási rajzot készitend, 
mellyen a dűlőket számaikkal együtt feljegyzi, és czinóber-veres bekerítés 
által ismerhetővé teszi, hogy ha utak, patakok, vagy effélék határozzák a dii-



lőt, ezen bekerítés által kitűnjék, melly ik dűlőhöz tétessenek anía csapások 
a tér nagyság kiszámításánál. 

1 2 5 . 

Minden kiszámítási jegyzőkönyv első lapján a felírást kell illően betöl-
teni, s mielőtt b szorzók beíratnak, megjegyezni: valljon a felvétel és ki 
számítás az egész község vagy annak egyes dűlőit, vagy részleteit illeti-e? 

1 2 6 . J. 

V égül a kiszámítási jegyző-könyv a dátum mellékletével a mérnök ál-
u l aláiratik. 

qsl * £ o d r / i W-. R innlnbiHloIii n i-
Az itt kiszabott eljárás, melly valamelly község vagy annak egyes ré-

szei térnagysága kiszámításánál és jegyzőköny v be igtatásánál követendő, az 
ide mellékelt A és B mint ázatokból kiviláglik, és pedig: 

A. mintázaton a dülőnkint felvett D r e s z n i k községnek ellenőrzési 
számítása foglaltatik, és a beosztott négyszög hüvelykek megszámlálási 
módja, még pedig 1-szöra betöltőiteknek (felvetteknek), 2-or az üres té-
reknek, 3-or a levágásokkal botöltött négyszögeknek, azon számok külön-
böző színezete által isinérhetővé téve, mellyek a négyszöghüvelykek meg-
számlálására szolgálnak. 

B. mintázat 2-ik ábráján egyetlen egy dülő kiszámításának graphikai 
kezelése állitatik elő; továbbá a rajta előkészület gyanánt előre bocsátott 
felosztását a levágásoknak párhuzamok által trapézekre két párhuzamos 
közt foglalt kerület be-vagy kikanyarodásának egyenes vonalrai átváltoz-
tatását, v égre a rendezőknek, mint a térszámitási szorzóknak levételét. 

128. 

A. C. mintázatbani területszámitás kivitele , — és egy egész köz-
ség, vagy abban egyes dűlők területének kiszámítása körüli eljárást sem-
mi nehézségnek sincs alá vetve, minthogy t. i. először minden dűlőnél a 
felolvasott négyszög ^hüvelykek eredménye, aztán a dűlőbe csak részletesen 
eső négyszög hüvelykek számjai, számszerinti rendben, tov ábbá a szorzók és 
azoknak eredménye iratik be, s végül öszveg huzatik. 

Ha több dülő öszvefüggésben vétetik fel, azért a kiszámítás mégis e-
gyes dűlők szerint történik, és a végén az egyes dűlők újra előszámitandók. 

Végre az ellenőrzési számítás az egész lap felv ett és üres teréről, ugyan 
azon módon viendő végbe, sa számítási jegyző könyvkezdete gyanánt állí-
tandó elő. 

X . F E .1 E Z E T . 

A jegyzők öny r r ite lér ö /. 

129. 
A kiszámítás bevégezte után, a felmérésnek felvételi jegyzőkönyve az 

ide mellékelt D. mintázat szerint szerkesztendő. 

1 3 0 . 

Egy csupán kerületileg felvett község öszves területe a jegyzőkönyvbe 
csak egy tétel gyanánt iratik be, s a rovatok a dűlők nevezetétől egész be-
zárólag a „mivelési ágakig" átpontoztatnak. 

8 

A kiszámítási 
jegyzőkönyv kiál-

lítása. 

A kiszámítási 
eljárás fel ilágosí-

tása minta által. 

/ 

s ' 

Átalános hatá-
rozatok. 

Községek és dű-
lök szerinti fe lvé-
tel jegyzőkönyvbe 

iktatása. 



A részletenkinti 
felvétel j egyző -
könyvbe iktatása. 

Aláírás. 

Átadás. 

Dülönkénti felvételnél, minden egyes dülő területe, szinte egy tétel gya-
nánt iratik be, s az „N részletek" rovattól egész „lakhely" rovatig kipon-
tozandók. 

Ha dülő kizárólag vagy túlnyomó részben ugyanazon mivelésü földe-
ket foglal magában, akkor annak feljegyzése az illető rovatba kiteendő, 
ellenkező esetben pedig hasonlóan átpontozandó. 

Az „észrevétel" rovatban a 123. §. szerint nem termő hasztalan földek 
kiszámított területét ki kell tenni. 

131. §. 
Ha az egyes részek felvétele rendeltetett meg, akkor azok ugyana-

zon számszerinti rendben, mint a millyenben a szelvényen vagy a kiszámítási 
jegyzőkönyvben előfordulnak, a felvételi jegyzőkönyvbe iratnak, és a lap-
öszveg ismétlése által a főöszveg előállitatik. 

132. §. 
Végezetül a felvételi jegyzőköny v a mérnöktől datumoztatván, aláiratik. 

ÍM $ ! • • • ' > J'ÍHI ... 
133. §. 

Ezután a mérnök a kész munkálatot, hacsak különös rendeletet nem 
kapott, a felügyelőnek átadandja téritvény mellett, mellyben a szélvények 
mennyisége, valamint a vázlat-lapoké, ha készítettek, továbbá a kiszámítási 
és felvételi jegyzőkönyvek pontosan feljegyzendők. 

B é c s , augustus hó 2-án 1850. 



T a r t a l m a 

a földadó provisorinm behozatala körül előforduló mérnöki munkálatok ki-
vitelére vonatkozó utasításnak 

I. FEJEZET. 
s 

Atalános határozmányok. 
A mérnök kötelességei 1—3. §. A felvétel módja 4. §. Düldk, írezŐk, és részletek 

fogalma 5. §. A felmérési munkalatok kivitele 8—9 §. Az utasítás czélja. 10. §. 

II. FEJEZET. 
A mérnöki felvételek mii-és mér szereiről. 

A mérnöki felméréshez szükséges műszerekről 11 —13. §. Távcsöves vonalzó 14. §, 
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III. FEJEZET. 
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scála meghatározása. 28. §. Szabály a kiterjedt földbirtok felvételét illetőleg 29 30. §> 

IV. FEJEZET. 
• A felmérendő község határának szemrevétele. 

i A szemrevétel kivitele 31—33. §. Előszemlei tájékozási vázlat 34—36. J. 

Y. FEJEZET. 
A földméreti föháló kitűzéséről. 

A földméreti hálók kitűzése 37. §. A háló czélja 38. §. Eljárás a hállózat kivite-
lénél. 39. §. Állomási és jel-pontok 40. §. Az állomási és jelpontok megjegyzése. 41. §. 
Szemmel tartandó szabályok a hálózat tervezésénél 42. §. Alapvonal. 43. §. Az alapvo-
nal megtörése 44. §. Az alapvonal mérése és megjelölése. 45. §. Az alapvonalbani köz-
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Jelek felállítása 55. §. 

VI. FEJEZET. 
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talom meghatározásánál követendő szabály. 62—63. §. A hálónak több lapokra való 
kiterjedésénél! eljárás. 64—65. §. Két. lapra eső hálónak összeköttetése. 66—67. §. 
Egy tájékozási sugár metszésének kiszámítása a szelvény vonalon. 68—70. §. 

VII. FEJEZET. 
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A dűlők részletes felvétel énéli eljárás. 71—73. §. A részletek kikarózása. 74—75. 
A mezei vázlat szerhesztése. 76—77 §. További hatáéozatok a kikarózást Illetőleg. 



78—80. §. Egész község felvételénéli kikarózás. 81. §. A mutató jelenléte a kikarózásnál 
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Mutató vázlat czélja. 101. §. Mutató vázlat alakja. 102. §. A mutató vázlat elkészi-
tésénéli eljárás. 103. §. Színezés 104. §. Mutató vázlatba felveendő tárgyak. 105. §. A 
mutató vázlat beírása. 107. §. A mutató vázlat átvizsgálása. 109—119. §. 

IX. FEJEZET. 
A kiszámításról. 

Átalános határozatok 111. §. Egész község vagy egyes dülók kiszámítása. 112— 
118. A részletenkintti kiszámítás. 119—120. §. A kiszámítás ellenőrzése 121—122. 
§. A diilők nem termo területének kezelése. 123. §. Telek-kiszámitási rajz. 124. §. Ki-
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X. FEJEZET. 
A jegyzőkönyv viteléről. 

Átalános határozatok 129. §. Község és diilők szerénti felvétel jegyzőkönyvbe 
igtatása. 130. §. A részletenkinti felvétel jegyzőkönyvbe iktatása. 131. §. Aláírás 132.§. 
Átadás. 133. §. 
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