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r e k , a z Építés m e s t e r s é g é n e k ,
és a z a r r ó l v a l ó T u d o m á n y n a k
s z é l e s e n n k i t e r j e d ő h a s z n á t ; ész
r e v e t t é k , h o g y a z , m i n d érzése
k e t 's k é p z e l ő t e h e t s é g e k e t pal
l é r o z z a , s z o k á s o k a t változtatja,
T e s t e k n e k n y u g o d a l m a s és h a s z 
n o s L a k á s t s z e r e z : kívánták ezt
M a r a d é k a i k r a á l t a l h a g y n i , 's kí
v á n j á k m é g m a is í r á s o k , N y o m 
tatott K ö n y v e k , és R a j z o l a t o k
által a z e m b e r i N e m z e t k ö z t k ö 
zönségessé tenni. M a j d m i n d e n
N e m z e t n e k v á g y n a k erről a' M e s 
terségről, tulajdon n y e l v e k e n n
írott, r é g i b b 's ú j j a b b T a l á l m á 
n y o k k a l bővített É r t e k e z é s e i k ,
's T u d o m á n n y a i k . —
É n is , m i nekutánna

az

Építés

Tudomán1 *
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n y á n a k a z o n r é s z é t , m e l y a z épí
tésre t e e n d ő k ö l t s é g e k s z á m b a n n
vevését adja e l ő , A n y a i N y e l v ü n k ö n n k ö z k é z r e b o t s á t o t t a m ; az o n részét is, m e l y a z E p ü l e t e k 
n e k e r ő s s é és a l k a l m a t o s l a k á s s á
v a l ó tételére, a' s z ü k s é g e s R e g u 
l á k a t foglalja m a g á b a n n , k í v á n 

B E V E Z E T É S .

t a m e z e n kis M u n k á m b a n n N e m 
zetünkel A n y a i n y e l v ü n k ö n n köz
leni ; m e l y h e z k é p e s t r ö v i d e d e n n
a z építéshez m e g k í v á n t a t ó M a tériálék j ó s á g á t , a z o k n a k h e l y e s
és jó r e n d e l v a l ó ö s z v e k ö t t e t é sét, a z É p ü l e t e k n e k m i n d , b e l s ő
m i n d k ü l s ő r é s z e i n e k a z Építtet ő g a z d a t z é l j á h o z , 's foglalatos
s á g a i h o z k é p e s t v a l ó felosztását,
és e l h e l y h e z t e t é s é t m a g á b a n fog
laló E s m é r e t e k r ő l é r t e k e z e k .

írtam Debreczenbenn, November
15-dikénn 1824.

B. P.

Az Építés Tudománnya, az Epületeknek,
az Építés mestersége Regulái szerént, erős
állandó, tzélhoz képest alkalmatos, és díszesenn való felépítését, és jól, 's helyesenn
való elrendelését tanítja.
Épület neve alatt értetődik, az építés
hez megkívántató Matériáléknak az Építő
Mestertől bizonyos Reguláknak szoros meg
tartása utánn való öszveszerkeztetése.
A z Épületek külömbóznek a' szerént,
a' mint azokat az Építtetőgazda külömböző tzéloknak megfelelni kívánja; mert
vagy olyan Épületet tétet 1-ször: Mely kö
zönséges haszonra szolgál, ú. m . a' Templo
m o k , Oskolák, Theátrumok, Várak, Vá
rosházai, Fábrikák, Ispotályok, 's m á s In
tézetekre szolgáló házak, Kutak, Föld alatt
való Tsatornák, Hidak, 's több effélék.
2-szor: Mely tulajdon szükségeire, Házi,
vagy Mezei gazdálkodásábann használyon,
ú. m . a' Lakóházak, Kamarák, Istálló,
Tsűr. 's a' t.
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Az Építés Tudománnya külömböző
Tárgyakra terjed ki, a' szerént a' mint az
Építés mestersége külömböző dolgok elké
szítésével foglalatoskodik. A z a' része mely
a' Tartományok bátorságbann való tartását,
Városok erősítését, Várak építését, ellen
ség ellen vagy őrizését, vagy annak elfog
lalását tanítja, Hadi vagy Katonai Építés
nek Architectura militaris, Kriegsbaukunst.
A z a' része pedig, mely az emberi lakás
tsendesebb, bátorságosabb, és foglalatos
ságaikhoz képest,' alkalmatosabbá való té
telére ád Regulákat Polgári Építésnek,
Architectura Civilis, Civil Baukunst ne
veztetik; mely ha a' Városokonn való Épü
letek, ú. m . T e m p l o m o k , Oskolák, Palo
ták, Lakóházak építését adja elő, palléro
zott Építésnek, (Architectura Civilis cultior. Schöne Baukunst; ha pedig a' Mezei
gazdálkodáshoz megkívántató Épületek ké
szítését foglallya magábann Mezei Építés
nek, Architectura civilis rustica,velOeconomica: Landwirthschafliche, oder Oeconomische Baukunst, mondódik. A z építés
Mesterségének ismét m á s része az, mely
a' Hidak, M a l m o k , Utak készítését, Ker
tek jól elrendelését tanítja: ismét más az,
melynek tudása utánn lehet a' Vizekbenn
építeni, 's azon Eszközöket megesmérni,
melyeknek segítsége által lehet a' vizet hel
lyéből vagy kiszorítani, vagy éppenn m á s
folyásra venni, Töltéseket, 's Canálisokat
készíteni, mely Vízi Építésnek Hydraulica,
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Wasserbaukunst neveztetik, 's több effélék.
Ilyen sokfélék lévénn Tárgyai az Épí
tés Mesterségének, sokfélék azok a' Tudo
m á n y o k is, melyekbenn jártasnak kell len
ni annak, a' ki az Épületek készítése gond
ját magára vállalya, a' ki igazánn megér
demelheti, hogy Építő Mester Architector
nevet viselhessen. — Mindenféle megtörtént
dolgok, Mesterségek, 's T u d o m á n y o k , de
kivált az Építés Mesterségének kezdete,
gyarapodása, 's tökéletesítésének tudása,
felette szükséges, hogy abból azon sokféle
változásokat, melyekenn eleitől fogva ke
resztül ment, ez a' Mesterség megtudhassa,
annál fogva mindenkor eszébenn légyenek,
azok a' dolgok, melyek másoktól is jóknak
vagy roszszaknak tartódtak, és köztök akülömbséget megtévénn, a' maga keze alatt lévő Épületét értelmesenn, benne min
dent előre meggondolva, 's a' legjobb ízlés
szerént rendeljen, melyekbenn a' Filosophiának tudása igen sokat segítheti; szükségesképpenn megkívántatik pedig, hogy a'
Mathemátikai Tudományokat fundamentomosonn értse; értse a' Számvetés, Mérés,
és Rajzolás Tudománnyát: hogy a' készí
tendő Épületét, előre lerajzolhassa, azonn
az egész felosztását, proportióját, és az
erősségére tartozó dolgokat, könnyebbenn
's hibák eltávoztatásával, a' megkívántató
Matériálék mennyiségét, 's következésképpenn az egész Épületre teendő költséget
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meghatározhassa, mely Rajzolat a' felépí
tése ideje alatt vezetője gyanánt szolgálvánn
semmibenn fel n e m akadhat. — A' szabad
kézzel való rajzolásbann nagy gyakorlá
sa légyen, mert az által n e m tsak az,
hogy tisztább, tsínosabb, és kedvesebb
Rajzolatot készíthet, hanem Épűletjét is
nagyobb pontossággal, 's pompásabb czifrázatokkal ékesítheti. — Éppenn úgy szük
séges a' Fizikának tudása, mert az által ad
hat az Epületeknek a' szél, és m á s viszon
tagságok ellen, egésséges és jó fekvést, a'
Matériálék közt is tsak ennek tudása utánn
tehet jó és helyes választást, 's ennek tudá
sa nélkül n e m adhat az Épületnek elegen
dő erősséget, mert ebből tanúlhattya, ho
vá és mely helyre alkalmaztassa, az erősebb
és tartósabb, melyik részibe pedig a' gyen
gébb, és kevesebbé tartós Matériálékat. A'
Mechánicának tudása utánn teheti könnyű
szerrel 's kevés erővel a' Matériáléknak egy
helyből m á s helyre, a' főldről az Épület
tetejére, vagy onnan való leszállítását, 's
több efféléket. — Esmérni kell néki a' külömböző Nemzetek, kivált azoknak a' kik
közt lakik szokását, 's életek módját, hogy
annálfogva alkalmaztathassa az Épületet a'
benne lakók rangjához, és életek módjá
hoz. — Szükséges hogy a' Törvényes dolgokbann is jártas légyen, hogy a' szomszé
dok közt a' közös falak, Kerítések, Tsepegők, 's m á s effélék miatt, n e m külömbenn
a' Hidak, M a l m o k m á s helyre való építé\
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sekor, Utak, Vizek regulázásakor megtör
ténhető veszekedéseknek, sőt perlekedé
seknek jó előre eleit vegye, 's azokat eltá
voztassa. — Egy szóval mindenféle Tudo
mányoknak, Mesterségeknek megesmérését el ne múlassa, jó Könyveknek olvasá
sa, tanulása, a' tökélletes Rajzolatoknak
vi'sgálása, utánna rajzolása, a' fenn álló
újabb és régibb Épületeknek szemlélése
légyen legfőbb gondja, hogy az azokbann
való, 's azok által felindítható szép dol
goknak érzése által, a' maga érzését, jó
ízlését, képzelő Tehetségét, könnyenn ta
lálós eszét, a' szép dolgok látásánn való
felindulását feleleveníthesse, formálhassa,
's nevelhesse. Újabb dolgoknak találásábann
is gyakorollya magát, 's vegye szoros vi'sgálás alá magábann, hogy valamely Épület
nek elrendelése, 's a' rajta lévő czifrázatok,
m i okból tétettek úgy a' hogy vagynak, 's
n e m másképpenn ; mitsoda tzélnak akarták
hogy azon Épület megfeleljen, 's több ef
féléket: melyeknek meghatározása, 's meg
hányása vetése arra szoktatja, hogy a' m a 
ga Épűletjébenn is, semmit se tesz ollyat,
a'mit magábann előre m e g ne fontolt vol
na, 's így minden hibát, a' mely vagy a'
jó ízlés, vagy az Építés Regulája ellen vol
na, elkerülhet; 's annálfogva tsínosabb, ál
landóbb Épületet készíthet. —
Mindenek
felett megkívántatik, hogy Vallásos, és jó
lelki esméretű ember légyen, 's betsűlletével gondollyon; mert a' nélkül, sok kárt,
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és költséget tehet az Építtető gazdának; a'
roszsz Matériálék vétele, m é g is jó drá
gánn való általadása által; és a' Vallástalan
ember, nem, hogy állandóságot adna az
Épületnek, de sőt inkább azonn] igyekszik,
hogy a' minél elébb való öszveomlás által
az Építtető gazdát, 's Épűletjét kár 's ve
szedelem kövesse.
Ezen kezünk alatt lévő kis Munkának
tsak az a' tzélja, hogy a' Polgári Építés
Tudománnyára tartozó dolgokról szólljon.
A z első Részbenn azt adja elő rövidedenn: mitsoda Matériálék szükségesek az
Epületekhez, mibenn áll azoknak jóságok,
hogy ahoz képpest lehessen köztök válasz
tást tenni. — Mikre kell vigyázni azoknak
öszverakásábann, hogy az Épület erős és
állandó lehessen.
A' második részbenn azt adja elő, hogy
az egész Épület mitsoda fekvésbenn tevőd
jön, hogy az egésséges lakás lehessen. —
A z Épületek mind külső mind belső felosztásábann mitsoda Regulák tartódjanak, hogy
az Épület, 's annak minden részei a' tzélnak mely végre készülnek megfelelvénn,
az Épület alkalmatos, díszes, és tökélletes
lakás lehessen.
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E L S Ő

R É S Z .

AZ ÉPÜLETEK ERŐSSÉGÉRŐL.
§. 1.
Hogy valamely Épület tökélletes légyen,
legelső, és elmúlhatatlan kötelessége az Építő
Mesternek, hogy annak elegendő erőt adjon,
hogy a' Tüzet, Vizet, Levegőég változását,
Földindulást, 's más megtörténhető viszon
tagságokat, és azon külömbkülömbféle ha
szonvételeket, melyekre fordítódik, elegendőképpenn kiállhassa, és hogy az, a' maga
terhétől öszve ne omolyon. Erőt adhat pedig
ha az Épület minden részeinek jóféle és tar
tós Matériálékból, az Építés Regulái szerént
való öszveköttetésére vigyáz; vigyáz kiváltképpenn, hogy ha a' hely engedi, hogy az
Épület ne valamely alatsony, 's lapájos hely
re tevődjön, mivel ott a' Levegő egésségtelen, és a'főldbőlfeljövő nedvesség, a' M a tériáléknak rothadást okoz. Arra is vigyáz,
hogy az Épület alsó része, mindenkor szélesebbenn kiterjedő légyen, mint, az arra ra
kott fal, kivált az ollyan helyenn, a' hol va
lami különös erő fogja nyomni a' Falat, hogy
annál jobbann ellent állhasson a' nyomásnak.

13

12
Vigyáz továbbá arra, hogy a' falnak felső
része kíllyebb ne állyon, mint az allya: az
az a' falat függő Línia szerént vigye fel,
hogy az Épület az eldűléstől ne féltődjön.
Vigyáz ezennkivűl arra is, hogy ha az Épűletbenn egymás felett ürességek hagyódnak,
azok tökélletesenn egymás felibenn essenek,
valamint a' falak is; hogy a' tehertől egyform á n n nyomattasson az Épület, 's több effé
lék. Mindenek felett pedig vigyáz arra, hogy
ha külömböző jóságú Matériálékból kéntelen
építeni, tehát az erősebb és tartósabb Matériálékat oda alkalmaztattya az Épűletbenn, a'
hol azt több erő éri, a' gyengébbeket pedig
oda a' hol kevesebb viszontagságoknak vagy
nak kitéve.
Ezek szerént az Épületek erőssége függ
1-ször: A' Matériálék jóságától, 2-szor: azoknak hellyes, és jó rendel való öszveköttetésétől.
ELSŐ SZAKASZ.
Az Építéshez megkívántató Matériálékról.
§. 2. Minthogy első és fő dolog, hogy
az Épület jó és tartós Matériákból készűlyön
arra nézve szükséges azon külömbkülömbféle
Matériáléknak formáját természetét és hasz
nálása módját tudni.
§. 3. Építéshez megkívántató Matériálék közt legnevezetessebbek a' Kövek, ú. m .
a' melyek nem tsak az egészenn Kőből rakott
falaknál, hanem a' sárból, 's fából készült

Épületeknél is használódnak: mert legalább
az Épületek talpa a' rothadástól, a' Tüzelő
hellyek környéke a' gyúladástól megőriződhetődnek. — Két nevezetesebb Nemei vagy
nak, egyik az, melyet a' Természet készenn
ád, a' Terméskövek: másik az, mely Mes
terséggel készül, a' Téglák.
A Terméskövekre nézve.
§. 4. A' Terméskövek külömböző termé
szetűek lévénn, az Épületeknél külömböző
módonn használódnak, mert belőllök vagy
Falak rakódnak, vagy Párkányozatok, Grá
dusok, Ajtó 's Ablakfelek, 's más effélék
faragódnak, vagy Pádimentomok rakódnak
ki, vagy Fedelezetek borítódnak bé.
§. 5. A' Falakbann a' Terméskövek vagy
úgy rakódnak bé, a' mint azok a' Bányák
ból kivágódnak, a' mikor a' köztök esett
hézakok apró kövekkel, vagy téglákkal tőltődnek ki, vagy pedig elébb négyszegeletesekre faragódnak, külömböző kiterjedésű formákbann, mely mindég jobb, mert jobbann
egymásra feküsznek, 's annálfogva tartósabb
és erősebb egybeköttetésbenn leszsz egymás
sal a' Fal; azombann kevesebb idő alatt,
's nem is oly vastag falat kell belőlök rakni,
mint a' faragatlan kövekből.
§. 6. A' Falak majd mindenféle kövek
ből rakódnak, a' szerént, a' melyik Környékenn melyik féle Köveknek vagynak legjobbann bővibenn; de leginkább arra a' Ho
mokkő Sandstein fordítódik;ennek kemény-
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sége, 's annálfogva jó és tartóssága felette,
külömböző, az egyik apróbb, a' másik dur
vább részekből áll: legjobbak és az Építésre
legalkalmatosabbak a' kemény természetűek,
a' lágyak is ugyan idővel a' szabad levegőim
megkemény edn ek.
§. 7. vagynak ezenkívül sokféle Termés
kövek, ú. m . a' Márványkő, Alabástromkő,
Gypskő, Mészkő, Agyagkő, a' kemény kő
szikla, melyekből vagy a' keménységek, vagy
porlós és lágyságok, vagy drágaságok mi
att, nem annyira falak rakódnak, mint a*
falak ékesítésére szolgáló czifrázatok, Párkányozatok, és Pádimentomok készítődnek.
§. 8. Termés kövek jóságának legjobb
próbája az: Tevődjön vízbenn: és egynehány
nap múlva vevődjön ki, ha nem sokkal lett
nehezebb, bizonyos jele hogy jó, mert a'
nedvességet magábann nem vészi, következésképpenn a' falat nedvesenn nem fogja tarta
ni; nem külömbenn jó, ha Tűzbenn tevődvénn széllyel nem pattog: azombann ha reá
ütnek, tiszta és éles hangot ád, törése nem
réteges: de mindennél legjobb próbája, ha
egy Télenn a' szabad Levegőnn áll, és szélyel nem omlik.
§. 9. Legjobb a' Termésköveket, a' Bá
nyákból való kivágás utánn nem rakni mind
járt Épűletekbenn, hanem legalább egy Nyáronn és Télenn, a' szabad Levegőnn tarta
ni, mert az alatt elválik, melyik darab jó és
tartós, melyik pedig haszonvehetetlen. - A'
falakbann való rakáskor pedig arra kell leg-

inkább vigyázni, hogy arra a' részére az
Épületnek, melyek nagyobb viszontagságok
nak vagynak kitéve, ú. m. a' szegeletek, fundamentom, és Párkányok, a' legerősebb kö
veket kell alkalmaztatni, és ha tsak lehet,
azt a' fekvést kell nékik adni, mely volt a'
K ő Bányákbann, t. i. ha, vízállásonn feküdt
a' K ő Bányákbann, az Épűletbenn is vízál
lásos fekvése légyen.
A Téglákra nézve.
§. 10. A' Téglák Agyagos sárból bizo
nyos nagyságú formára készítődnek, és minekutánna a' Naponn tökélletesenn kiszárad
nak, az arra a' végre készült Kementzékbenn
K ő keménységűre égetődnek.
§. 11. A' jól készült ésjólkiégetett Tég
lákból, jobb és tartósabb Épületek készítődhetnek, mint a' Termés kövekből; mert lapossak lévénn, egymásra feküsznek, a' ned
vességet pedig nem veszik úgy magokbann,
mint a' Terméskövek, azombann a' falak véko
nyabbak lévénn, hamarább kiszáradnak.
§. 12. A' Téglák ahoz képpest, hogy az
Épűletekbenn mitsoda helyre fordítódnak, külömbkülőmbféle formájúak: mert a'
Rendes falak rakására hoszszas négy szegeletűek készítődnek, a' mikor a' hoszsza
12", széle 6", vastagsága 3 hüvelyknyi. E z
igen jó forma mind a' fal rakására, mind
kivált a' falaknak Négy szeg, és Kubik mér
tékekre való kiszámolására; de ettől a' for
mától már mai időbenn készült némely Tég-
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Iák eltávoznak: mert a' Téglák a' kiszáradás
és égés utánn mindég kissebbednek, a' me
lyet ugyan a' Czément, melyei öszverakódnak, valemennyire kipótol.
A z Ajtó, és Ablakfelek befoglalására
használandó Téglák, már előre a'készítések
kor rovátkosonn hagyódnak, melybenn az a'
haszon, hogy a' fal rakáskor nem kell a'
Mesterembernek, sem az időt; sem a' M a tériálét, a' sok faragással vesztegetni.
A' Pádimentomok kirakására is különősenn készülnek a' Téglák, melyek közönségesenn négy egyenlő oldalú, és szegeletű for
májúak, minden oldala vagy 9, vagy 12
hüvelyknyi hoszszú; — néha 5, 6, 's több
oldalú formákbann is szokás készíteni: töbnyire pedig tsak a' közönséges Téglákból
készülnek a' Pádimentomok, a'mikor a' Tég
la vagy lapjára, vagy élire állítódvánn, külömböző formájúfigurákrarakódnak,
A' Párkányozatokhoz is különös Téglák
készítődnek, melyeknek előre a' készítendő
Párkány formája adódik.
A' Téglákból rakott Kerítések béfedelezéséhez is különösenn készítődnek a' Tég
lák, melyeknek hoszsza 2 4 , szélessége 12
vastagsága 2 1 / 2hüvelyknyi.
Bólthajtásokhoz is különösenn készítőd
nek a' Téglák, melyeknekfigurájokék for
ma.
A' Kutak rakására készült Tégláknak az
egyik végek szélesebbre hagyódik, mint a'
másik,

17
másik, a' szerént a' mint a' fala karikája kül
ső része szélesebb a' belsőnél.
§. 13. A' Fedelek beborítására is külö
nösenn készítődnek a Téglák, melyek Cse
réptégláknak Dachziegel neveztetnek közönségesenn. Formájokra nézve vagy lapossak,
vagy völgyesek. A' lapossak hoszszas Négy
szegeletet formálnak egy lábnyi hoszszúságbann és fél lábnyi szélességbenn: végről vagy
szegeletesek, vagy pedig egyik végek kerek
formájú, Bieberschwanz. A' völgyes Csere
pek vagy egy, vagy két vőlgyűek, és ilyen
formájúak
Pfannenziegel. Mindenik for
m a közt legjobb a lapos, és mind két vég
ről szegeletes Cserép: mert a' kerek végűek
a' hogy egymásra rakódnak, köztök mindég
egy kis zug marad, melybenn vagy hó, vagy
eső bévészi magát, 's által szivároghat a' fe
délre; külömbenn is tsak azért kerekítődnek
m e g , hogy ha szegeletesek, megeshetik,
hogy a' felrakáskor vigyázatlanságból a' sze
geletei letöredeznének, a' fedelénn tsonkaságot, és dísztelen rendet mutatnának. — A z
egyszeres vőlgyű Cserepek, Forstziegel pedig
a' fedelezetek girintzeire alkalmaztatódnak.
M é g ezenkívül sokféle szegeletű Cserepek is
készítődnek, mely által a' Fedél igen rendes
formájúfigurákkalékesítődik. —
A' Cserép
az égetés által közönségesenn veres színt kap:
de szokás mind a' színére, mind a' tartóssá
gára nézve külömböző színű Mázzal béhúz
ni, vagy tsak Olajos festékkel béfesteni.
2
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§. 14. A' Tégla jóságának megesmértető
jelei. — Ha valamely darab vassal reá üt
az ember, éles és tiszta hangot ád, jele hogy
jól kiégetődött; mert külömbenn, mind a'
hangja tompább, mind pedig nehezebb, ha
nintsen tökélletesenn kiégve; azombann a'
vizet jobbann magábann vészi, ha pedig tö
kélletesenn kiégett, ha szinténn vízbenn mártódik is, abból kivevődvénn, nem lett nehe
zebb, 's hirtelen megszárad. —
Jóságának
bizonyos jele az is, hogy a' törése tiszta, egyenlő, és nem követses ; mert ha kő dara
bokkal elegyes, akármely kis ütés által el
esnek, és eltörnek egymástól. — Jóságának
az is bizonyos megesmertető jele, kivált a'
Cserepeknek, ha meleg kementzébénn egésszenn feltüzessítődnek, 's hirtelen vízbe mar
todnak, 's az által hasadást nem kapnak,
Vagy el nem görbülnek; mert így bizonyos,
hogy akármely Tüzet kiállanak; hogy pedig
a1 Levegőég viszontagságait kiállyák-é, hi
deg vagy eső által nem romlanak-é el, legjobbann megmutatja az, hogy ha egy Télenn által kinn állanak a' szabad Levegőnn;
mert az alatt a' roszszak elporlanak, a' jók
pedig megmaradnak.
§. 15. A' Téglákat nem tanátsos az Égető kementzéből való kiszedés utánn mindjárt
falba rakni, mert nagyonn szárazok és po
rosok lévénn, a' czémentből a' nedvességet
mindjárt magokhoz szívják, és annak ragasztó erejét elveszik. H a tsak ugyan szükségből
bé kell rakni, legjobb elébb vízzel meglotsolni, és a' port rólok leverni.,.

19
§. 16. A z Agyag, melyből a' Tégla ké
szül, felette megkívántatik, hogy tiszta,
azombann sem nagyonn kövér, sem nagyonn
sovány légyen, földel, gyökérrel, féreggel,
szeméttel, és követsekkel elegyített ne lé
gyen; ha nagyonn kövér az Agyag, a' Tég
lák az égetéskor megrepedeznek, melyre néz
ve a' kövérségét égetett Agyag porral, 's ho
mokkal szokás elvenni, mellyel való elegyítésbenn is felette kell vigyázni; az is roszsz,
ha hozzá sok Homok tevődik, mert akkor
az Agyagnak nem leszsz jó öszveállása, 's
annálfogva a' Tégla öszve hasadozik: legin
kább az igen kövér Agyagot negyedrésznyi,
igen tiszta Homokkal szokás elegyíteni, de
mindég felette jól el kell keverni, hogy min
denik egyformánn elegyedjen.
§. 17. A' Téglának való Agyagot úgy is
lehet találni, hogy semmi elegyítést sem kí
ván, hanem tsak követses, vagy a' mi m é g
roszszabb, meszes Matériával elegyes: ettől
is szorgalmatosann megkell tisztítani, mert
a' követses részek benne maradvánn, az ége
téskor öszve repedeztetik a' Téglát, 's a'
dolgozáskor is igen kitsiny ütés alatt, nem
a' kívánt helyenn törnek el. — A' meszes
részek pedig a' Tűz által megégetődvénn, a'
falba rakáskor, a' czément nedvességétől is
mészszé alusznak, 's a' Téglák elporlanak:
ettől ugyan felette nehéz, vagy talám nem
is lehet megtisztítani, melyre nézve jobb,
ha nem is fordítódik az ilyen Agyag Tég
lának — A z Agyag tisztátalansága azt is
2 *
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okozza, hogy az égetéskor belőlle minden
idegen rész kiégvénn, a' Téglák jukatsosann
maradnak, nedvességet szívnak magokbann,
's Télenn megfagynak, 's a' Téglát repesztik, 's porlóssá teszik.
§. 18. A' Téglának való főld elébb Lo
vak által jól öszve tapodtatik, azutánn az
emberek keze által még jobbann megtisztíttattatik, a' mikor a' főldönn egy vagy két
lábnyi vastagságbann elterűlvénn, belőlle
minden tisztátalanság kihányódik. —Legjobb
tisztítás módja az, mely így megy végbenn,
minekutánna Lovak által jói öszvetapodódott,
's emberek is jól öszvegyúrták az Agyagot,
vaiameiy a' végre készük Asztalra tevődjön
meglehetős sokaságú Agyag, itt is elébb kéz
zel, 's vas Eszközzel jól törődjön öszve: azu
tánn görbe két nyelű késsel, egy ujjnyi vas
tagságra egymás utánn vágódjon le, a' levá
gás közbenn a' tisztátalan részek igen könnyenn kihányódhatnak, mely munka ha má
sodszor, vagy harmadszor is megtörténik,
még tisztábbá tevődik az Agyag. — Mint
hogy pedig a' meszes, Salétromos, és más
tisztátalan részektől ezen munka által sem
tisztítódhatik meg az Agyag, szokás és ha az
idő engedi, az az nem hirtelen szükségesek
a' Téglák, felette hasznos, hogy az Agyag
Oszszel felásódik, és egész Télenn kinn a'
hidegeim és fagyonn hagyódik; de még sok
kal jobb, ha két Télenn és a' közbenn jött
Nyáronn is a' szabad Levegőim, hidegnek,
melegnek, és esőnek kitétetve hagyódik.
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§. l9. így elkészítődvénn az Agyag,
formákbann nyomódik, mely formák deszká
ból, vagy vaspléhből, a' készítendő Téglák
nagyságához alkalmaztatódvánn készülnek:
ezen formák a Téglák készítésekor, homok
kal hintődnek meg minden Tégla utánn, mind
azért, hogy a'Tégla hozzájok ne ragadjon;
mind pedig azért, hogy a' Téglához ragadvánn a' H o m o k , a' megégetéskor mintegy
mázzal vonódjanak bé; kivevődvénn pedig
ezen formákból, az arra a' végre rendelt heliyenn, sorral száradás végett elrakódnak.
§. 20. A' Tégla készítésére legalkalmatosabb idő, ha nem nagyonn esős a' Tava
szi, és Őszi idő, mert az akkor készült Tég
lák, lassann lassann száradnak, de a' Nyálonn készült Téglák a' rekkenő melegtől öszvehasadoznak, a' Téli készítés pedig a' hi
degség miatt, tökélletesenn ki nem szárad
hat, 's a' Téglák a' megégetéskor széllyel pat
tognak.
§. 21. M á r az ekképpenn készült Téglák, tökélletesenn kiszáradvánn, arra a' vég
ié készült Kementzékbe a megégetés végett
öszverakódnak, a' hol is elébb igen tsekély
tűznél felmelegítődnek, azért hogy ha m é g
bennek valami kis nedvesség volna is, annál
inkább kiszáradhasson, és hirtelen nagy tú'z
által öszve ne repedezzenek, mikor pedig már
jól fel melegedtenek, akkor lassann] lassan»
nevelődik a' T ű z , míg végre minden ned
vesség a' Téglákból kihajtódik, 's azok ele>
gendőképpenn megégetődnek.
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§. 22. A' Téglák ámbár egyszerre készí
tődjenek, egyforma Matériáléból egyformánn
égetődjenek: mégis a' megégés utánn, ugyan
azon Kementzébenn két 's háromféle Téglák
is találtatnak, mert azok a' melyek a' Kementze szájához esnek, a' Tűznek erejétől
megolvadvánn, mintegy mázzal bévonódnak,
's közönségesenn vas Tégláknak neveztetnek,
Legerőssebbek, és tartósabbak, tsak az a,'
baj, hogy többnyire görbék, és öszveforradtak, a' mészszel való öszvekötést nem állják:
's az ilyen Téglák a' vizes helyekenn, fundamentombann, vagy Kutak oldalának kira
kására fordítódnak; melyek minthogy mészszel nem rakódhatnak, tsak fövénnyel, vagy
fa mohával rakódnak. — Némely Téglák igen
setét veressek, ezek a' legjobbak, és őket
akármire lehet használni, akár nedves hellyenn, akár az Épületnek azon részeinn,
melyek legjobbsmn kivannak tétetve a' Le
vegőég viszontagságainak. — Némely Tég
lák halaványonn maradnak, igen roszszak,
magoktól, még állásokbann széllyel omlanak,
ezek az: Épűletbenn tsak olyan helyenn használódnak, a' hol sem erő, sem tűz, sem
más viszontagság nem éri, és tsak fal tölteni
valók. —
A Mészre nézve,
§. 23. Kétféle Mész leginkább esméretes, 1-ső az, mely Mészkövekből égetődik,
ez, a' közönséges Mész: és többnyire az
Épületek falainak öszverakására, vakolásá-

23
ra, és meszelésére fordíttatik. Fordítódik ezenkivűl a' Tímároknál a' Bőrök készítésé
hez: Bitter kalk, Lederkalk. 2-dikaz,mely
Gypskövekből égetődik, Gypskalk. M é g ezen esméretes két nemeinn kivűl, ismét más
két N e m e van, t. i. mely a' Tengeri Tsigákf
ból készítődik: Muschelkalk, és a' mely va
lamely fejér vagy szürke Mészfőldkől égetődik.- Erdkalk. Mind ezekenn kivűl Tojás
hajakból is készítenek Meszet, de tsak a'
Meszelésre, mely annyival jobb, hogyhamar
szárad, és egésségesebb is. — A' falak fel
rakására, és vakolására fordítandó Mész,
elsőbenn a' megégetés utánn, mególtódik,
és homokkal felelegyítődik, mely czémentnek
Mörtel, Mauerkalk s neveztetik.
§. 24. A' Mészkő miképpenn" égetődik,
és mitsoda Kementzébenn, azt annak Meste
rei' legjobbann tudják, nékünk tsak annyit
szükséges itt tudni; hogy a' megégetése utánn
miképpenn oltódik és használódik.
§. 25. A' megégetése utánn, legjobb mi
nél hamarább megoltani, valamely előre ké
szített gödörbenn, mely Deszkával vagy Tég->
Iával rakódik ki, hogy a Meszet által ne
ereszsze, mivel ha sokáig óltatlan hever a'
külső levegőnn, sok nedvességet és savanyú
ságot szív magábann; de ha hirtelen nem le
het megoltani, akkor jól befedett, és oly zárt
helyre kell lerakni, a' hová a' külső levegő
ne mehessen.
§. 26. A' megoltás kétféleképpenn eshe
tik meg, 1-ször: a'mint közönségesenn szo-
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kásbann van, hogy t. i. deszkából készült
négyszegeletű meglehetős nagyságú Láda, a'
Mésznek készített gödör mellé meuedékesenn
helyheztetődik, melybenn bizonyos mennyi
ségű óltatlan Mész tevődvénn, reá hideg víz
töltődik, de előszször tsak annyi, a' mennyi
a Meszet tetejéig lepje bé, azutánn valamely
bunkós fával feltörődvénn, a' már külömbenn
is elázott Mész, szüntelen kavarodik, 's ka
varás közbenn hozzá mindég több több víz
töltődik, mind addig, míg ä' víz két annyi
nem leszsz, mint az óltatlan Mész volt. —
A' kavarással mind addig meg nem kell szűn
ni, míg a' Mész egészszenn tökélletesenn el
n e m törődik, mert külömbenn az el nem
tört darabok, még a' dolgozáskor is akadályul
lesznek; eltörődvénn ezen Ládábann, a'gödörbenn eresztődik.
2-szor.' Más módja az óltásnak az, a'
mely a' régi Rómaiaknál is szokásbann volt,
a' kik t. i. a' megégetett Meszet valamely ar
ra a' végre készült gödörbenn lerakták, 's
felyűl egy, vagy két lábnyira homokkal be
borították, akkor töltöttek vizet reá, és leg
alább két, 's három Esztendeig úgy hagyták
állani; mert minél tovább áll, annál jobb;
mivel azok a' részek is, melyek a' mególtáskor széllyel nem mennek, lassann lassann felolvadvánn, a' többivel egygyesűlnek: azombann, az is bizonyos, hogy a' mególtás utánn
sokáig állott Mész, a' falonn is tovább ma
rad, és nem könnyenn pattogzik le.
§. 27. Hogy a' gödörbenn leóltott Mész
a' nyári meleg, vagy a' téli hideg által, meg
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ne romollyon, szükséges, hogy felyűlről jó
vastagonn homokkal fedődjön bé; minthogy
pedig nem egészszenn van szükség az óltott
Mészre, minekelőtte az egész gödör egészenn
felbontódna, úgy kell lehúzni, a' Mészről a'
homokot, hogy azt ismét a' Mésznek kivéte
le utánn el lehessen rajta teríteni, 's vélle is
mét befedni.
§. 28. A' Mészóltásközönségesenn K u 
tak mellett esvénn, tsak kút vizekből megy
véghez, arra a' végre ugyan a' folyóvíz sok
kal jobb volna, de az álló, vagy tó víz éppenn nem alkalmatos.
§. 29. A' Gypskövekből égetett Mész,
m é g sokkal jobb gondviselést kíván, mint a'
közünséges Mészkövekből égetett Mész, mert
ez jobbann magábann vészi, a' Levegőég
nedvességét, azért is jobb volna a' megége
tés utánn mindjárt használni. -— A' mególtása és használása, nem úgy megy végbenn,
mint a' közönséges Mészé; mert ez a' megé
getés utánn malombann porrá törődik, és
megszitállódik, 's rekesztett edényekbenn szá
raz helyenn tartódik; és a' mikor szükség va
gyon reá, arra a' végre készült edénybenn
tevődik, reá víz töltődik, vélle jól felkavarvánn eltörődik; ekkor ezen feláztatott Gyps
port a' rendelt végre hirtelen kell fordítani:
mert külömbenn ha soká áll, nem leszsz ere
je, sőt haszonvehetetlen leszsz. — Ha ezen
Gyps por Etzettel, vagy savanyú tejjel ele»
gyítődik, még sokkal erőssebb leszsz.
§. 30. Gypsből czément ritkánn készülakkor is tsak az ótska falak újjonnan való va-
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kolására, 's újabb részeknek hozzá való köté
sére használódik. Használódik ezenkívül a'
Terméskövek ragasztására, a' Termésköve
ket tartó kaptsok megerősítésére, a' mikor
felénnyi reszelő, vagy vasporral, 's etzettel
felelegyítődvénn, még nagyobb öszveállása
leszsz, a' ragasztásra is alkalmatosabb. — Ön
tődnek ezennkivűl belőlle külömbkülömbféle
formák, Képek. — Ha külömböző színű fes
tékkel béfestődnek, 's öszve elegyítődnek,
Asztalok, sőt egész falak, és Pádimentomok
bévonattatnak, 's ahoz értő emberek által ki
palléroztatódnak, a' Márványkőhöz felette
sokat hasonlítanak.
,
§. 31. A' Tengeri Tsigákból égetett Mész
Muschelkalk, tsak falak rakására, nem pe
dig vakolására használható, mert a' tsípős sa
vanyúsága miatt, ragadó ereje nintsen, an
nálfogva kevés idő múlva leválik a' falról,
de a' mególtáskor is' sokkal követsesebb ma
rad, mint a' Mészkőből égetett Mész.
§. 32. A' földből való Mész Mergelkalk,
Erdkalk. Elsőbenn formábann nyomódik,
azutánn úgy égetődik meg; de lassúbb tűznél
mint a' Mészkő, a' mególtása egygyez, hanem czémentnek való készítésekor annyi ho
m o k hozzá nem tevődik.
A' Homokra nézve.
§. 33. Hogy a' Mész, a' Kövek és Téglák öszvefoglalására alkalmatos légyen, Ho
mokkal kell elegyíteni, mely elegyítés Czémentnek Mörtel, Mauerkalk neveztetik. —

A' Homok kétféle, vagy folyóvizekből, vagy
főldből, 's főld színéről ásódik. A' Folyóvi
zekből kiásott Homok legjobb, mivel minden
idegen részeket a' víz kivett közzűle, és tisztánn maradt; mélyenn ugyan a' Folyóvizek
ből sem kell ásni, mert ott ismét földel, és
agyaggal elegyes. A' Tengerből ásott H o m o k
éppenn nem jó, mivel sós nedvességgel bír,
annálfogva a' falat soha sem hagyja kiszárad
ni: de külömbenn sem tiszta, mivel sok tsiga darabokkal elegyes. A' Folyóvizekből kiásott Homokot is szükség, a' szabad Levegőnn széllyel terjesztve megszárítani, és meg
tisztítani. —- A' főldből kiásott Homok közt
sok Matériák is találtatnak, melyre nézve
nagyonn meg kell kőztök a' választást tenni.
Hogy más Matériával elegyes-é, vagy n e m ;
meglehet próbálni: így, valamely Edénybenn
tiszta víz töltődik, belé egy 's két maroknyi
Homokot vét az ember, és kevéssé felkavarja, ha nagyonn zavarossá teszi a' vizet, bizo
nyos, hogy földel elegyes: mert külömbenn
ha a' Homok tiszta, az edény fenekére leül,
és a' víz tisztánn marad. Néha savanyúsággal elegyes részek is vagynak a' Homok közt
mely azt okozza, hogy a' Mész mindég nedvesenn tartódik, és ha valahol az Épűletbenn
fához ér, azt rothadásra segíti: mely sava
nyúság, hogy van-é benne, legkönnyebbenn
m e g lehet próbálni; — valamely edénybenn
a' Homok belé tevődvénn, reá tiszta víz tőltődik, de a' víz ne légyen maga is savanyú,
vagy sós részekkel tele, azutánn egy néhány
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szor felkavaródvánn, minekutánna leűl a'
H o m o k , letöltődik a' víz rólla, ezt a' vizet
tsendes Tűznél addig főzi az ember, míg elpárologvánn nagy része valami kevés allya
leszsz az Edény fenekénn, a' melyet a' Nyel
vével is megérez az ember, ha savanyú vagy
sós-é.
§. 34. H o m o k helyett használyák a' Ho
m o k köveket, Tégla darabokat, 's más öszve
tört cserép edényeket, vasport, üveget, 's
több efféléket, a' melyeket előre jól öszve kell
törni, 's megszitálni, az arra a' végre készült
törő Massinákbann, az ilyen Matériákból
öszvetört 1 rész, 2 rész vízi homokkal elegyítődvénn, a' Vízbenn való Építést legjobbann kiállya.
§. 35. A' Mészhez sem a' felette nagy
szemű, sem a' felette apró szemű Homokot
nem kell elegyíteni: de kivált a' Vakoláshoz,
nagyonn meg kell a' homokat választani. —
A' mi az őszveelegyítését illeti, ha nagyonn
kevés homok jő hozzá, kövér leszsz a' Mész,
ha sok jő, sovány: mind a' kettő veszedelmes:
mert ragasztó erejét elveszti; legjobb, ha a'
Vizi Homokból két annyi, a'főldbőlásott,
Homokból pedig három annyi tevődik öszve,
egy résznyi Mészszel.
§. 36. Az öszve elegyítése valamely desz
kából öszveszegezett Ládábann megy véghez:
melybenn belé tévénn a' Meszet és Homokot,
valamely bunkós fával, jól öszvetörődik, azutánn víz tőltődvénn reá, még jobbann ka
varodik, mind addig, míg mind a' kétféle
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Matériálé szélyel n e m megy, és egygyé n e m
o l v a d ;mert minél jobbann öszve elegyítődik, annál erősebbenn fog tartani a' Mész,
mindenkor tsak annyit kell készíteni, a' men
nyi egy napra szükséges; mivel ha áll és m é g
meg is szárad, mindjárt elveszti erejét, 's
haszonvehetetlen leszsz.
§. 37. Minthogy az Épületnek nagy ere
je függ, a' Homokos Mésztől, azt kell legjobbann készíteni, és nem holmi hozzá n e m
értő emberekkel, 's gyermekekkel kell készít
tetni, a' kik sem az elegyítésével, sem az
eltörésével semmit sem gondolnak.
Az Agyagra nézve.
§. 38. Agyag, sárga, és veres főld, az
épületeknél sokféleképpenn használódik, a'
Tüzelő helyek, 's más olyan falak, mellyek
a' Tűznek leginkább kivagynak téve, nem külőmbenn a' vizes helyekenn a' Fundamentombann a' falak, ezekkel rakódnak öszve; mert
olyan helyekenn a' czément nem tartós; ra
kódnak belőlle falak, mikor t. i. előszször
szalmával, 's pelyvával vizessenn öszve elegyittetnek, azutánn villával, a' kijelelt hely
re fal módjára felrakódnak, az ilyen falak
fetskefészek módjára rakott falaknak mondód
nak. Készítődnek belőlle falak úgy is, hogy
két két deszka közt, a' készítendő falnak magosságához képest, fellyebb fellyebb rakódvánn, valamely széles végű bunkós fával,
a' már szalmával, vagy forgáts darabokkal
öszveelegyített nyerses főld, jól őszveverő-
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dik, mely Vert falnak neveztetik. A' Karók
ból öszszeszegezett Fa Épületek pedig, szal
mával öszszeelegyített sárral kivűl 's belől ta
pasztódnak, 's megsimítódnak. Fordítódnak
ezenkívül sok más tapasztásokra is.
§. 39. A' Téglák és Vályogok is Agyag
ból, sárga főldből készítődnek. — Az égetetlen Téglákból, vagy Máglákból is rakód
nak falak, melyek száraz helyenn nagyonn
tartósok, és a' Tüzet sokkal jobbann kiályák
mint az égetett Téglából való falak. — A'
Máglának formája éppenn az, a' mi az ége
tett Téglának; tsak hogy nem égetődik m e g
a' kiszáradás utánn.
§. 40. Hasonlóképpenn Agyagból, vagy
sárgafőldből,szalmával elegyítve készülnek
a' Vályogok, de sokkal vastagabb formákbann, mint a' Téglák, melyekből hasonló
képpenn falak rakódnak; az Epűletekbenn
elegendő tartósságok van, de nedves helyenn
hamar elromlanak, a' Tüzelő helyeknél sem
nagyonn tartósok, 's nem is bátorságosok. H a
falak rakódnak a' Vályogból, alájok legalább
két lábnyi égetett Tégla falat kell rakni, mert
külőmbenn a'főldszínénn a' nedvességtől ha
mar elromlanak, 's a' fala'kidűléstől féltőd
hetik.
A Fákra nézve.
§. 41. A' Fák, minthogy mind formájokra, mind nemekre, és tartósságokra néz
ve nagyonn külömböznek egymástól, arra
nézve külömböző Munkákra fordítódnak az
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Épületeknél- — A' száraz, homokos vagy
követses főldönn nőtt fák legtartósabbak, és
erősebbek, valamint szinténn a' magas He
gyek tetejénn nőtt fák is; mivel azok már
előre is hozzá szoktak az Idő viszontagsága
inak, legjobbann kilévénn annak tétetve, ellenbenn az alatsony, kivált a' vizes helyenn
nőtt fák, lágyabbak és porlósabbak.
§.42.A' Fáknak tövekről való levágások
ra legjobb idő szakasz a' Tavaszi: mert már
akkor bimbóbann indúlvánn a' fa, kevés nedvesség van benne, télenn pedig megdugúl a'
nedvesség, mely által a' fa nehezebb leszsz,
nem tsak, hanem száradvánn, öszszerepedezik, 's rothadást kap. — A' Tavaszi vágás
lassann lassann szárad ki; de a' Téli soha tökélletesenn ki nem szárad; ez ugyan a' Víz
alatt annál tovább tart; mert benne sok ned
vesség megdugúlt, 's a' Vizet nem oly könnyenn vészi magábann, mely rothadásra segítené.
§. 43. Minekelőtte levágódnak a' Fák,
felette jó, ha a' tövénn felyűl köröskörűl a'
haja lehántódik, azutánn egy darabig le nem
vágódik, mert így a' Fábann lévő nedves
ség, lassann lassann kiszivárog, és a' Fa
megszárad; M é g jobb ha a' haja egészszenn
lehántódik, és a' Fa tsak akkor vágódik le,
mikor már magától tökélletesenn kiszáradt:
mert így sokkal tömöttebb, és tartósabb lesz
a' Fa. — D e minden esetre szükséges, hogy
az Épületre való Fa, a' levágás utánn hajától
egészszenn hántódjon m e g ; mert úgy egygy
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az, hogy hamarébb kiszárad, más az, hogy
a' haja alatt lappangó férgek, nem rághatják
bé magokat a' Fábann. Szükséges továbbá,
hogy jól kiszáradjon, míg az Épületnél ha
szonra fordítódna, mert a' nedves és nyers
Fák meggörbednek, 's öszsze hasadoznak;
legjobb volna két, három, 's több Esztendő
kig, a' nagygyából kifaragva, valamely ár
nyékos, de a' szabad Levegőnek kitett hellyenn szárasztani, és tsak akkor fordítani az
Épülethez, mikor már tökélletesenn kiszá
radt.
§. 44. Minden Épületnél felette kerülni
kell, hogy az egésségtelen Fa ne használód
jon; de ha kéntelen valaki a' Fának szűke
miatt az egésségtelent is Épűletbenn tenni,
tehát olyan helyre alkalmaztassa azt, a' hol
kevesebb viszontagságnak lészen kitétetve. —
Hogy a' Fa egésséges-é? meg kell próbálni:
mert sokszor a' kivűl egésségesnek látszott
F a , úgy tapasztaltatott, hogy belőll üress,
és rothadt volt; megtudhatni, ha az egygyik
végére valaki fejszével, vagy kalapáttsal üt,
és a' másik végénn élesenn, és tisztánn hang
zik; mert ha tompa hangot ád, bizonyos
hogy belől egésségtelen és rothadt a' Fa. —
A' Vízenn hozott, annyival inkább az ott so
káig állott fa, nem igen jó az Építéshez.
§. 45. Nállunk az épületekhez, azoknak
Fedelezeteihez Ajtók, Ablakok, Gráditsok,
's Kerítéseikhez, leginkább a' Tölgy, és Fe
nyőfák használódnak, úgymint a' melyeket
legbővebbenn kaphat az ember: de ezekenn
kivűl
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kívül a' kissebb dolgokra, külső, és belső
Házi Eszközökre' fordítódnak a' Bikk, Éger,
Juhar, Nyár, és Szilfák, nem külömbenn
a' Dió, Körtvély, Cseresznye, Ebenus,
Puszpáng, 's több efféle nemei is a' fáknak.
A' Tölgyfa Eichenholz, Igen kemény
természetű, az Épületnél mindenféle meg
kívántató dolgokra fordítódik; de a' nehéz
teher alatt, sőt magától is, ha hoszszú, 's
víz állású fekvésbenn van igen hamar meg
görbed, kivált ha alatta elegendő támasz
nints: azombann függő állásbann, igen erősenn áll. —- Igen tartós, ha szüntelen Szá
raz, és esőzésnek ki nem tett helyre alkalmaztatódik, vagy pedig ha szüntelen vízbenn
vagy főld alatt marad, a' hol sok időre kő
keménységet kap, és fekete színű leszsz.
A' Fenyőfa Tannenholz, lágyabb ter
mészetű mint a' Tölgyfa, de azért ez is sokféleképpenn használódik az Épületeknél, a'
teher alatt nem oly könnyenn görbed, több
nemei vagynak úgymint. 1. A' Fehérfenyő,
Weistanne, mely a' levegő viszontagságinak
kitett helyre nem alkalmatos, a' vizet magábann vészi, 's hamar rothad; de a' száraz
helyre ', kivált deszkának igen alkalmatos
Szép fehérségére nézve is. — 2. A' Jegenye
fenyő Fichtenholz, sokkal tartósabb mint
a' Fehérfenyő, az esőzést, 's más levegő vi
szontagságait, igen jól állya, fedél fáknak
igen tartósok. —- 3. Vadfenyő Kiefer, a'
Fehér és Jegenyefenyőnél porlósabb, azért
is gerendáknak nem olyan alkalmatos, de el3
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lenbenn a' víz alatt, vagy vizes földönn, ka
róknak nagyonn tartósok, mivel szurkos M a 
tériával tellyesek. Mind ezeknél erőssebb és
tartósabb 4. a' Veresfenyő Lerchenholz,
mert ez a' levegő viszontagságait is jól kiál
lja; az olyan helyenn is, mely hol megá
zik, hol megszárad legjobbann hasznavehe
tő: mint példánakokáért, Zsindelynek, Ab
lakfáknak 's a't.
§. 46. Az Épületeknél külömbkülömbféle végre fordítódik. 1-ször A' Bikkfa, Buc
henholz, leginkább a' vizes helyekenn, 's
víz alatt karóknak, a' hol is tartós: de száraz
hellyenn hamar rothad, és a' szú eszi, Desz
kának, 's más fűrészelt fának nem igen al
kalmatos, minthogy hamar meggörbed.
2. A' Nyírfa Birkenholz, Épülethez nem
alkalmatos, mivel a' vizet hamar magábann
vészi, rothadást kap, és elporlik.
3. A z Égerfa Erle, nagy munkákra nem
igen alkalmatos; főldbenn karóknak hamar
megrothad; de ha szüntelen vízbenn állanak,
igen erőssenn tartanak, sőt még kő keménységűek lesznek.
4. A' Szilfa Ulmenholz, mindenre alkal
matos, még az olyan munkákra is, mellyek
hol megnedvesednek, hol ismét kiszáradnak.
5. A' Nyárfa Espenholz, nagyonn kön
nyű, és lágy fa, sem szárazonn, sem víz
alatt nem tartós.
6. A' Juharfa Ahorn, nagyonn kemény
fa, a' hol bővibenn van, igen alkalmatos
Épülethez; de leginkább Mívszerekhez használyák.
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7. A' Hársfa Lindenholz, igen alkalma
tos deszkának, mivel igen síma, és görts
nélkül való.
Vagynak még sok számtalan esméretes
fáink, melyek a' kissebb házi készületekre,
külső és belső Eszközökre fordítódnak, ú. m .
D i ó , Körtvély, Szilva, Ákátz, Kőrös, Cse
resznye, Puszpáng, Ebenus, 's több effé
lék.
§. 47. A z Épületeknél, használódnak
mind ezekenn kivűl, Vas, Réz, Ón, Üveg,
's több efféle Matériálék.
1. A' Vas, mely az Épületeknél haszná
lódik, részszerént öntött, részszerént ková
tsolt vagy vert Vas. — A m a z Kementzének, ez pedig rostélyozatok, Zárok, Falak
öszszekötésére szolgáló Vas rudaknak, 's más
efféléknek fordítódnak. — A' Táblára kilapí
tott V a s , vagy Vas Táblák is, sokféleképpenn használódnak, vagy Ajtók, és Ablak
fedelek, vagy Csatornák, 's más borítások
készülnek. A' Vasat hogy a' ro'sdától megő
riztessék, olajos festékkel, vagy fekete szu
rokkal szokták behúzni. - Szokás a' Vastáb
lákat, czínnel is behúzni, melyek Bádogpléheknek neveztetnek, ezekből is készülnek
Csatornák, Házak fedelei borítódnak: de er
re a' munkára sokkal tartósabbak a' Réz pléhek, tsak az a' baj, hogy drágábbak.
2. Használódik azépületeknélaz Ó n is,
részszerént a' Terméskövek öszszefoglalására
szolgáló Vasrudak megerősítésére, 's a' több
darabokból álló faragott kövek öszszefoglalá3 *
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sára; részszerént ellapítva fedelezetek, 's
Csatornák borítására, melyekből ugyan nem
a' legjobb fedelek készülnek, mert egygy az,
hogy drága, azombann felette nehéz, más
az hogy nem is tartós, a' levegő viszontag
ságait nem állya, a' melegbenn kiszélesedik,
a' hidegbenn öszszébb húzódik, mely hasa
dásokat, nyílásokat okoz: még ezennkivűl
sokféle munkákra fordítódik.
3. A z Üveg is használódik, mely a' Szobák világosítására szolgál; felette megkíván
tatik, hogy tiszta légyen.

M Á S O D I K

S Z A K A S Z .

A' Matériálék hellyes, és jó rendel való
öszveköttetéséről.
A' Fundamentom hellyére nézve,
§. 48. Legjobbann figyelmetessé tétetődik az Építő mester, az Épületek fundamen
tumainak lerakásánál; mert ha ott hibát ejt,
úgy az egész Épűletjét hibásann építi: legkissebb hiba, repedés, vagy sűjjedése a' Fun
damentumnak, igen nagy romlást húzhat ma
ga utánn az egész Épületre nézve.
§. 49. A z Épület erőssége felette sokat
függ a' Fundamentumától, melyre nézve
szükségesképpenn megkívántatik, hogy az jó!
tétetődjön, nem tsak jó, és állandó Matériá-

lékból készűljőn, hanem a' hely is a' hová
tétetődik, jó és kemény légyen, hogy az Épűlet alatt lelyebb ne sűjjedjen.
§. 50. A z Épületek külömböző helyenn
készülnek, és így a' Tájék minéműségéhez
képest, a' főld is melyre tétetődik külömbö
ző, némely helyekenn természettel oly ke
mény, hogy a' reá rakandó falat elbírja, 's
annak terhétől alább nem száll: más hellyekenn pedig oly puha, és jukatsos a' főld,
hogy falat reá, míg mesterséggel keménnyé
nem tétetődik, egy átalyábann n e m tanátsos
tenni, ne hogy a' főld, a' fal terhe alatt
alább szállvánn, az Épület meg repedezzen,
sőt elromollyon.
§. 51. A' hol a'főldtermészettel kemény,
ott a' hely 1. Kősziklás, 2. Jó kemény feke
te főld. 3. Agyagos, 4. Követses, 5. Tiszta H o m o k lehet.
A' Kősziklás helyenn legállandóbb Épü
let tétetődik, kivált ha a Kőszikla a főld
benn igen méllyenn van; vagy pedig ha n e m
méllyenn is, de a' főld alatta jó kemény,
melyet valamely négy szegeletű vasfúró által
meglehet próbálni: az ellenkező esetbenn,
szükséges, hogy a' föld azon a' helyenn mes
terséggel erősítődjék m e g ; 's a' gyenge és üress részek Bólthajtással pótolódjanak.
A' jó és kemény Fekete Földbenn, ha
mindjárt nem oly nagyságú Épület is, mint
a' Kősziklás helyre, de még is meglehetős
nagyságú Épület tétetődik, kivált ha alább a'
főld nem jukatsos, és nem puha, melyet fúró által hasonlóképpenn meg lehet próbálni.
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A z Agyagos hely, minthogy sima és tö
mött, még nagyobb magosságú Épületet meg
bír, mint a' feketefőldis.
A' Követses hely felette jó, és nagy ter
het elbír, kivált ha méllyenn tart.
A' Homokos helyre ha méllyenn van lefelé, 's alatta nintsen más lágyabbfőld,meg
lehetős nagyságú Épületet tehetünk.
§. 52. A' Fundamentombann rakott fa
lak, jósága, 's annálfogva az Épület erőssé
ge, nem függ mindenkor a' Fundamentom
mélységétől, hanem az alatta lévő főldnek
erős és állandó voltától: mindazáltal akármely
kemény főldbenn, tevődjön az Épület, nem
tanátsos, hogy a' Fundamentomfal, tsak a'
főld színére rakódjon: mivel a' legkeménnyebb helyenn is a'főldszíne felpuhúlt, és
jukatsos; azért is 3, 4, 's több lábnyi mély
ségre kell aztleásni,még pedig az egész Épü
let alatt egyenlő mélységre, hogy az Épület
ajja víz mértékre rakódhasson. Ha a' Fal tsak
a' föld színére rakódna, nem lenne semmi
tartaléka, igen könnyenn megmozdulhatna:
sőt az eldűléstől is lehetne félteni, azombann
az eső könnyenn alá folyna, és a'főldetaló
la kimoshatná.
§. 53. Megtörténik gyakrann, hogy az
újjonnan teendő Épületet, nem újfőldben,ha
nem régi Fundamentom falra kellene rakni;
ebbenn az esetbenn szükség vigyázni, és jól
megvi'sgálni, hogy milyen nagy volt az a'
Teher mely azon Fundamentomonn feküdt,
és azt is, mely reá fog jönni: ha a' reá jövő
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teher nagyobb, 's annálfogva nehezebb fog
lenni, akkor a' Fundamentom falat, mind a'
két oldalról mellé rakott fallal kell szélesíteni
és erősíteni, de minthogy az ilyen újjonnan,
tett falak, a' régi falakkal jó öszveállásbann
nem lehetnek, 's a' reájok rakandó falnak sűjjedések által repedést, sőt veszedelmet is okozhatnának, annálfogva, sokkal tanátsosabb
hogy azon régi fal is, szedődjön fel; és egészenn rakódjon újra.
§. 54. A' mesterség által vetett funda
mentumok, sokszor a' legjobbak, és legbátorságosabbak, mivel azt, a' legnagyobb
szorgalmatossággal igyekeznek jó keménysé
gűvé, és állandóvá tenni: Mesterség által
tsak az olyan hellyekenn készítődik ela'főld
Fundamentom alá, 1. a' hol a' hely Motsáros, 2. a' mely hely vízzel van körülvéve,
3. a' mely hellyenn a' jó főld közt hellyel
hellyel vizek találtatnak: vagynak olyan hellyek is, a' hol a' főld felyűlről egyenes és
lapos lévénn meglehetős jóságúnak látszik,
de ha lejjebb ásódik, víz jő belé; mely ugyan
nem mindég veszedelmes a' Fundamentom
bann rakandó falra nézve, kivált ha olyan
hellyenn a' fal jó meszesenn rakódik, azom
bann a'főldis alább, meglehetős keménysé
gűnek találtatik.
§. 55. Ha olyan helyre kell ásni a' Fun
damentumot, a' hol a' főld igen jukatsos és
lágy, ott a' méllyebbenn való ásás által le
hetne próbát tenni, mert gyakrann megesik,
hogy a' Motsáros hely alatt, igen jó kemény

40
és kövér főld találkozott: de ha az nem hasz
nálna, meg kell vi'sgálni, hogy a' nedvesség, vagy ha víz van benne hol vette magát;
forrásból ered-é, vagy tsak főld áradása,
mely egyszer megnő, máskor elapad; és ha
a' víz levevése, vagy más útra való igazítá
sa által lehet-é rajta segíteni: azombann ha azt
hogy arra a' helyre építődjön el nem lehet
kerülni, akkor azon Fundamentom megerősí
tésére, mindenféle utat és módot el kell kö
vetni.
§. 56. Ha oly lágy és jukatsos a' főld,
hogy sem a' víz levevésével, sem a' mélyebbenn való ásással, sem más erősítésekkel n e m
lehet rajta segíteni, 's reá veszedelemtől va
ló félelem nélkül építeni, akkor a' főldbenn
méllyenn levert karókkal és rostélyozatokkal
kell a' Fundamentomot megerősíteni. A' Ka
róknak és Rostélyozatra, mindenféle nemei
fordítódnak a' fáknak, de kivált a' Fenyőfa
nagyonn alkalmatos: mert ez, a' mint a' ta
pasztalás bizonyítja, a' szüntelen vízbennva
ló állás által igen megkeménnyedik.
§. 57. Az olyan lágy és jukatsos helynek
rostélyozat által való megerősítése, igen sok
féleképpenn tétetődik, és annak készítése módja, azon tehertől függ, a' mely reá fog te
vődni, nem külömbenn a' főld minéműségétől, a' mint az egy helyt lágyabb, más helyt
keménnyebb. Ha a' hely valamennyire kemény
azombann nem is felette nagy teher jön
reá, a' költség megkíméllésére, a' Fundamentombann rakandó fal n e m mindenütt rakó-

41
dík ki, ezen rostélyozatra, hanem hellyel
hellyel boltozatok tevődnek, még pedig ollyan hellyenn a' hol, felyűl Ajtó vagy Ablak
esik reájok.
A Falak rakásáról közönségesenn.
§. 58. A' főld minéműsége megválasz
tása, 's annak megerősítése tudása utánn kö
vetkezik a' Falrakás, a' hol is az építéshez
való Matériálék, vagy Agyagos-főldel, vagy
czémentel, vagy szurkos és enyves Matériá
val kötődnek öszve. Minden fal bizonyos
czélra épül, mert vagy tsak Udvarok kerítődnek, vagy Házak 's Szobák óldalai rekesz
tődnek véllek, vagy pedig valami Támasz
nak, és a' reá rakandó Tehernek feltartására
készülnek, mely szerént külömböző hellyek
re, 's külömböző fekvésekbenn rakódvánn,
a' nagyságok és formájok is külömböző.
§. 59. A' Falak rakásánál leginkább e'
következendőkre kell vigyázni.
1-ször: Az Épűletbenn mindenütt, de
kivált az Epűlet alsó soraibann, ép és nagy
darab Kövek, vagy Téglák, mégpedig víz
mérték szerént tevődjenek.
2-szor: Mindenütt, de kivált a' szegeletekenn, az alsó sorbann rakott Téglák kö
zeit, a' felette lévő sor eltakarja, és tökélletesenn befedje, 's azt öszvekösse: a' második
sorét pedig a' harmadik, ezt ismét a' negye
dik, 's így tovább.
3-szor: A' Falrakás, az egész Épület
fekvésébenn, nem szakaszonként, hanem
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egyszerre, még pedig függő línia szerént vi
vődjön fellyebb fellyebb, hogy a' fal egyformánn ülepedjen: mert külömbenn, ha egy
helyt elébb nagy magosságra rakódik, sok
kal hamarább száll alább a' fal ott, mint a'
mi későbbenn hozzá ragasztódik, mely az egész Épületre nézve hasadást, és romlást
okozhatna.
4-szer: Mihelyt egyformánn meglehetős
nagyságra rakódnak fel a' falak, mindgyárt
meg kell állapodni a' rakásával, 's időt kell
hagyni, hogy a' Kövek, vagy Téglák, a'
Meszet jól magokhoz vegyék, 's öszveállvánn megkeménnyedjenek, 's jól megragad
janak; a' Falak kiszáradására is elegendő idő
hagyódjon; bevakolásokkal sem tanátsos ki
vált az igen vastag falaknál sietni.
5-ször. Arra pedig nagy vigyázattal kell
lenni, hogy az egész Épűletbenn, az Abla
koknak és Ajtóknak hagyott üress hellyek,
nem külömbenn a' tele lévő falak, egymás-,
ra essenek, hogy az Épület a' tehertől egyformánn nyomattasson.
A' Fundamentom Falakról,
§. 60. Fundamentomfal
Grundmauer
az, mely az Épület alá rakódik, a' főldbenn
kezdődik, és a' főld színéig tart. — A' Fundamentom fal mindenkor szélesebbenn kiter
jedő szokott lenni, mint a' reá rakandó fal;
de mennyivel légyen szélesebb, azt közönsé
ges Régula szerént meg nem lehet határozni,
mert az, a' hely minéműségétől, főldnek jó
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vagy roszsz voltától, 's a' reá építendő fal
terhétől függ; hanem annyi bizonyos, hogy
mennél méllyebb Fundamentom rakódik, an
nál inkább megkívántatik, hogy kiterjedése
is szélesebb légyen: azombann mennél magossabb leszsz a' reá rakandó fal, annál szé
lesebb légyen a' Fundamentom.
§. 61. Némely hellyekenn a' Fundamentombann rakott Falnak az alsó részét két annyi vastagságra rakják, mint a' mennyi an
nak a' földszint való felső része, másutt 2/3,
1/4 résznyivel is megelégesznek. Legközönsé
gesebb meghatározása az, a' Fundamentombann rakandó fal vastagának; hogy ha a'
reá rakandó fal, két lábnyi vastagságú, 's
legfelyebb 1 8 — 2 0 lábnyi magosságú, akkor a'
Fundamentom fala legalább 3 lábnyi vastag
légyen: ha 3 láb vastagságú, 40 láb magos
ságú fal rakódik reá, akkor 5 lábnyi vastag
légyen. D e minthogy mennél méllyebbenn
esik a' Fundamentom a' főldbenn, annyival
inkább nyomódik a' maga terhétől is lefelé,
hogy tehát azon nyomásnak ellent álhasson,
szükség az alsó részét szélesíteni, még pedig
minden 2, 's 3 lábnyi mélységre, mind a'
két oldaláról hat hat hüvelyknyivel is lehet
szélesíteni.
§. 62. Ha a' Fundamentombann rakott
falnál Bólthajtást kell tenni, akkor a' Bolt
hajtás felől eső oldala, tsak függő línia sze
rént rakódik fel, és a' falnak azon szélessége
is, melynek pótlásul azonn az óldalonn kellett
volna lenni, a' más oldalhoz tevődik; mely
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által ott a' fal vastagsága szaporodvánn, a
falnak elegendő erő adódik, és a' Bólthajtást
is jobbann megtarthatja.
§. 63. A' Fundamentom falnak felső ré
sze keskenyebb lévénn az alsónál, azzal vagy
dűlős línia szerént kötődik öszve; vagy tsak
a' mint egymásra rakódnak a' Téglák, gráditsosann hagyódik, ez a' második m ó d jobb
az elsőnél, mert a' Téglát nem kell eldara
bolni, arra nézve, hogy a' fal dűlős líniát
formáljon; azombann mindeniknél jobb, a'
mikor egyforma vastagságbann rakódik a'
Fundamentom fal, mivel sokkal vastagabb
lévénn, nagyobb terhet elbír, és a' rakása
hamarább véghez vivődik.
§. 64. Elkészűlvénn a' Fundamentomfal,
minthogy mindenkor szélesebb az árok melybenn rakódik, mint maga a' Fal, a' mellette
lévő üreg, jó kemény főldel, vagy Agyag
gal, keménnyenn tömődjön m e g , nem pedig
holmi dirib darab kövekkel: mert az jól öszve nem áll, a' vizet magábann vészi, és a'
Fundamentom tövére ereszti, mely által az
nedvesedvénn, az Épületre nézve nagyonn
veszedelmes lehet.
A Fő Falakról.
§. 65. Fő Falaknak Hauptmauern azon
falak neveztetnek, mellyek azépületekkülső
részét teszik. Ezen Falaknak vastagsága függ
részszerént a' magosságoktól, és az Emeletek
számától, részszerént a' Tehertől mely rajtok
fog feküdni; és így mennél magossabbra ra-.
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kódnak, annál inkább megkívántatik, hogy
az alsó részek vastagabb légyen.
§. 66. Ezekhez képest az Emelet nélkül
való Épűletekbenn lehet a' Fő Fal vastagsága
11/2 vagy 2 , 's több lábnyi vastagságú, ha
Bolthajtás tevődik reájok; de ha Mennyezet
tel Stukatura fedeződnek, 1 lábnyi vastag
ságú fal is elegendő, kivált ha vas rúdaknál
fogva jól öszve kötődnek. A z egy Emeletű
házaknál pedig 11/2, vagy 2 lábnyi alól, felyűl pedig 1, vagy 11/2 lábnyi vastagságúak
lehetnek. A' Két Emeletű házaknál pedig alól 2 — 2 1 / 2 — 3 ; fellyebb pedig 2 — 1 / 2 vastag
ságúak lehetnek, sőtf a' legfelsőbenn 1 láb
nyi vastagságú fal is elegendő, kivált ha
vas rúdaknál fogva, elegendő öszvekaptsoltatások lészen.
§. 67. A' Falak mennél magossabbra ra
kódnak, és mennél több Emeletekre osztód
nak, annál inkább vékonyítódnak felyűlről; a'
vékonyítás, mindenkor magosságokhoz képest
tétetik. Ezen vékonyítás, mely minden E m e 
letnél többnyire tsak fél Téglával esik, akár
a' külső része, akár a' belső része felől esik az
Épületnek, a' falnak erősségére nézve mind
egy. A z ugyan jobb volna ha mind a' két
felől egyformánn keskenyedne a fal, mely
tsak abbann az esetbenn lehet; mikor a' Fal
szabadonn álló, mert az Épületek külső ré
szén egykevés dísztelenséget okozna, lehetne
ugyan azt Párkány által elfedezni, de még is
félő, hogy a' Párkány is, az Eső, vagy hó
víztől gyakrann megromlana, 's azt magába
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venné. Minden esetre jobb ha a' Falak vékonyitása az Épület belső része felől hagyódik,
és kívül a' Fal függő línia szerént vivődik fel:
mert így sem szépsége, sem ereje nem tsonkíttatik: de azonbann a' Pádimentom geren
dái jobbann megfeküdhetnek belőlről.
A' Bólthajtásokról
§. 68. Arra nagyonn vigyázni kell, hogy
az Épület szegeletjeihez, Ajtók, vagy Abla
kok közel ne essenek, sem pedig az afféle nyí
lások sűrűnn a' Falonn ne hagyódjanak, ne
hogy általok a' Fal gyengítődjön.
A Köz Falakról.
§. 69. Köz Falaknak Scheidemauern,
mondódnak azok a' Falak, melyek belől esnek
az Épűletbenn, 's azt részekre osztyák. Ezek
nem olyan vastagok, mint a' Főfalak, de
mindazonáltal úgy tétetődnek, hogy a' reájok
teendő terhet elbírják: ha Bólthajtás jön re
ájok, annak nyomásának ellent állvánn, azt
feltarthassák. Legközönségesebbenn egy vagy
fél lábnyi vastagságúak: de ha a' Kémény
tsőnek közzé kell rakódni, már akkor 2 láb
nyi vastagságúnak vagy még azonn felyűl is
kell lenni; vagy legalább azonn a' helyenn
Pótlófal által kell erősíteni.
§. 70. A' rakásoknál arra kell főképpenn
vigyázni, hogy a' Főfallal egyfolytábann ra
kódjanak, 's abbann béfoglalódjanak, hogy
egygyütt ülepedhessen az egész Épület, ne
hogy a' Közfalak külön válvánn a' Főfalaktól
a' szakadás miatt a' Bólthajtásbann, 's az egész
Épűletbenn kár essen. Szükséges ezenkívül,
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hogy a' Főfalakkal erős vasrúdak, 's vasmatskák által öszsze kötődjenek: mellyek
hogy a' ro'sdától annál inkább megőriződhes
senek, szurokkal, vagy tsak olajos festékkel
húzódnak bé.

§. 71. Bólthajtásnak Gewölbe azon görbe
fal neveztetik, melyei a' Szobák felső része
rekesztődik bé. — A'Bólthajtásokkülömböző formájúak, és kiterjedésűek, 's annál
fogva nevezetjeik is külömböző. — Egyik ne
m e az, melyenn azonn darab karika líneák,
melyekből öszve tevődik észre vehetetlenűl egyesülnek, és mintegy egy egész karika líniát
formálnak, ilyenek azok a' melyek Tonna,
és Golyóbis Bólthajtásoknak neveztetnek. —
M á s neme a' Bólthajtásoknak az, melyenn
észre vehetőképpenn külömböző ki, és behaj
lások által szegeletek formálódnak, ilyenek a'
Kereszt, Klastromi, Gothus, Tekenő és Tűkör formájú, 's más több efféle Bólthajtások.
Ezekhez járul m é g az Egyenes Bólthajtás,
mert ez is valamint a' többi, Ék formára fa
ragott Kövekből, vagy Téglákból rakódik
öszve.
§. 72. A' Bólthajtásnak külömböző részei
vannak, ú.m. annak felső és alsó része. —
A' záró ék vagy záró kő mely legutóljára szorítódik a' Bólthajtásbann, — Azok a' több
darabjai pedig, melyekből öszve rakódik Ékeknek neveztetnek, mivel mind ék formára
faragódnak, vagy előre úgy készülnek. —
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Nyugvó közök, az Ékek közt való kőzök. -Bóltfészkek, melyekenn két oldalról a' Bólt
hajtás fekszik. — Az ellentálló falak, melyek
re a'Bólthajtástevődik.
§. 73. A'Bólthajtásokkülömböző formái
és nevei.
1. A' Tonnabólthajtás Tonnengewölbe. E z
igaz félkarika líniát formál, és hasonló egy
hoszszábann kétfelé hasított Tonnához; néha
ugyan félkarika Líniánál valamivel alatsonyabra, néha pedig magossabbra készül, néhol egész kerűletébenn ki sem tér. A' szoba fa
lán tsak két oldalról feküsznek, végről egye
nes Falakkal, melyek Homlokfalaknak nevez
tetnek, és a'Bólthajtásegész tetejéig rakódnak,
rekesztődnek. — A z ilyenBólthajtások,vagy
egy darabbann fedik bé a' Szobát, vagy pe
dig Heveder által megszaggatódnak.
2. A' Keresztbólthajtás Kreutzgewölbe. E z
egymásbann keresztbenn vágó két Tonna bolt
hajtás darabból tevődik öszve, és a' kereszt
vágás alólról ormót formál, mind a' négy óldalról, a' Szobának falai által tartódik. —
E z is valamint a' Tonnabólthajtás Hevederek
által megszaggatódhatik, ha nagyonn felet
te nem hoszszú a' hely a' mellyet néki fedni
kell.
3. A' Klastrom bolthajtás. Kloster Walm gewölbe lehet négy, hat, nyóltz, 's
több oldalú is, a' Hajlat mellyet formál magossabb félkarikánál. A' Keresztbótthajtástól
annyibann külömbözik, hogy a' szegeletek,
mellyek
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mellyek czikkelyeit öszvekötik, nem befelé,
hanem kifelé állók.
4. Tekenő formájú bolthajtás. Muldengewölb, a' Tonnabólthajtástól annyibann kü
lömbözik, hogy végről nem egyenes fallal,
hanem egy kevéssé meghajlott fallal záródik,
és a' Tekenőhöz igen hasonlít. Erőssebb a'
többiBólthajtásosnál,'s nagyobb terhet is
bír, mivel minden oldalról falonn fekszik.
5. A' Golyóbis Bólthajtás, Kugel-Kuppelgewölb, az egészszenn kerek Épületekre
tétetik, nevezetét vette onnan, mivel egy
kétfelé vágott üress golyóbishoz hasonló.
6. A' Tűkörbólthajtás, Spiegelgewölb,
a' Tekenő forma Bólthajtáshoz hasonlít, de
annyibann külömbözik, hogy felső része nem
kerekenn, hanem hoszszas négyszegeletű Lap
által rekesztődik.
7. A' GothusBólthajtásGothischgewölb,
két darab karika Líniából úgy tevődik öszve,
hogy felyűl az öszvejöveteleknél hegyes sze
gelet formálódik.
8. A' Cseh Bólthajtás Bömischgewölb,
mely olyan forma, mint a' millyet formál
egy keszkenő, mikor az a' négy szegeleténél
fogva felakasztódik.
9. A z egyenesBólthajtás.Igen ritkánn
szokás egyenes Bólthajtással a' Szobákat be
fedni, hanem inkább az Ablakok, és Ajtók
felibenn készülnek, és tsak ollyankor, ha
nints szemöldöknek való K ő : de a' Tükör
Bólthajtásnak közepe is egyenes Bólthajtással
rakódik ki.
4
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vagynak m é g ezekenn kívül sokféle for-~
májú Bólthajtások, melyek több vagy keve
sebb darab karika Líniákból tétetnek öszve,
illyenek az Öszvenyomott, —
Hattyúnyakú,
Ablak felett való, 's több efféle Bólthajtások.
§. 74. M i n d e n falak közt legjobbann
megkívántatik, hogy a' Bólthajtás jóféle, és
tartós Matériálékból készűllyön, mert ha a'
Téglák roszszak, 's porlósok, vagy a' Mész
nek nints elegendő ragasztó ereje, úgy a'
Bólthajtásnak n e m leszsz tartóssága, 's azt a
leomlástól félteni lehet, gyakrann tsak egy
Téglának elporlása, az egész Bólthajtásnak
romlást okozhat.
§. 75. D e abbann az esetbenn is lehet
a' Bólthajtást a' leomlástól félteni, ha az el
lent álló falak, n e m elegendő vastagságúak,
's annálfogva ha nints elegendő erejek a'
a' Bólthajtást, a' reá teendő teherrel feltarta
ni. — Millyen vastagok légyenek az ellent
álló falak, az a' Bólthajtás formájától függ:
mert mennél lapossabb valamely Bólthajtás,
annál inkább nyomja kétfelé az Ellentálló fa
lakat, mivel azok közt igyekszik magát fel
tartani; következésképpenn annál vastagabb
nak kell lenni azoknak, hogy a' feszítésnek
jobbann ellent állhassanak: így az Egyenes és
Kereszt Bólthajtások legvastagabb falat kí
vánnak, mivel legjobbann feszítik széllyel azokat, mert az ilyen Bólthajtások n e m annyi
ra az ellent álló falakonn feküsznek, mint
azok közt függenek. D e m á r a' Tonnabólthajtás alá, minthogy a' Szobának két oldala

valamennyire tartja, vékonyabb fal kívánta
tik. M é g vékonyabb fal kívántatik pedig a'
Golyóbisbólthajtás alá, minthogy azt minden
oldalról feltartja. Legvékonyabb fal kívánta
tik pedig a' Gothusbólthajtás alá, mert ez
tsak n e m egyenes nyomással fekszik az el
lent álló falakonn.
§. 76. A z ellentálló falak vastagsága függ
a' magosságoktól is; mert minél magossabb
az ellentálló fal, annál inkább kell annak
vastagságát nevelni. D e ezen közönséges re
gula egy kevés változást szenved, és vékonyítódhatik a' fal abbann az esetbenn:
1. H a az ellentálló falak Emeletre vivőd
nek.
2. H a az ellentálló falak a'Bólthajtásfel
ső részével vízmértékesenn felrakódnak; itt
egy részt a' teher nevekedik, de az ellentálló
erő szaporodik,
3. H a a' Bólthajtás n e m egészszenn az
ellentálló falonn, h a n e m mellé rakott T á m a s z
falonn is nyugszik.
4. H a két Szoba bólthajtása egy Közfal
ra fekszik, minthogy az egygyik a' másikat
viszszanyomás által tartja.
D e ellenbenn vastagítani kell az ellentálló
falakat:
1. H a egymás felett több Emeletekbenn
Bólthajtások vagynak.
2. H a minden tartalék nélkül valók, és
igen magossak a' falak.
3. H a a' Bólthajtás fedél gyanánt is
szolgálni fog.
4*
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M Á S O D I K

R É S Z .

AZ É P Ű L E T E K ALKALMATOS VOLTÁRÓL.
§. 77.
Valamint fő kötelessége az Építőmester
nek, hogy az Épületeknek elegendő erőt ad
jon, ha állandókká akarja tenni; éppenn úgy
fő kötelessége, hogy azokat alkalmatosokká
tegye, ha tökélletesekké kívánnya tenni; az
az: hogy úgy építsen, hogy a' czélnak mely
végre készíti, tökélletesenn megfeleljen. Al
kalmatossá teheti pedig, ha arra vigyáz,
hogy az Épület jó és egésséges hellyenn te
vődjön; annak belső felosztását úgy alkal
maztatja, hogy annak az egyféle munkára és
foglalatosságra rendelt részei, egymással jó
öszveköttetésbenn légyenek; és az Épületnek
rendeltetéséhez képest illendő külső formát
is ád.
Ezek szerént az Épületek alkalmatos vol
ta függ 1-ször: Fekvésektől. 2-szor: Belső
részek jó rendel való felosztásoktól. 3-szor:
Külső formájoktól.
ELSŐ SZAKASZ.
Az Épületek fekvéséről.
§. 78. A z Épületeknek elrendelésekbenn
legnagyobb megakadása van az Epítőmes-

ternek a' helyre nézve, mert a' teendő Épűletnek nem mindenkor tetszése szerént vá
laszthat jó, és alkalmatos fekvést; kivált a'
Nagy Városokbann, a' hol nagyonn határok
közzé van szorítva, 's a' teendő Épületnek
hellye bizonyos pontok közt kimutatva, mellyet sem egy', sem más oldalra kikerülni nem
lehet, a' hely vagy keskeny, de azombann
hoszszú, vagy széles, de rövid, vagy va
lamely rendeletlen formájú; és vagy azért,
hogy a' szomszéd Épületek ellent állanak,
vagy azért, hogy a' szomszéd jussa meg
ne sértődjön, 's több effélék miatt, nem
rendelheti az Épűletjét, 's annak belső ré
szét úgy, a' hogy mind a' maga esze sze
rént legalkalmatosabbnak látná, mind pedig
a' rend hozná magával; mind a' Világos
ság megadására, mind pedig az idő viszon
tagságainak kikerülésére nézve.— Ilyen környűlállásokbann a' legkissebb alkalmatossá
got is igyekszik az okos Építő mester a'
maga hasznára fordítani, és a' mennyire le
het, 's a' hely engedi, igyekszik az Épüle
tet, jó alkalmatos és egésséges lakássá tenni.
§. 79. D e ha nints határok közzé szorít
va, 's szabad tetszés szerént választhat Hellyet, mely leginkább a' falukonn, mezőkönn
's falusi jószágokbann eshetik meg. Akkor
n e m a' magoss hellyekenn, a' hol ámbár ki
es, de az szelek, 's más idő viszontagságai
miatt alkalmatlan a' Lakás, sem nem völgybenn, annyival inkább motsáros hellyenn,
mert ott igen egésségtelen a' Lakás, válasz-
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sza a' teendő Épület hellyét; hanem egy ke
véssé felemelkedett hellyenn, a' hol a' leve
gő tiszta, és nem nedves; nem is száraz,
nem nagyonn meleg, nem is nagyonn hideg,
azombann a' hol hegyes völgyes hellyekkel,
szántó földekkel, folyóvizekkel környűlvétetett főld vagyon, 's más épületektől el
nem fogódik a' szabad kilátás, 's a' hol az
Épület kiterjedése, a' czéljához képest elegendőképpenn eltér, mert az olyan helyenn
tett Épület, mind az emberekre nézve igen
kedveltető és kies, mind az állatokra nézve
igen alkalmatos lakás lehet.
§. 80. A z Épület jó egésséges, és kel
lemetes fekvésének megadására nézve, a' vi
lág négy részeinek fekvésére is kell figyel
mezni, hogy a' Lakó Szobák ha tsak lehet
Napkelet felé essenek, mert a' Déli oldal na
gyonn meleg, a' Napnyúgoti nedves, az Északi hideg; ha ollyan nagy kiterjedésű az
Épület, hogy külön lehet benne a' Nyári,
külön a' Téli szobát tenni, akkor a' Téli szo
bát Délnek, a' Nyári Szobát Északnak kell
fordítani, a' Könyvtartó, és Képes házakat
Észak felé, mivel arról minden idő pontban
egyforma világosság mégyen a' szobába; az
Istállót Napkeletre, a' Pintzét, Élet, 's Eleség tartó hellyeket Észak felé, mivel a' hideg levegő legszükségesebb ezeknek; hasonlóképpenn Északra kell fordítani az Árnyékszékeket, 's más büdösséget okozó helyeket.
D e mindenekfelett arra kell vigyázni, hogy
az Épületnek főbb része arra feküdjön, a'

merről hideg szelek nem érik, hogy az esőt,
vagy havat a' Házba ne tsapkodhassák.

MÁSODIK SZAKASZ.
Az Épületek belső részeinek felosztásáról.
§. 81. Sehol sem talál az Építőmester
annyi nehézségekre, és sehol sem kívántatik
meg jobbann, hogyfigyelmetességétaz Épü
letek körűi előforduló dolgokra oly szorossann
függeszsze; de sehol sem is mutathatja úgy
ki Tudománnyát, és az ő mindeneket könnyenn feltaláló eszét, 's ítéllő tehettségét,
mint az' Épületek belső részeinek felosztásá
nál: mind a' Szobák, Kamarák, Istállók,
Árnyékszékek 's a't nagyságoknak meghatározásábann, 's jó rendel való elhelyheztetésekbenn, mind az Ajtók, Ablakok, 's más
ürességek hellyes és elegendő számmal való
kihagyásábann.
§. 82. Mitsoda részekre, mimódonn, 's
mennyi számmal tegye az Epűletbenn a' fel
osztásokat, előre tudni kell néki.
1-ször: A z Épület hellyét és fekvését,
maga választhatja-é azt, 's tetszése szerént
terjeszkedhetik-é az Épület nagyságával, vagy
pedig bizonyos pontok által, határ közzé
leszsz szorítva.
2-szor; M i végre épül, mitsoda Epűlet
leszsz; Templom, Oskola, Városháza, Te
átrum, Kastély, Lakóház, vagy tsak Gaz
dasági Épület.
3.szor: Miképpenn hozza az Építtető
gazdának, mind rangja, mind tulajdon aka-
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ratja magával, emeletre, vagy tsak földszint
felett való Épületet akar-é, Famíliájához, 's
Cselédjeihez, Hivatala, Mestersége, vagy
gazdálkodásához képest, több vagy kevesebb
Szobákra leszsz-é szüksége, 's azokat mitsoda rendbenn akarja egymással öszveköttetni: mert megtörténik, hogy ugyan ollyan
fekvésű hellyenn, ugyan azon czélra tett Épűletekbenn, ugyan olyan Rangú, Hívatalú,
vagy Mesterségű emberek, másképpenn, és
más felosztásokat kívánnak, a' szerént, a'
hogy kiki gondollya, hogy a' szükségesebb
Szobák jobbann kezek ügyébenn esnek.
§. 83. Ezek szerént, tudva légyen az Építő mester előtt, hogy az Építtető gazdának
nagyszámú leszsz-é a' Famíliája, és mitsoda
Rangot tart, hogy megfér-é egy, 's két Szobábann, vagy többre leszsz szüksége, Rang
jához, Hivatala, vagy Mestersége folytatásá
hoz, millyen nagy, és hány Szobák kíván
tatnak, hogy ahoz képest tehesse a' felosz
tást: mert más felosztást kíván a' nagy Urak
háza, mást a' közönséges emberé; máskép
penn kell a' Hívatalbéli, 's Tudományos em
berét, másképpenn a' Mesteremberét; még
ezeket is Mesterségekhez képest, máskép
penn kell felosztani. D e vigyázzon azombann
hogy az Épületek rangjával, a' Szobák elren
delése megegygyezzen, az az a' Palotákbann
Kastélyokbann, 's más pompára készült nagy
Épűletekbenn, a' Szobák ne mind egyforma
nagyságúak légyenek; légyenek benne kissebb 's nagyobb kiterjedésű Szobák; de a'
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kitsiny kiterjedésű Épületeket úgy oszsza fel,
hogy abbann az egész helyet, ne tsak e g y ,
vagy két nagy Szobával foglallya el, ha
mindjárt a' Familia kevés számból állvánn,
megférne is benne; mert sokszor a' szépsé
gért, illendőségért, 's jó rendért sokat kell
feláldozni: arra mindazonáltal kell vigyázni,
hogy a' belső felosztás miatt, az Épület sem
erősségébenn, sem szépségébenn ne veszej
tsen,
§. 84. Megtudvánn hogy mi végre ké
szül az Épület, a' Familia rangjához, és szá
mához, mennyi és mitsoda Szobák lesznek
szükségesek, 's az Épületnek külső formája,
's elrendelése, hogy kívánnyák a' belső fel
osztásokat; szükségesképpenn megkívántatik,
hogy a' szebb, és szembetűnőbb részeket,
elébb tévénn, az alább' valókat pedig elrejtvénn, úgy alkalmaztatódjanak az Épületbel
ső részei, hogy az egyféle foglalatosságra tar
tozó részei, egymás mellé essenek, hogy
egygyikből a' másikba, minden akadály nél
kül lehessen menni, és a' mellyek egy czélra
tartoznak, mint a' Mesterember Szobájához
a' Műhely, Házi Aszszony Szobájához a' Cse
lédszoba, a' Konyhához az éléses Kamara, 's
több effélék, egymás mellett, és nem külön
választva, 's nem más óldalonn légyenek.
§. 85. Mind ezek mellett, akármiképpenn osztódjanak az Épületek belső részei,
igyekezni kell, hogy semmi hely benne ha
szontalanul ne maradjon: az Ajtók, Ablakok,
'smás ürességek úgy hagyódjanak, hogy az
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Épület belső részei elegendőképpenn világosítódjon, 's azok a' Szobák szellőztetésére, 's
tisztogatására is fordítódhassanak.
M i n d ezekhez képest mitsoda ren
del tégye m á r a' felosztásokat, melyik Szo
bát hová, Konyhát, K a m a r á t , Gráditsokat;
's m á s efféléket, milyen nagy kiterjedésbenn,
és mely helyre helyheztesse, abbann oly kö
zönséges Régulát, mely minden Épületre egyformánn kiterjeszkedhetne, n e m lehet adni,
azt az Építő mester sok tapasztalásal, 's készenn lévő külömbkülömbfele Épületek fel
osztásainak vi'sgálása, utánna rajzolása, 's
a m a g a szorgalmatos gyakorlása utánn, a'
fellyebb előadattakra figyelmézvénn, legjobbann megteheti.

HARMADIK SZAKASZ.
Az Épületek külső formájáról:
§. 86. A z Épületek külső formájának
meghatározásábann, arra keil leginkább vi
gyázni, hogy az Épület m i czélra épül, és
kik által, 's m i m ó d o n n fog használódni,
pompára rendelt Épület leszsz-é, közönséges
haszonvételre készűl-é, vagy tsak Lakóház
leszsz: több vagy kevesebb személyek lakják-é, hogy ahoz-képest lehessen alkalmaztatni az Emeletek számat, Ajtók; 's Abla
kok elhelyheztetését, czifrázatokkal való ékesítését, melyeket m é g a' p o m p á s Épületeknél
is n e m pazérolva, hanem természetes rendel,
és az Épületekhez illendő formábann kell ten-
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ni, hogy egymás közt is ugyan, de egészszenn is egygyező proportzióbann légyenek,
egy szóval, hogy minden úgy tétetődjön,
hogy az Épület czéljával megegygyezvénn,
első tekintettel meglehessen esmérni, hogy
mitsoda Épület, 's m i végre készült.
§. 87. Minden Épületek külömböző fog
lalatosságra készülnek, melyre nézve külöm
b ö z ő , de czéljokhoz képest, bizonyos m e g esmértető jeleket kell azoknak adni, hogy akármely Épületnek mind külső, mind belső
felosztása, egy tekintettel kimutassa, mivégre készíttetett, és mely czélnak kívánta
az Építő mester, hogy megfeleljen. —
A'
T e m p l o m Ájtatosság hellye lévénn, ennek
minden m á s Épületektől megkülömböztetett,
de oly pompás tekintetet kell adni, hogy an
nak szemlélése, szentséggel, és buzgósággal
töltse bé az ember szívét. —
A' Kastélyokat
Palotákat, 's m á s efféle Épületeket, pompát
méltóságot, és gazdagságot mutató tekintet
tel kell felékesíteni, hogy azok az embert
vidám érzésekkel elevenítsék. — A' Városházak Férjfias komoly tekintetet mutassanak,
's tisztelettel töltsék el az embert. — A' T ö m lötzházakat ellenbenn irtózásra, az Ispotályo
kat szánakozásra indító formákbann kell öl
töztetni. — A' Lakóházak egy tekintettel ki
mutassák, hogy n e m p o m p á r a , h a n e m tsak
tsendes lakásra, 's barátságos házi megelége
désre épültek, 's bennek mindenek a' Lakók
foglalatosságaikhoz vagynak elrendelve. —
A' mezei paraszt kunyhók, az ő egygyűgyű-
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ségekkel, a' bennek lakók egygyűgyűségét,
és szegénységét árullyák el. 's a't.
§. 88. Nagyonn hibázna tehát az Építő
mester, ha egy közönséges Lakóházat, vala
mely pompás Palotához illő, 's hasonló czifrázatokkal akarna felékesíteni, nem külömbenn ha a' Templomoknak, Városházainak,
Theátrumnak, 's több efféle közönséges Épü
leteknek, egyenlő formát, 's tekintetet kí
vánna adni. Tsak egyedül a' múlató Kertekbenn, lehet annak helye, hogy az Épület
mást mutasson, 's kívülről másforma czifrázatokkal légyen felékesítve, mint a' mi vég
re készült, a' hol is a' belől pompás Mulató
házat, néha valamely dűledékes Oszlophoz,
vagy, kívülről fahajakkal, famohával, érczel, 's Csigahajjal berakott Remetei vagy
Halász Kunyhóhoz hasonlítják, 's több effé
lék. D e az illyen változtatások a' Városokonn
igen nagy zavarodást, 's megütközéseket tsinálhatnának, mellvért is, mint hibás dolgo
kat felette igen kerülni kell.
§. 89. Nagyonn kimutatják az Épületek
közt a' czéljokhoz képest, rendeltetések közt
való külömbségét, az alatsonyabb, vagy magossabb hellyenn való fekvések, külső formájok, felczifrázások, vagy egygyűgyüségek, 's oszlopokkal való ékesítések; mert ezekből lehet megítélni, mellyik Épület készült
pompára, mellyik rendeltetett pedig közön
séges Lakásra, 's haszonvételre. A z Épűletekbenn vezető Gráditsok, 's azok Léptsőinek sokasága, az Épűletekenn lévő Ajtók,
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's Ablakok száma, az Épületeknek több vagy
kevesebb Szobákra, Konyhákra való felosz
tása, azt mutatják, hogy a' benne Lakók
sokaságához, 's azoknak Hívataljok, Mester
ségek könnyebb móddal való előmozdításához
vagynak alkalmaztatva.
§. 90. Az Épület formája állhat, vagy
egyenes, vagy kerek formájú, vagy a' kettő
ből öszvetett elegyes Líniájú óldalokból. A'
külső Formájára nem annyira alkalmatlan a'
kerek formájú Épület, mint a' belső felosztá
sára; kivált a' Lakó Szobáknál nagyonn al
kalmatlanok volnának a' kerek falak, mivel
semmit sem lehetne bennek jól elhelyheztetni: de azon Épületeknél, melyek belől nem
Szobákból állanak, mint a' Templomok,
Theátrumok, Kripták, múlató, vagy tántzoló Szobák, 's több effélék, minden alkalmat
lanság nélkül nagyonn jól esnek ki.
§. 91. H a Lakó, vagy dolgozó Szobák
ra fog az Épület felosztódni, akkor legjobb,
és legalkalmatosabb, az egyenes oldalú form a , mert abbann a' Szobák is legjobbann.
egymás mellé illenek; azombann a' külső for
máját is illendőbb czifrázatokkal lehet ékesí
teni: de mindennél több, hogy az építése is
könnyebb, és erőssebb öszveköttetése is van.
§. 92. A z elegyes oldalú Épület, vala
mennyire alkalmatosabb, mint az egészszenn
kerek, kivált olyan helyenn, a' hol a' hely,
a' hová fog tétetődni, nem igaz szegeletre
fekszik; de mind a' mellett is kerülni kell;
mert azonkívül, hogy általa sok zeg zug jő
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az Épűletbenn, m é g felette költséges is, az o m b a n n az Udvaronn is, a' sok ki, és be
álló oldalaival rendeletlenséget, és tekerűleteket tsinál.
§. 93. Szokás a' nagy és pompás Épüle
teknek, a' főbb óldalainn kissebb és nagyobb
kiugrásokat, Resalit, Avankorps tenni. Ezen
kiugrások vagy egyszeresek, a' mikor tsak
az Épület közepénn, vagy kétszeresek, a'
mikor a' két végénn, vagy háromszorosok,
a' mikor mind a' közepénn, mind a' két vé
génn esnek; és tsak egy kevéssé való kiug
rások által külömböztetődnek m e g a' fő fal
tól, vagy oly nagy a' kiugrások, hogy Szobák
lehetnek, és Ablakok által oldalról is világo
sítódhatnak.
§. 94. A z Épületek külső formáinak m e g adásábann, n e m elég az Épületek rangjára
tsak annyibann figyelmezni, hogy ahoz ké
pest hozzájok illő czifrázatokkal ékesítődhessenek, hanem a' mellett felette szükséges ar
ra is vigyázni, hogy a' czifrázatokkal való
ékesítése úgy tétetődjön, hogy az Épület dí
szes, és tsínos légyen: hogy az Részeinek,
m i n d egymás közt, mind pedig az egész É pűlettel, szép öszve illések, rendjek, és m e 
netelek m e g légyen: mert külömbenn n e m
tsak a' jó gusztusú, de m é g a' dologhoz n e m
értő ember szemei is megütköznek benne,
természettel hozzá lévénn szokva az emberi
szem, hogy akármely dologbann a' rendet
lenséget, hamar észre vegye. Mert sem az
erőssége, sem a' belső felosztása az Épület-
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nek, n e m érdeklik az ember érzékenységeit
ú g y , mint az Épületnek, 's annak részeinek
is, külön külön szép, díszes és tsínos volta;
ezen díszesség kétféle, egygyik az, a' mely
a' részeknek, és Eszközöknek szép elrendeltetésébenn, másik az, a' mely azoknak fényes
és drágaságokbann áll, mellyek ugyan az il
lendőséggel egybenn köttetve kedveltető ékes
séget-, és pompát adnak az Épületeknek: mely
re nézve mindenféle Épületnél elmúlhatatlan,
hogy minden rész, egymáshoz mérve légyen
alkalmaztatva, és a' Tagok m a g o k is külön
külön, de egygyütt véve is az egészszel, őszveillésbenn légyenek, Eürithmia, az a z , az
Ajtó az Ablakhoz képesti mind a' kettő pe
dig az egész Épülethez képest, se nagyonn
kitsiny, sem nagyonn nagy ne légyen, 's
m á s efféle. — A z Épületnek pedig közepét
felvévénn, az attól jobb és balfelé eső részek
egyforma távolságra, 's egyenlő számmal es
senek, és egymáshoz egyenlő formájú és kiterjedésűek légyenek. Symmetria.
§. 95. A z Épületek erősségére szolgálnak
a' külömbkülömbféle Czirádák, Párkányozatok, Kifaragott K é p e k , Virágok, Állatok,
Edények, 's m á s effélék, de kivált az Osz
lopok n e m kevéssé ékesítik azokat. M á r a'
Régiek is az Épületeknek mind külső, mind
belső részeit, Oszlopok által ékesítették; a'
m á i időbenn is, a' hol tsak a' jó, igazi és
szép ízlés uralkodik, ott is az Oszlopok n e m
kevés díszt, p o m p á t , és ékességet szerezhet
nek, a' főbb és nevezetesebb Épületeknek.
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§.96. Mind ezekhez képest, vi'sgáljuk
meg az Épületek belső részét, 's nézzük meg
mibenn áll azoknak jóságok, mitsoda dol
gokra tétetünk azoknál figyelmetesekké, 's
mennyire tehetik azok az Épületeket alkalmatos lakássá.
A Szobákról
§. 97. Az épületek belső részébenn ne
vezetes részttésznek a'Szobák, Zimmer, Stu
be, mellyek a' szerént, a' mint külömböző
foglalatosságra rendeltetnek, külömböző ne
vezetűek, ú. m . Lakószoba, Hálószoba, Ebédlőszoba, Öltözőszoba, Előszoba, Jádzószoba, Látogatók szobája, 's több effélék,
§. 98. Millyen kiterjedésűek légyenek ezen Szobák, az a' Gazdája rangjától, 's ben
ne lakók számától; az Épület czéliától 's
nagyságától; a' Szobák rendeltetésétől's több
efféléktői függ. — Mert mennél nagyobb ran
got tart a' Gazda; 's mennél nagyobb a' Famíliája, annál nagyobb kiterjedésű Szoba kí
vántatik annak lakására, ha ugyan Famíliá
ját több Szobákra elosztani nem akarja. —
A z Épületek czéljától 's nagyságától annyibann
függ a' Szobák nagysága, hogy a' kis Épűletbenn, és közönséges Lakóházakbann, nem
lehet, 's nem is illik, hogy a' Szobák olyan
nagyok légyenek, mint a' Palotákbann, 's
más pompás Épűletekbenn. — A' Szobák ren
deltetésektől pedig annyibann függ, hogy az
Ebédlő, 's Látogatók Szobájának nagyobb
kiterjedésűnek kell lenni, mint a' Lakó, dol
gozó,
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gozó, vagy Hálószobának, ezeknek pedig na
gyobbnak, mint az Elő, vagy Belsőszobá
nak 's a't.
§. 99. Ámbár bizonyos Mérték szerént
minden Épületre nézve, előre meg nem ha
tározhatjuk a' Szobák nagyságát, mindazon
által, minthogy a' Lakószobának, ollyan
nagy kiterjedésűnek kell lenni, hogy benne
a' Kementzénn, Asztal, Székek, Almáriu
m o k , 's más effélékenn kivűl, a' benne la
kók foglalatosságaik folytatására, elegendő
hely maradjon, annálfogva 4 Négyszeg öl
nél kissebb, de 16 Négy szeg ölnél nagyobb
kiterjedésű ne légyen: mert a' kissebb Szobákbann a' szükséges Házi Eszközök el nem
férnek, a' nagyobb Szobák pedig Télenn a'
fűtésre igen alkalmatlanok. —
A' Hálószob a, szükséges hogy oly kiterjedésű légyen,
hogy a' belé helyheztetendő nyoszolyákonn,
's mo'sdó Asztalonn kivűl, elegendő hely lé
gyen a' járásra. — A' többféle foglalatos
ságra rendelt Szobák kiterjedése is ekképpenn
határozódhatik m e g , a' czélhoz képest mely
végre rendeltetik.
§. 100. A mi pedig a' Szobák magossá
gát illeti, azt az Emeletek magossága hatá
rozza. A' felette magos Szoba annyibann al
kalmatlan, hogy Télenn nehezenn melegítődik fel, de benne a' Levegő mindenkor egésségesebb; a' felette alatsony Szobák igen
egésségtelenek, és veszedelmesek,, mert mind
az Asztalonn égő gyertya, mind a' Kementzébenn, Kandallóbann égő tűznek melegsé5
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ge közel esvénn a' padlásához, azt meggyújt
hatja, ha az nemBólthajtás:de a' benne la
kóknak járására is igen alkalmatlan; mellyre
nézve legalább is 8 lábnyi magosságú lé
gyen.
§. 101. A' Szobák formája töbnyire négy
egyenlő oldalú, és igaz szegeletű, vagy hoszszas Négy szegeletű; némellyeknek ugyan sze
geleteik vagy kerekenn, vagy szegeletesenn
levannak véve. Vagynak ezekenn kivűl, egészenn kerek, vagy hoszszas kerek formájú
Szobák is: de a' mellyek nem annyira Lakó
Szobák, mint Ebédlő, vagy Múlatószobák.
§. 102. A' Szobák belőlről is bévakolódvánn, bémeszelődnek, és vagy tiszta fehé
renn hagyódnak, vagy pedig külömböző m ó donn czifrázatokkal ékesítődnek, még pedig
a' Pompára rendelt Szobák, legnagyobb mértékbenn, az Ebédlő 's Látogatók szobája
már kevesebbé, a' közönséges Lakószobák
pedig még kevesebbé: úgy mindazonáltal,
hogy mindenik rendű Szoba, hozzá illő czif
rázatokkal ékesítődjön. — A' pompás Házi
Eszközökönn kivűl ékesítődnek a' Szobák fa
lai: 1. Selyem, Szőr, Vászon Szőnyegekkel
melyekbenn több, vagy kevesebb czifrázatok, Emberi Képek, Házak, Környékek,
Gyümőltsök, Virágok, 's más effélék szö
vődnek. — 2. Festések által, a' mikor vagy
tsupánn tsak a' fal festődik bé, vagy pedig
elsőbenn bévonódik a' fal papirossal, és azon
papiros festődik bé: ez jobb m ó d , mert egy
az, hogy a' papirossonn jobbann esik ki a
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festés, mint a' falonn: más az, hogy a' falonn való festést, ha szerentsétlenség éri,
leütődik, vagy letörik, de ez legfellyebb is
egy kis benyomást kap: mellyet sokkal ha
marébb és szebbenn is kilehet fóldani, mint
a' falonn való festést.
3. Táblázat által, a' mikor a' Fal, kifé
nyesített, vagy tsak befestett deszkával vo
nódik bé, mely ki, és beállásokkal 's párkányozatokkal ékesítődik,
4. Tűkörök, és Rámábann foglalt Ké
pek által, a' mikor a' Szoba falaira Tűkörök
'sKépek aggatódnak.
5. Mikor a' Szobafala csiga hajakkal, ál
tallátszó, és sima követségekkel, 's több ef
félékkel rakódik bé.
A Kapukról, és Ajtókról.
§. 103. A z épületekenn, az azokból va
ló ki és bejárásra, az egygyik Szobából a'
másikba való általjárásra hagyódott nyílások
Kapuknak, Ajtóknak neveztetnek. — Kapuk
azok a' nagyobb nyílások, melyekenn az em
berek nem tsak gyalog, hanem Kotsikkal,
Szekerekkel, 's Állatokkal ki és bejárhatnak,
illyenek a' nagy Városok Kapui, az Épűletekenn az Útszáról nyíló nagy Kapuk, Csűr,
's más effélék Kapui; mellyek ha tsak ollyanok, hogy rajtok szekér bé nem fér, Kis
Kapuknak neveztetnek. —
Ajtók, azok a'
kissebb nyílások, mellyek a' Szobákonn a'
gyalog emberek ki, és bejárására hagyódnak,
ezek kétfélék: ú. m . a' nagyobb Ajtók, mel-
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lyenn a' Templomokbann, Oskolákbann, Palotákbann, 's más pompás Épűletekbenn le
het menni: a' kissebb Ajtók, mellyekenn
tsak egygyik Szobából a' másikbann lehet
általjárni.
§. 104. A' Kapuk és Ajtók készítésénél
e' következendőkre tétetünk figyelmetesekké:
1. A' Kapuk, és Ajtók mely helyre essenek
az Épületbenn. 2. Millyen nagy kiterjedésűek légyenek. 3. Mitsoda részekből álljanak,
és mitsoda Matériálékból készüljenek. 4. Mil
lyen formát és ékességet kell azoknak adni.
I. Mely helyre essenek az Épületbenn.
A' Kaput, mellyenn az Épület udvarára sze
kérrel, és az olyan útszáról nyíló Ajtót, mel
lyenn az Épületbenn tsak gyalog lehet men
ni, ha az Épület széles, akkor mind a' szép
ség kedvéért, mind azért, hogy az Épület
belső része jobb rendel osztódhasson fel,
mind pedig azért, hogy az Épület minden
részeibenn alkalmatosabb és könnyebb bejá
rás lehessen; az Épület közepére kell ejteni.
D e ha a' helynek kitsinysége miatt, a' belső
felosztása az Épületnek nem engedné, hogy
középre essen a' Kapu, akkor a' szépséget a'
haszonért felaldozvánn, tsak az egyik olda
lára kell az Épületnek a' Kaput helyheztetni:
vagy pedig éppenn az Épület mellé tenni,
mint az ollyan Épületeknél szokás, a' hol a'
szépségre semmi tekintet nintsen.
A' Szobák ajtajait mind a' szépségre,
mind a' Házi Eszközök jobb rendel való helyhezttetésére nézve, a' falak közepére kell ej-
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teni: úgy mindazonáltal, hogy vagy Ablak
kal, vagy Ablak közével éppenn általellenbenn essen; de ha alkalmatlanság nélkül az
nem lehet, a' hely sem a' Házi Eszközök el
rendelésére, sem pedig az egygyik Szobából
a' másikbann való általjárásra, folyosóra va
ló kimenésre, 's több effélékre nézve n e m
engedi; akkor a' környülállásokhoz képpest,
lehet oldalvást is tenni: tsak hogy a' Szoba
szegeletétől legalább is két lábnyi távolságra
essen az Ajtó, mellyet mind az erősség,
mind pedig az Ajtó szárnyának kinyílása kí
ván, kivált abbann az esetbenn, a' mikor az
Ajtó mellé Kementze, vagy Á g y , vagy más
efféle Eszközök helyheztetődnek. — A' nagy
és pompás Szobákbann ha középre nem le
het tenni, és oldalt kell ejteni az Ajtót, ak
kor az egyenlőség megtartása végett, hogy
az egygyik rész a' másiknak megfelelhessen,
a' másik óldalbann tsak vak Ajtót kell hagy
ni, melybenn vagy Almáriom helyheztetődjön, vagy az igazi Ajtóval egyenlő formánn
borítódjon. —
A z egymásból nyíló Szobáknak, kivált
a' nagyobb rend Épületeknél, az Ajtajai úgy
hagyódjanak, hogy a' Szobák közepénn mind
egy rendbenn essenek, hogy a' végső Szobá
ból a' nyitva lévő Ajtókonn egészszenn végig
lehessen látni, mely mind a' szépségre, mind
a' Szobák jobb móddal való használására, 's
szellőztetésére, felette sokat tesz: a' végső falonn pedig minthogy Ajtó nem hagyódhatik,
az Ajtókkal éppenn általellenbenn, Ablak ha-
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gyódik, ha ugyan a' szabad térségre, Útszára, vagy Udvarra való kilátás, más Épülettől nem akadályoztatódik; mert külömbenn
az Ablak hellyébenn Tűkör függesztődik,
melybenn a' Szobák sorai megkettőztetve
látszvánn, a' nézőket a' Szobák hoszszú sora-val gyönyörködteti.
A' Háló Szobának Ajtaja, az Ágyhoz kö
zel ne essen, ne hogy az Alvónak, a' ki és
bényitásával, alkalmatlanságot okozzanak,
és a' bemenő hideg, vagy levegő húzódása
ártalmára légyen. - A' Kandallóhoz, 's más
tüzelő hellyekhez is a' levegő húzódása miatt
Ajtó ne essen közel. -r A' Gráditsokhoz sem.
kell közel Ajtónak lenni, kivált ollyannak,
mely a' Szobába befelé nyílik, mert a' kilépéskor, a' járatlan ember igen könnyenn le
eshetne.
II. Millyen nagy kitejedésüek légyenek.
A' Kapuknak, és Ajtóknak kiterjedése külöm
böző a' szerént, a' mint kissebb vagy nagyobb, pompásabb, vagy kevésbé pompás
Épűletekbenn vagynak. — A' Kapuk, vagy
egyenlő óldalúak, vagy hoszszas négyszegeletűek, felyűlről vagy egyenes fal, vagy fél
karika línia, vagy hoszszas félkarika línia
szerént menő fallal rekesztődnek, — A' pom
pás Épűletekbenn 's Palotákbann való bejá
rások félkarika línia szerént rekesztődjenek
bé; a' közönséges Épületeknél pedig hoszszas
félkarika líniával, minthogy az ilyen Épüle
teknél a' főld színt felett való rend ritkánn
olyan magoss, hogy a' félkarika Línia eltérjen, a' nélkül hogy az Emeletbenn ne vágna.
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A' Kapuk
8lábnyinálkeskenyebbek, és
12 lábnyinál szélesebbek ne légyenek, de ha
az Útsza, melyre nyílnak keskeny, akkor va
lamivei szélesebbre is hagyódhatik, arra
nézve, hogy a' terhes szekér könnyenn be
fordulhasson. Magosságok pedig szélességek
hez alkalmaztatódvánn, 1 1 / 2 : annyinál magossabb ne légyen: a' pompás Épületeknél,
a' hol a' szép formára is tekintet vagyon, le
het két annyi magosságú, mint szélességű a'
Kapu.
A z Útszáról nyíló Ajtók 5 — 8 lábnyi szé
lességűek, és 1 0 — 1 6 lábnyi magosságúak le
hetnek.
A' Kapuknak, és az Útszáról nyíló Aj
tóknak felső részek az Ablakok felső részé
vel ha tsak lehet egy líniábann essenek: de
ha akadály nélkül nem lehetne olyan magossá
tenni az Ajtót, mint az Ablakot; legalább a'
felettek eső czirádák, 's Párkányozatok egyenlő Líniábann essenek.
A' Szoba Ajtók többnyire hoszszas négyszegeletűek, ámbár vagynak ollyanok is,
mellyek felyűl félkarika líniát formálnak. Szé
lességek 3 — 4 lábnyi, magosságok ha lehet,
két annyi légyen: de minden esetre 6 lábnyi
nál alatsonyabb ne légyen; ne nogy a' ki és
bemenőknek alkalmatlanságot okozzon.
III. Mitsoda részekből álljanak, és mitsoda Matériálékból készüljenek. A' Kapuk,
és Ajtók, a' szerént a' mint külömböző Épűletekbenn tétetnek, 's külömböző tehetségű
emberektől építtetnek, külömböző formára,
's külömböző,Matériálékbólkészíttetnek. -
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Állanak e' következendő részekből:
a) Kapu vagy Ajtófelek, mellyek két
oldalról állanak, és az Ajtók szélességét ha
tározzák. Lehetnek Kőből és fából.
b) A' Küszöb, mely az alsó részenn esik,
ez mindenkor fa, vagy tsak' deszka.
c) Szemöldök, mely a' felsőrészét rekesz
ti; ez némely Kapuknál nintsen, hanem a'
Kapufelek tsak egyenesenn állanak. Némely
Kapuknál és Ajtóknál pedig fal rekeszti, má
sutt pedig fából és Kőből vagynak.
d) Kapu vagy Ajtó szárnyai, melyekkel
a' nyílások záródnak; többnyire deszkából
készülnek, de vagynak ollyanok, mellyek
Létzezéssel, külömböző öszszetételekkel jukatsosann hagyódnak; vagynak egészszenn
Vastáblákból öszveszegezve, vagynak tsak
Vasrúdakból rostélyozat formára készültek.
e) Sarok, mellyel a' Szárnyak a' Kapufe
lekhez akasztatnak, és a' Zár, mellyel hogy
mindég nyitva ne légyenek, bézáródnak.
A' Kapu és Ajtófelek, Kőből és Fából
készülnek, azok a' mellyek az Épület külső
részénn esnek, többnyire kövek, mellyek be
lől esnek fák szoktak lenni, de belől is az ollyan hellyenn, a' hol a' nedvességnek, mint
a' Pintzéknél, és a' Tűznek, mint a' Fűtőhellyeknél, és Kandallóknál kivagynak tétet
ve, jobb a' Kőből készült Ajtófél, mert amott a' fa hamar elrothad, itt [pedig meggyúlad.
A' Kapufelek vagy két kő, vagy fa Osz
lopokból, mellyeknek Szemöldök nem tevő-
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dik, vagy tsak Falakból állanak, mellyek felyűlről Bólthajtással vannak beborítva, vagy
pedig K ő kapufelek vagynak úgyan, de fa
Szemöldök tevődik közzéjek, néhol mikor a'
Kapuszárnyai Vas rostélyozatból állanak, ak
kor a' Szemöldök is Vasrúd szokott lenni. A'
szélességét és vastagságát a' Kapu vagy Aj
tó nyíláshoz kell alkalmaztatni. A' nagy Ka
puknál lehet 1 2 — 1 5 ; az Épület külső Ajta
jánál 1 0 — 1 2 : a' Szoba Ajtónál 6 — 8 Hü
velyknyi vastagságú.
A' Kapuknál a' Küszöb éppenn földszint
tevődik, mert ha magossann esne, nehezenn
mehetne bé a' szekér, 's meg is akadvánn
benne, az Épűletbenn nagy rázást okozna.
A' Szobák Ajtajainál is éppenn főld színt kell
tenni, ne hogy a' jövő menők lába megakad
jon: hanem az ollyan Ajtóknál, mellyek a'
Folyosóról, Utszáról, Udvarról nyílnak, va
lamivel magossabbat kell tenni, hogy az Aj
tó szárnya jobbann megfeküdjön, és a' hide
get, 's port bé ne botsássa.
A' Kapuknál, Ajtóknál a' Szemöldökök
feliberm, kivált az ha Kőből van, nem kell
mindjárt az Emelet falát rakni, mert an
nak nyomása alatt a' K ő elreped, hanem felibenn elébbBólthajtásrakódjon, mely a' felibenn rakandó fal terhét hordozza. —
A'
Küszöb és Szemöldök hoszszabb légyen mint
a' mennyi az Ajtó szélessége, hogy azoknak
a' végek a' falbann bérakodhassanak, 's bé
szorítódhassanak, ne hogy minden kitsiny
rázás által megmozdúlvánn, kiessenek: hogy
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pedig az eső és hó nedvessége ne rongálhassa, nem kell mindjárt a' Fallal egyformánn
kitenni, hanem valamivel mindenkor bel,
lyebb. — A' Fából való Ajtófeleket, hogy
jobbann, és erőssebbenn állyanak, a' Szemőldök és Küszöb fákbann bészokták tsapolni. -- A' Kőajtófeleket pedig vagy Vaskaptsokkal, vagy jó Gypses mészszel megerős
síteni.
A' Kapuknál a' Kapufelek mellé szüksé
ges fából, vagy Kőből Kerék elvetőket ten
ni, nehogy a' ki és bejáró Szekerek, a' Ka
pufeleket korholják, 's koptassák. Ezen Kerék elvetők 1 2 — 2 4 Hüvelyknyi magosságúak, és 1 2 — 1 5 Hüvelyknyi szélességűek szok
tak lenni.
A' Kapuk szárnyai kétfelé nyílók légye
nek, mert az egyfelé nyíló felette nagy te
her lenne, 's nehezenn nyílna; a' sarkát,
melynélfogva a' Kapufelekhez erősítődik, na
gyonn húzná, mely által a' fal is nagyonn
rázódna, 's benne szakadás eshetne. — A z
illyen nagy Kapukonn, vagy tsak mellette kis
Ajtók is szoktak hagyódni; arra nézve, hogy
mikor gyalog akarnak az emberek ki és be
menni, vagy pedig tsak egygyes Marha haj
tódik rajta, ne kellessen az egész nagy Ka
puszárnyait felnyitni. — A' Szobák Ajtó
szárnyai vagy egy vagy kétfelé nyílók lehet
nek: a' nagyobb Ajtóknál kétfelé nyílóknak
kell lenni, mind azért, mivel a' teher kétfe
lé oszolvánn, nem lesznek nehezek, 's könnyebbenn lehet nyitni, és járni; mind pedig
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azért, hogy szebb és díszesebb formát lehet
nékik adni: de a' kissebb Ajtókat tsak egyfelé nyílókká kell tenni.
A' Kapuk és Ajtók szárnyai többnyire
deszkákból készülnek, néhol Vasplével bébo
rítódnak, néhol pedig egészszenn is Vaspléből készülnek, hogy annál erőssebbek és az
égés ellen bátorságosabbak légyenek: szokás
a' Kertek, Folyosók, 's más effélék Kapuit,
's Ajtajait Létzekből külömböző formára készíteni. Vasrúdakból is rostélyosann igen sok
féle formájú Kapuk és Ajtók külömböző czirádákkal ékesítve készülnek.
A' Kapuk és Útszára nyíló Ajtók szárnyai
befelé az Épűletbenn, és nem kifelé az Út
szára nyíljanak, ne hogy a' jövő menőknek
akadályul légyenek. — A' Szobák Ajtószár
nyai nyílását, nem lehet közönséges Regula
által határozni; mert az a' Szobák rendelte
tésétől, 's a' helytől függ, hogy merre esik
legalkalmatosabbann a' nyílása, egyik jobbra
másik balra; egygyik ki, másik befelé kí
vántatik, hogy nyíljon: hanem még is arra
nagyonn kell vigyázni, hogy két Ajtószárnya
egymásra ne nyitódjon, hogy egymásbann
ütődvénn a' bémenést akadályoztassa, vagy
pedig a' mellette lévő Kementzére, vagy va
lamely Házi Eszközre, a' ki és bényitásakor
Szüntelen rá tsapódjon.
IV. Millyen formát és ékességet kell
adni. — A z Ajtófélnek és Szemöldöknek szé,
lessége, mindenkor az Ajtó szélességétől és
magosságától függ, A z Ajtófeleket, és Sze-
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mőldököket külömböző több vagy kevesebb
czifrázatokkal szokás ékesíteni, a' szerént a'
mint az Épületek, 's annak Ajtajai rangja
hozza magával, a' pompás Épületeknél pedig
nem tsak az Ajtófelek, és Szemöldökök m a 
gok, hanem a' mellettek és felettek lévő hellyek is szélesebbenn külömböző czifrázatok
kal ékesítődnek. — Ezek szerént, a' Kapuk
és Ajtók ékesítésének, mindenkor a'helyhez,
a' hol épül, és az Épülethez melybenn hely
heztetődnek kell alkalmaztatva lenni, a' Tem
plomoknál, Palotáknál, 's más pompás Épü
leteknél, a' Kapuk leggazdagabbann ékesítődjenek; a' közönséges Lakóházaknál pedig tsak
egygyűgyűenn; a' Város Kapuinak erősséget,
és nagy tekintetet mutató czifraságot kell ad
ni. A' Kertek és Sétálló hellyek Kapui ked
veltető, de egygyűgyű czifrázatokkal ékesítődjenek. A z Épűletekbenn lévő Ajtók a' Szo
bákhoz, 's az Épületekhez alkalmaztatódjanak, a' pompásabb Szobákhoz pompásabb Aj
tók illenek.
Ha az Épület oly nagy és szélesenn ki
terjedő, hogy több bejárása van, ú. m. középenn egy fő, és két oldalról kissebb bejá
rások, akkor a' fő Kapu, középenn pompásabbann ékesítődjön, mint a' két kissebb be
járások. — A z Ajtófeleknek, és Szemöldö
köknek nem kell igen sokszoros, és nagyonn
kiugró Párkányokat adni, mellyek kitsiny ütés által is letöredezhetnének, elég három 's
négy kis Párkány, mellyek ha a' Szoba pom
pás Ajtót kíván, Levelezésekkel, folyó virá-

gokkal, 's más effélékkel ékesítődnek, vagy
pedig tsak símánn hagyódnak. — A' Kapu
kat és a' külső Ajtókat nagyobb és szembetű
nőbb czifrázatokkal kell ékesíteni, mint az
Épület belső részébenn a' Szoba Ajtókat.
A' Kapuk és Ajtók szárnyai is sokféleképpenn ékesítődnek; legközönségesebb m ó d
az, a' mikor külömbkülömbféle táblázatokra
osztódnak, a' Táblák pedig Párkányokkal,
mellyek külömböző faragásokkal ékesítődnek,
vevődnek körűl, 's több effélék.
Az Ablakokról.
§. 105. A z Épűletekenn, azok a' nyílá
sok, mellyekenn a' belső részeikbenn, a'
szükséges világosság botsátódik, Ablakoknak
neveztetnek. — Hogy az Épűletekenn Abla
kok hagyódjanak, felette szükséges, és el
múlhatatlan, ha azokat alkalmatos lakássá
kívánjuk tenni: mert azok nélkül a' külömbenn jól készült Épületek is semmit sem hasz
nálnának a' benne lakóknak, foglalatosságaik
folytatására, nem lévénn bennek világosság:
de e' mellett, az Épületek külső formájának
sem adnak semmiféle czifrázatok oly jó, és
díszes tekintetet, mint az Ablakok, hogy ha
azok jól vagynak az Épületekhez alkalmaztat
va, és rajtok elrendelve.
§. 106. A z Ablakok készítésénél e' követ
kezendőkre tétetünkfigyelmetesekké:1. Hogy
az Ablakok mely helyre és mely rendel esse
nek az Épűletbenn. 2. Millyen nagy kiterjedésűek légyenek. 3. Mitsoda részekből állya-

78
nak, és mitsoda Matériálékból készűllyenek,
4. Millyen ékességet kell azoknak adni.
I. Mely helyre és mely rendel essenek
az Épületbenn? 1. Az Épület külső részénn,
az Épület közepét felvévénn, attól kétfelé
egyenlő számú Ablakok essenek; az Ablakok
pedig egyenlő nagyságúak, egyenlő czifrázatokkal ékesítettek, és egymástól egyenlő
távolságra helyheztetve légyenek: ha megtör
ténne, hogy az Épület belső felosztása nem
kívánna Ablakot, 's a' miatt a' külső felosz
tás rendje tsonkúlást szenvedne, akkor a'
hellye az egyenlőség megtartása kedveért,
Vakablakkal pótolódjon ki, a' mely ugyan
egy kevéssé veszti az Épület Szép formáját:
de még is jobb,,mint sem a' hely üressenn
maradvánn, az Épűletenn tsonkaság légyen.
2. A z egész Épületen az egymás feliben
eső Ablakok mind egy függő Líniábann te
vődjenek, mellyet nem tsak a' szépség, ha
nem az erősség is kíván; hogy az Épűletekbenn az üress részek üressekre tevődjenek.
3. A z Első vagy Fő Emeletbenn min
denkor magossabb, de nem szélesebb Abla
kok légyenek, mint a' többi Emeletekbenn.
4. Az egész Épületbenn az egymás felibenn eső Ablakoknak egyforma szélességek
légyen.
5. Egy egy Emeletbenn minden Ablakok
egyforma magossak légyenek, és egy Víz
mértékes Líniábann essenek: ez ugyan sok
esetekbenn változik; nevezetesenn: ha az Épűletenn kiugró rész van, annak lehet na-
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gyobb Ablakot is adni, hogy a' bellyebb ál
ló falonn lévő Ablakoktól megkülömböztetődjön.
6. Az Ablakok közt eső közök, igen na
gyonn keskenyek ne légyenek, mert egy az,
hogy nem szép tekintetet adnak, más az,
hogy gyengítik az épületet: de nagyonn
szélesek se légyenek, legjobb, ha az Ablak
nyílása közeivel egyforma szélesek: de a' La
kóházaknál lehetnek két ollyan szélesek, a'
Templomok, és pompás Épületeknél pedig
valamivel szélesebbek. Az Épületek szegeleteinn pedig nagyobb köz maradjon, mint az
Ablakok közt.
7. Mindenkor azonn kell igyekezni, hogy
az Ablakok száma páratlan légyen, hogy an
nálfogva az Épület közepére egy Ablak essen.
H a a' földszint felett való Épületbenn Ajtó
van, a' felibenn eső Emeletekbenn egy egy
Ablak tevődjön.
8. A' két Emeletek Ablakai közt eső
Közök se igen alatsonyok, se igen magossak
ne légyenek, legjobb az ha az Ablak Sze
möldöke felett való fal, 2 legfellyebb 41/2 láb
nyi magoss: a' Pádimentom vastagsága 1
lábnyi : és az Emeletbenn lévő Ablak Kö
nyöklőéig 3 lábnyi magosság van, és így
6 — 8 1 / 2 lábnyi magosságú köz essen.
9. Két Emeletek közzé soha sem kell Ab
lakot tenni.
10. A z Oszlopokkal ékesített Épületekenn, az Oszlop közép Gerendázattyára,
Fries, szokás ugyan némely esetbenn kis Ab-
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lakot tenni; de a' mellyet ha tsak lehet, ke
rülni kell, mert az ollyan Ablakok tsak ju
kaknak látszanak, és nem illenek az alattok
lévő Emeletek Ablakaihoz: mind azonáltal
szükségből lehet tenni, de akkor sem a' fő
részére az Épületnek, és tsak abbann az esetbenn, ha a' felső Emelet és fedél közt,
nagy köz maradna, és még egy fél Emelet
nek hellye van.
II. Millyen nagy kiterjedésűek légye
nek? — A z Ablakok kiterjedése külömböző,
a' szerént a' mint kissebb, vagy nagyobb,
pompásabb, vagy kevésbé pompás Épűletekenn hagyódnak. Az Ablakok formája több
nyire hoszszas négyszegeletű, ez ámbár a'
legegygyűgyübb s legközönségesebb, mind
azáltal a' legjobb, mert egy az, hogy tet
szetősebb, 's annálfogva kedvesebb, mint
az egyenlő oldalú négyszegeletű Ablak; más
az hogy általa több világosság mehet bé a'
Szobákbann. — A' Félemeletek Ablakai töbnyire egyenlő óldalúak; a' Pintzék Ablakai
pedig szélesebbek mint magossabbak. — Van
nak ollyan hoszszú Ablakok, mellyeknek fel
ső részek félkarika Líniát formál, az illyen
Ablakot sokann nem szeretik, ámbár igen
jól illenek, némely Épületeknek főld színt fe
lett való részébenn: azombann nem kevés
erősségre szolgál, kivált a' szélesebb Abla
koknál. Lehet az Emeletekbenn is, illyen for
mát adni a' Kiállókra nyíló Ablakoknak. —
Hanem laposs félkarika Línia szerént egy átallyábann nem kell az Ablakokat felyűl bérekesz-
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rekeszteni: mert azok az Ablaknak igen rút
formát adnak. — A z egész kerek, és hoszszas kerek Ablakok is nem szépek, 's több
nyire haszonvehetetlenek, mert a' kinézésre
nem használnak, azombann kevés világossá
got eresztenek bé a' Szobába, legfellyebb
tsak a' Fedelezetek Ablakainak lehet hasz
nálni.
A z Ablakok külömböző neme, külöm
böző nagyságoktól származik, ez pedig függ
a' rendeltetésektől, vagy a' helytől, és Épü
lettől a' hová tevődnek: mert a' közönséges
Lakóházakhoz, nem illenek olyan nagy Ab
lakok, mint a' jelesebb Épületekhez, ezekhez
pedig kissebbek illenek mint a' Templomok
hoz, 's a' t.
A z Ablakok háromfélék lehetnek. Na
gyok, Középszerűek, és Kitsinyek.
A' Nagy Ablakok Templomokonn ha
gyódnak, melyeknek szélességek 6 — 8 láb
nyi, magosságok pedig 1 6 — 2 0 lábnyi, né
melykor több is, — Illyenek a' régenn épült
Templomoknak Ablakai, de az illyen hosz
szú keskeny Ablakok felette magossnak tetszvénn, már a' mai időbenn két egymás felibenn tett Ablakok hagyódnak hellyettek;
mellyek közzűl a' felsők kissebbek; ez által
ugyan a' Templom két Emeletűnek látszik,
de még is jobb, mint az egy hoszszú Ablak,
mert általa szép és tetszetős formájú leszsz.
Középszerű nagyságú Ablakok azok;
mellyek Palotákra, a' közönséges Épületekre,
's Lakóházakra tevődnek. Ezek külömbkü6
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lömbféle nagyságúak lehetnek, de minden
esetre oly szélesek légyenek, hogy könnyenn
kilehessen rajtok két embernek könyökölve
nézni, a' magosságok pedig ahoz légyen al
kalmaztatva, mely szerént a' pompás Épűle
tekenn, lehet 4 — 6 lábnyi szélességű, 1 0 —
14 lábnyi magosságú Ablak. A' nagyobb Épűletekenn lehet 5 láb, a' közönséges Épűletekenn pedig 3 — 4 lábnyi széles Ablak, a'
magosságok pedig külömböző, az alsó rendbenn lévő Ablakoknak lehet két annyi, mint
szélességek; már az első Emeletbenn valami
vel magossabb, és e' szerént a' proportzió
szerént 2:5, vagy 3:7; a' második Emelet
benn pedig két annyinál valamivel kevesebb
re, mint 2:3. 's a' t. A' Paraszt házaknál
pedig még keskenyebbek lehetnek, elég nagy
leszsz ha 2 — 2 1 / 2 lábnyi szeles, 3 — 4 lábnyi
magoss Ablak hagyódik.
Kitsiny Ablakok, a' fél Ablakok, Mezzaninnen, ezeknek szélességek és magossá
gok többnyire egyenlő. — A' Pintzék Abla
kai tsak nem felénnyi magossak, mint széle
sek; de szélességek egyenlő az Épület Abla
kai szélességével. — A' Pitar ajtaja felett is
kitsiny Ablak hagyódik. — A' Fedél Ablakai
nak1/5részszel kell keskenyebbnek lenni mint
az Épület Ablakainak, és e' szerént a' pro
portzió szerént 2:3; vagy 3:5. ha pedig két
sorjával vagynak, a' felsők ismét1/5részszel
légyenek keskenyebbek, mint az alsó sorba
lévők. — A z Istállók ablakai is a' kis Abla
kokhoz tartoznak, mert ezeknek sem kell fe-
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lette nagyoknak lenni, ne hogy Télenn hide
gek légyenek.
III. Mitsoda részekből állanak, és mi~
tsoda Matériálékból készülnek? — A z Ab
lakoknak hagyott nyílásokra Terméskőből,
de többnyire jó kemény fából készült Ablak
tokokat szoktak állítani; a' tokokbann Ablak
szárnyai tevődnek, mellyek Rámábann fog
lalt Üvegtáblákból állanak, és a' tokhoz Vas
saroknál fogva akasztódnak, az Ablak közepénn pedig, a' tokbann álló Keresztfához
kaptsolódnak.
A ' Kissebb Ablakok között, vagynak
olyan Ablakok, a' mellyeknek szárnya, a'
tokhoz van erősítve, és ki nem nyílik, ha
nem tsak egy része a' tok rovátkábann hát
rább toszítódvánn nyitódik ki. vagynak olya
nok is, melyek egy szárnyúak, és egyfelé
nyílók. Vagynak, mellyeknek két szárnyok
van, és kétfelé nyílnak. — A' Lakóházak,
's más nagyobb Épűletekenn az Ablakok négy
szárnyúak, és kétfelé nyílók. A' pompásabb
Épűletekenn pedig az Ablakok hat, a' T e m plomokonn nyóltz szárnyúak is, és mind két
felé nyílók. Az illyen Ablak szárnyak mellett
a' falaknak oly vastagoknak kell lenni, hogy
mellettek eltérjen az Ablak szárnya, ha kinyitódik, ne hogy killyebb érvénn alkalmat
lanságot okozzon.
Vagynak olyan Ablakszárnyak is, mel
lyeknek felső részek az Ablak tokokbann tsapolódnak, és sinór által felfelé húzódnak;
az illyen Ablakszárnyai annyibann jók, hogy
6 *
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ha nyitva vagynak is, nem eresztenek a' Szo
bábann Levegő húzódást, hellyet sem fog
nak belől a' Szobábann; de annyibann alkal
matlanok, hogy ha megdagadnak, nehéz őket
felnyitni, és általok szerentsétlenség is tör
ténhetne, a' felhúzós i n ó relszakadvánn.
A' Tokra, de kivált a' középenn -lévő
Keresztfára nézve azt kell leginkább megje
gyezni, hogy jó, erőss, és tartós fából készítődjenek, ne hogy a' sok nedvességtől ha
mar elrothadjanak: nagyonn szélesek ne lé
gyenek, ne hogy a' világosságnak ellent áll—
vánn, a' Szobábann setétséget okozzanak:
azombann az Ablakszárnyai úgy reá illyenek
hogy köztök hideg, eső, szél, 's por be ne
férjen, szokás némely Ablakoknál, a' közé
penn lévő Keresztfának alsó részét az Ablak
szárnyával egygyé tenni, hogy azzal együtt
nyitódvánn ki, a' kinézőknek annál inkább
akadályul ne légyen.
Az Ablak tok alá a' falra, az Ablak közével egyenlő hoszszúságú, de keskeny, kigyalúlt Deszka tevődik, azért, hogy az Ab
lakról lefolyó izzadtság ne rongállya a' falat;
a' Deszkára pedig a' toknak alsó részénél egy
kis bádog tsatorna tevődik, vagy tsak a'
Deszka vőlgyelődik ki, mellyenn a' Víz, az
arra a' végre készült Edénybenn lefollyon.
A z Ablakokat Táblával szokták befedni,
mellyek vagy a' külső, vagy a' belső részére
alkalmaztatódnak, rész szerént azért, hogy
senki bé ne mászhasson, 's az Ablaknak kárt
ne tehessen, részszerént, hogy az Ablak a'
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Jégtől, esőtől, 's más viszontagságtól meg
őriződjön. Belől leginkább azért tevődnek,
hogy általok a' N a p bésütése akadályoztatódjon, kivált az ollyan hellyenn, a' hol nem
lehet, 's nem is akarnak Firhangot tenni: azombann sokkal díszesebbek a' belső, mint
a' külső Táblák. Ezek az Ablaktáblák, vagy
egy, vagy kétfelé nyíló szárnyúak, és vala
mint az Ajtó szárnyai, úgy ezek is deszká
ból készülnek, és külömböző Táblázatokkal
ékesítődnek: nagyobb bátorságnak okáért
vaspléhekből is készítődnek. Sokkal szebb,
és az Épületnek nagyobb ékességére van az,
ha az Ablakok az úgy nevezgetett 'Saluval,
Jalousieladen borítódnak, azombann a' Szo
bák javára is vagynak, mert a' Leveleik közt
egy kis világosság, és szellő is mehet bé.
Szokás az Ablakok elébenn vasból rostélyozatot is készíteni, hogy az Ablakonn a'
Szobába valaki bé ne bújhasson: a' Tömlötzöknél pedig, hogy a' Rabok ki ne szökhes
senek. — A' rostély némely hellyekenn a' falonn kivűl tevődik, másutt pedig a' falak
közzé rakódik. Formájok sokféle, némellyek
egyenesek, mások kihajlottak, némelyek egygyűgyűek, mások külömböző czifrázatokkal
ékesíttettek, a' szerént, a' mint az Épület
nagyonn, vagy kevésbé pompást kíván.
IV. Millyen formát és ékességet kell
adni? Az Ablakok környékei sokféleképpenn
ékesítődnek, a' szerént a' mint külömböző
Épűletekenn vagynak. A z Ablakok, 's a' mel
lettek lévő czirádák, ha azokat jó ízlés sze-
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rént tette az Építőmester, igen nagy díszére
szolgálnak az épületeknek, úgy hogy semmi
vel sem vevődhetne el az Épület ékessége,
's díszes tekintete jobbann; mintha valaki,
holmi formátlan, az Épülethez nem illő czi
rádákkal igyekezne, minden előre való meggondolás nélkül az Ablakok környékét ékesí
teni.
A z Ablakok ékesítésénél e' következendőket kell főképpenn megtartani:
1. Hogy azoknál a' Czirádák, a' mennyi
re lehet egygyűgyüek, 's az Épülethez illők
légyenek: mert egy közönséges Lakóházra
n e m illik olyan czifrázat, mint a' Palotára,
's más pompás Épületre. A z Oszlopokkal éke
sített Épületek sem kívánnak olyan czifra Ab
lakokat, mint a' sima épületek, mivel már
az Oszlopok eléggé ékesítették azt, de a'
Templomokra, 's más nagy pompára készült
épületekre, az Oszlopok mellett, az Ablakok
környékének több czirádákkal való ékesítése
is fel illik.
2. Hogy az egész Épűletbenn ne mind
egyformánn ékesítődjenek az Ablakok környé
kei; de azombann mindenik Ablaknál ne is
külömböző módonn: hanem mindenik Eme»
letbenn lévő Ablakokat egyenlő czirádákkal
kell ékesíteni. Kivévénn azt, ha az Épület fe
lette hoszszú, vagy annak killyebb álló ré
szei vagynak: mert illyénkor lehet, sőt szük
séges, a' hoszszann tartó egyformaság elke
rülése végett, a' középső Ablakokat másféle
czirádákkal ékesíteni.
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3. Hogy az első, vagy Fő Emeletbenn
lévő Ablakok környékeit a' többihez képest
pompásabbann kell ékesíteni.
;
4. Hogy ha, vagy a' külső, vagy a'
belső felosztás úgy kívánta, hogy az Abla
kok szélességekhez képest magossak légyenek
akkor két oldalról szélesebbenn kell a' czirádát tenni, mint alól vagy felyűl, hogy álta
la szélesebbnek tessen az Ablak. D e ha szé
lesebbek az Ablakok, mint hoszszúságok kí
vánná, akkor alól, vagy felyűl kell több
czifraságot tenni, hogy magossabbaknak lát
szódjanak.
Az Ablakok környéke, felette sokféleképpeun ékesítődhetik, de az azokra teendő, és
szokásbann lévő czirádák, három neműek le
hetnek főképpenn, ú. m. 1-ső A z , mikor az
Ablak nyílását, Beszegőpárkány (Einfassung)
vészi körűl, ez vagy símánn hagyódik, vagy
kissebb párkányozattal ékesítődik. Ezen Bészegőpárkánynak szélessége az Ablak nyílá
sához alkalmaztatódjon: legszebb, és legjobbann illik az, mikor a' Beszegőpárkány szé
lessége az Ablak nyílás szélességének1/5részét
tészi, már ha 1/6 részét tészi, veszt, a' szép
formájából. M é g szélesebb is lehet, abbann
az esetbenn, ha az Ablak nyílás felett párkányozat van, mert külömbenn keskeny lévénn az Ablak, nagyonn éktelen formát m u 
tatna. — 2-dik A z , mikor az Ablaknak mind
könyöklője, mind szemöldöke, egynehány
kiugró párkányozattal ékesítődik, ez felette
sokféleképpenn eshetik m e g , tsak hogy nem
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kell nagyonn kiugró Párkányokat tenni. 3-dik
A z , mikor az Ablak felibenn, három szegeletű, vagy Karika línia szerént menő Párkányozat tevődik, ez ugyan nem minden Épü
letek Ablakaihoz illik. — Ezek közt legszebb
forma a' három szegeletű Párkány: már a'
félkarika línia szerént menő n e m oly díszes;
m é g kevésbé pedig a' hoszszas karika línia
szerént menő: lehet 1/6 rész karika línia sze
rént menő Párkányt is tenni. — Felette ke
rülni kell, hogy az Ablakok felibenn változ
tatva ne tevődjenek, egynek három szegele
tű, másiknak kerek, ismét három szegeletű,
majd ismét kerek, 's így tovább is: még
dísztelenebb az, mikor az illyen párkányozat
több ki és behajló Karika darabokból tétetik
öszve: A három szegeletű Párkányozatnak a'
közepénn, magossága ne légyen több a' szé
lességének 1/5 részénél.
Ezen háromféle m ó d az, a' melyel legközönségesebbenn szokás az Ablakok környé
két ékesíteni; de ezek sokféle változtatások
kal, sok száz meg száz formájúak lehetnek.
Ha az Ablak, a' fedél alatt eső Párkány
hoz, nagyonn közel fel esik, nem szükség
már akkor felibenn, a' három szegeletű vagy
kerek Párkányozatot tenni, mint a' mely leginkább az Ablaktól a' víz elvetésére való len
ne, mert azt már a' nagy Párkány is elveti.
A z olyan Ablakok környékeit, melyek
nek Szemöldöke karika líniát formál, nem
kell igen sokszoros Párkányozattal ékesíteni,
elég az ha a' beszegő Párkány körűl vivődik.
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Konyháról.
§. 107. Hogy a' Konyha jó és alkalma
tos lehessen, e' következendőkre kell figyel
mezni: 1. Mely helyre essen az Épűletbenn.
2. Hogy világos légyen. 3. Hogy nem könnyenn gyúladható. 4. Hogy ne füstöllyön. 5.
Hogy a' Tüzelő hellye jó légyen.
I. Mely helyre essen az Épűletbenn?
M e g kell jegyezni, hogy az Épület fő részébenn soha se helyheztetődjön Konyha, mert
nem kevés dísztelenséget okozna az Épület
külső formájának. — A' jelesebb Épületek
nél, a' Parádé és Lakószobáktói mindég kü
lön választódnak a' Gazdasághoz tartozó ré
szei az Épületnek, 's ezek közzé helyhezte
tődnek a' Konyhák is; de a' közönséges La
kóházaknál, a' hol sem a' hely, sem a' m ó d
nem engedi azon külön választást, tsak oda
helyheztetődnek, a' hol a'többi Szobákhoz,
's a' helyhez képest legalkalmatosabbnak látja
az Építőmester; úgy mindazonáltal, hogy
nem Lakószobánn keresztül, hanem vagy az
Udvarról, vagy Folyosóról, vagy valamely
Előszobából lehessen abbann bé menni, hogy
a' Konyhához tartozó dolgokat, vizet, fát, 's
egyebeket könnyenn ki, és bé lehessen horda
ni; az Ebédlő szobától, és élés Kamarától
meszsze ne essen, ne hogy az Ételek a' meszszevitel miatt meghűljenek; de azombann az
Ebédlőszoba ne is a'Konyhából nyíljon, hogy
a' füst bé ne mennyen, és az Étel szaga, 's
Konyhabéli büdösség bé ne hasson.
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II. Hogy világos légyen? Felette szük
séges hogy világos légyen a' Konyha, ne
hogy a' Konyhábann forgók a' setétség miatt
az Étel készítésébenn akadályoztatódjanak,
erre nézve a' Konyha nagyságához képest egy
vagy több Ablakok hagyódjmak rajta: szo
kás az Ajtaja felett is Ablakot hagyni.
III. Hogy nem könnyenn gyúladható lé
gyen. Ha valami, a' Konyha van kitéve a'
Tűz veszedelmének: melyre nézve felette meg
kívántatik, hogy a' Konyha még a' Fa Épü
leteknél is nem könnyeim gyúladható Matériálékból, hanem Téglából, vagy Vályog
ból készűllyön, a' Pádimentoma nem Desz
kával, hanem jó erős Téglával rakódjon ki;
a' Padlása pedigBólthajtáslégyen.
IV. Hogy ne füstöljön. Hogy a' Kony
hábann a' füst meg ne szoruljon, ezekre kell
főképpenn vigyázni: 1. A z Konyha Ablaka
úgy essen, hogy azonn keresztül a' Napsu
gara ne a' Tűzre süssön, mert az a' Füstöt
lenyomja, és a' Kéménybe való menetelét
akadályoztatja: de ha más helyre nem lehet
az Ablakát ejteni, sem a' Tűzhellyet más óldalba tenni, akkor az Ablakra akasztódjon
valami Vászon, mellyenn a' világosság ke
resztül jöhessen, de a' Nap sugarát bé ne
ereszsze. 2. Hogy a' Tűzhely felett a' Kémény
ajja, vagy a' Füstfogó széles légyen: hogy a'
füstöt jól magábann foghassa, és tőltsér for
mára öszszébb húzódjon, 's fellyebb a' Ké
mény csűje egyenesenn mennyen, 's a' füstöt
a' szabad levegőre vigye. 3. Hogy a' Füstfo-
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gó a' Tüzelőhelynél killyebb érjen 11/2—2 láb
nyival is, hogy a' Tüzelőhelyről felemelke
dett füstöt mind befoghassa; mert külömbenn ha a' Füstfogónn kivűl is ég a' T ű z , az
abból felmenő füst a' Konyhábann oszlik szél
lyel. 4. Hogy a' Tüzelőhely minél magossabb légyen, lehet 2' 9" vagy 3 lábnyi is,
a' Füstfogó pedig minél alatsonyabbann es
hetik, tsak hogy alatta el lehessen járni, a'
nélkül, hogy az ember meg üsse a' fejét,
lehet 5 — 6 lábnyi magosságra a' Pádimentomtól, némely hellyekenn szokás Posztóval
alatsonyítani. —
5. Sokat tesz a' füstnek
jobb móddal való kimenésére, ha a' Füstfo
gó nem nagyonn széllyel terjedt, hanem me
redek, és ha a' Kémény csője Épület fala
közt vivődik fel. 6. Az is felette jó, ha a'
Tüzelő helynek egy oldala fal mellé van ra
gasztva, mert ha egészszenn szabadonn áll,
úgy kitsiny levegő húzódása is a' Konyhábann
verheti a' Füstöt.
V . Hogy a' Tüzelő hellye jó légyen. A'
mi a' Tűzhellyet illeti, az igaz hogy alkalmatosabb ha szabadonn áll, és körűl lehet
járni; de a' fellyebb előadott okra nézve tsak
ugyan jobb, ha egy óldala falhoz ragasztódik, még pedig a' keskenyebb, mert akkor
mindenfelől el lehet érni a' közepét. Nagyonn
kitsiny ne légyen, a' hoszsza legalább egy
ölnyi, a' szélessége 4 lábnyi, magossága pe
dig 2' 9", vagy 3 lábnyi is lehet. A' Tűz
hely Téglából készüljön, és az nem czément e l , hanem pelyvás sárral rakódjon öszsze,
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hogy a' Tűz melegét jobbann kiállhassa. —A' Tüzelő hellyek, kivált az Emeletekbenn
n e m egészszenn rakódnak ollyan vastag fal
lal, mint a' millyen kiterjedésűek, ne hogy
a' Pádimentomonn nagy teher feküdjön, ha
nem belől üressenn hagyódnak, és bébótolódnak, így nem tsak könnyebb leszsz, ha
nem az alatta való hellyenn, az napi elégetés
re fa is tartódhatik, vagy pedig alatta Sütő
Kementze formálódhatik. — Szokás némely
hellyekenn a' felső színét 1/2hüvelyknyiöntött
Vaspléhvel borítani, ne hogy a' Tégla a' nagy
Tűz miatt hamar felégjen.
A' Kementzékről.
§. 108. Azok a' Tüzelő hellyek, melyek
vagy az Értzek olvasztására, égetésére, vagy
a' Gyümőltsök aszalására, vagy Kenyér, petsenye, 's más effélék sütésére, vagy tsak a'
Szobák melegítésére használódnak, Kementzéknek neveztetnek. — Ittenn tsak azon Kementzéknek Matériájukról, jóságokról, és
helyheztetésekről lészen szó, mellyek a' Szo
bák melegítésére, és Kenyér sütésre fordítód
nak. —
A z illyen Kementzék Vasból, Kályhá
ból, Téglából, és Sárból készülnek.
§. 109. A' Téglából és Sárból készült
Kementzék többnyire Paraszt házakbann, és
tsak az ollyan Szobákbann tevődnek, a' hol
czifraságra semmi tekintet nintsen, hanem
tsak az a' czél, hogy a' Szoba meleg légyen,
's a' Kementze kevésbe kerüljön. Az ilyen

Kementzéknek Tégla lévénn az allyok is,
vagy egyenesenn a' Pádimentomra rakódnak,
vagy pedig alattok üresség hagyódik, a' mi
kor valamely fél hüvelyknyi vastagságú Vaspléh tevődik fenekének, mely 4 — 6 Téglá
ból rakott lábakonn fekszik; ezen Kemen
tzék nehezenn melegednek ugyan, és sok fá
val, de felette sokáig is megtartják a' mele
get; azombann szalmával, 's holmi gazzal
is lehet fűteni. — A' Sárból készült Kementzébenn az a' nyereség is megvan, hogy a'
Szoba melegítésénn kivűl, a' Kenyér sütésre
is alkalmatos.
A' Kályha Kementzék, többnyire vagy
Kerek, vagy Négyszegeletű formájúak, 's
több vagy kevesebb czifrázatokkal ékesítődnek, 's mindenféle rendű Szobákbann illenek.
A' Kályhák, vagy lábakonn álló Vaspléhre
rakódnak, vagy egynehány sor Tégla rakó
dik elébb a' Pádimentomra, 's arra állítódnak
vagy pedig egyenesenn a' Pádimentomra te
vődnek. Ezen Kementzék, belől Cseréppel,
vagy Téglával egy darab helyt, a' meddig a'
Tűz ég beborítódnak, részszerént azért hogy
vastagságok nevelődjön, 's a' meleget tovább
tartsák magokbann, részszerént azért, hogy
a' vékony óldalok el ne égjen, vagy a' fű
téskor bé ne ütődjön.
§. 110. A' Vaskementzék, vagy kemény Vasból a' Váshámorokbann bizonyos
nagyságbann, kerek vagy szegletes formákbann öntődnek; vagy pedig Vaspléhből ké
szülnek, és ezeknek is vagy kerek vagy sze-
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geletes formát adnak. Az öntött Kementzék
sokáig melegesznek, de sokáig is megtartják
a' meleget: a' Pléh Kementzék hamar fel-.
melegesznek de hamar elhűlnek, és ha gyakrann nagy tűz ég bennek, hamar el is égnek,
mely hogy ne történjen, szokás belőlről cse
réppel sárral köröskörűl raggatni.
§. 111. A' Kementzék helyheztetésekre
nézve kétfélék, ú. m. vagy ollyanok, a' mellyekbenn a' Szobábann belőlről tevődik a'
T ű z , 's bennek belőlről tüzelnek; vagy olya
nok, mellyekbenn kívülről tevődik a' t ű z :
ezek kivűlfűtő, amazok belőlfűtő Kementzéknek neveztetnek. A' kívülről fűtő Kemen
tzék, vagy Konyhából, vagy különösenn ké
szült Fűtőhelyből fűtődnek, a' hol illyen
módonn meg nem eshetik a' fűtés, oda belől
fűtő Kementzék tevődnek; ezen Kementzékből a' füst tső által vagy a' közel lévő Kéménybenn vitetődik, vagy pedig a' Szoba falánn keresztül tsak a' szabad Levegőre eresztődik, a' mikor a' füstöt kivivő csőnek végi
re Pléh kalap tevődik, hogy rajta a' szél a
füstöt viszsza ne verhesse.
§. 112. A' Kivülfűtő Kementzék mind
a' Szobák melegítésére, mind a' könnyebb
móddal való fűttetésére sokkal jobbak, 's kevesebb alkalmatlansággal van a' bennek való
tüzelés egybenn köttetve; hanem sokkal több
fa kívántatik a' fűtésére, mint a' belőlfűtő
Kementzének, mivel a' melegnek nagy része
a' Kementze szájánn mégyen ki, azombann
ha nagy az öble, sok fával melegszik által,
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ha kitsiny, akkor a' Tűz tsak a' szájábann
rakódhatvánn, a' láng kitsapásától, 's Tűz
kiesésétől is félhetni, mely könnyenn gyúladást okozhat. — A' belől fűtő Kementzének
is meg van az a' hibája, hogy belőlle a' Tűz
kieshetik, 's belől még nagyobb veszedelmet
okozhat, mint amaz kivűl: az illyen Kementzékből ugyan nem megyen annyi melegség
a' szabad Levegőre, mint a' kivűl fűtőkből,
de még is sok elvész, és kivivődik a' füstöt
kivivő csőnn, mivel míg benne Tűz ég, an
nak táplálására szakadatlanul húzódik ki a'
a' Szobából a' Levegő, melynek hellyébenn
az Ajtó, vagy Ablak hasadékainn ismét ú j ,
de hideg Levegőnek kell menni, mert ha
nem megy, 's a' Levegő húzódása meggátolódik, úgy a' Tűz is megfúlad, és elal
szik: ezen húzódás által ugyan nagy része
elvész a' melegnek; de annyibann használ,
hogy a' Szobából minden roszsz gőzt, 's
büdösséget kivisz, a' Szoba száraz és egésséges leszsz. — A' Vas Kementzék, kivált
ha felette nagy tűz ég bennek, egy kevéssé
nehéz szagúak, 's a' fát nagyonn emésztik.
§. 113. A' Kementzék helyre állításánál
e' következendőkre kell figyelmezni:
1. Mindenik Kementzének egy fűtő, és
egy szelelő juka hagyódjon a' Kémény alatt,
hogy a' Kementzébenn a' Levegő bémehessén, és a' Tűz éghessen.
2. Úgy kell a' Kementzét a' Szobábann
helyheztetni, hogy sok hellyet el ne foglal
jon, melyre nézve többnyire kivőlgyelések-
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benn tevődik, de a' mellyeknek nem igen
méllyeknek kell lenni, mivel ha a' Kementze
egészszenn belé esik, úgy óldalrói kevés me
leget ereszthet széllyel a' falak miatt.
3. Közel Ajtóhoz vagy Ablakhoz n e m
kell tenni a' Kementzét, mivel azoknak ki
nyitásakor sok meleg kiszívódik a' házból.
Legjobb a' Kementzét valamely szegeletbenn
helyheztetni, vagy a' Szobának hoszszabb fa
la közepére ejteni.
4. Ha a' Szoba nagy, kivált a' nagy Épűletekbenn a' pompásann ékesített Szobákbann mind a' szépség, mind a' meleg kedvé
ért két Kementzét kell tenni, még pedig úgy,
hogy egymásnak megfeleljenek.
5. A' Kementze a' Szobábann szabadonn
álljon, és tsak a' torkánál fogva ragadjon fal
hoz, nem pedig egész oldalával, mert úgy
nagyobbára a' fal venné el a' meleget, és a'
Szoba igen nehezenn, és sok fűtéssel mele
gedne.
6. Egy Kementze két Szobát ne mele
gítsen, mivel a' melegnek nagyobb részét a'
Közfal nyelné el, úgyhogy sokkal több fával
melegedne bé a' két Szoba, mintha külön
Kementzéről fűlne.
7. Mennél közelebb esik a' Tüzelő hely
a' Pádimentomhoz, annál inkább kihat a' me
leg a' Szobának alsó részére, de a' sem jó
volna, ha éppenn a' Pádimentomra tevődne,
mert úgy a' Pádimentom nyelné el a' me
legnek nagy részét.
8. A'

8. A' Kementze felette magoss ne lé
gyen, mert a' melegség általa a' Szoba felső
részébenn terjed el: nagyonn jó ha a' Kementzének felső része kerek K ú p formájú,
mivel a' Tűz lángja éppenn úgy megy benne
felfelé.
9. A' Kementze szájánn, és abbann a'
csőbenn, mellyenn a' füst kimegy, ajtó lé
gyen, mellyet a' Tűz elégése utánn bé kell
zárni, hogy a' meleg hirtelen ki ne men
nyen.
10. A' Kivűlfűtő Kementzéket úgy kell
alkalmaztatni, hogy ha a' Szobák a' felosz
tásra nézve engedik, hogy két, három, 's
több Szobák is, egy Fűtőhelyről fűlhesse
nek.
11. Vaspléhből szokás a' Kementzékbenn
oly rekesztéket tsinálni, mellyek a' meleg
füstöt, vagy Tűz lángját nem eresztik ki hir
telen, hanem a' Kementze melegítésére fel
tartják.
12. Szokás, kivált a' belőlfűtő Kementzéknek, a' füstöt kivivő csőveit igen hoszszann, vagy pedig több tekerűletekbenn a'
Szobákbann készíteni: mely által ugyan több
melegség marad a' Szobábann, a' mi külömbenn a' rövid csővönn kivivődött volna:
ezen csőveket nem kell mindazonáltal felette
hoszszúkra hagyni, legfellyebb 20 lábnyira
elég: mivel azontúl elhűl a' füst, és a' kime
netele akadályoztatódik.
13. A' Kementze olyan helyre állítodjon, a' hol a' Levegő húzódása a' Tüzet ben7
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ne segítse elevenenn égni: hogy annál in
kább bémehessen a' Levegő, igen jó, apró,
's vékony fátskákat még pedig keresztül egymásonn rakni, mert úgy a' Levegő könnyebbenn közzéjek férhet, és elevenebbenn éghet
a' T ű z : de akárhogy széllyel rakódjon bé a'
Kementzébenn a' fa, tsakugyan öszveomlik
az, és a' Levegő húzódása elfogódik tőlle, 's
megalszik: erre nézve a' Kementze üregé
hez alkalmaztatott Vas rostélyt kell a' fák alá
tenni, 's arra tüzet rakni; a' rostély a' Ke
mentze fenekénél 3 — 4 hüvelyknyivel felyebb
essen, részszerént azért, hogy alatta a' Le
vegő bémenvénn, a' Tüzet táplálja, részsze
rént azért, hogy a' hamunak légyen hová
hullani.
14. A' Kementze szája se nagyonn nagy,
se nagyonn kitsiny ne légyen, ha nagyonn
nagy, sok meleg kiszalad rajta, ha kitsiny
nagyonn apró fa fér bé rajta: légyen 5 — 6
Hüvelyknyi magoss.
§. 114. A' Kivűlfűtő Kementzék, vagy
a' Konyhából fűtődnek, vagy pedig különösenn készülnek Fűtőhellyeik. Ha a' Konyhá
ból fűtődnek, nints oly veszedelmes, és kön
nyebb móddal is esik a' fűtés; de a' külső
fűtő hellyek nagyonn kivagynak a' Tűz ve
szedelmének téve: melyre nézve bátorságnak
okáért, felette jó az Ajtaját Vaspléhből ké
szíttetni, a' Pádimentomát pedig Téglával ki
rakatni; megkívántatik, hogy elegendő tágas
légyen, hogy benne az ember, a'ki fűt,
megforoghasson, a' Tüzet a' Kementzébe

könnyenn bérakhassa, és belőlle a' Hamut
akadály nélkül kiszedhesse. A' mélysége légyen legalább 2 lábnyi, a' szélessége pedig
3 lábnyi, ha a' Szobafala nem igen vastag,
's belőlle nem igen tágas hely hagyódhatna
ki, abbann az esetbenn kivűlről pótló fallal
kell vastagítani.
A Kandallókról.
§. 115. A' Kandallókbann részszerént
a' Szobák melegítésére részszerént vílágosítására égetődik a' T ű z : de a' Kandallóknál sok
kal jobbak a' Kementzék a' Szobák melegíté
sére, mert egy az, hogy kevesebb fával m e legítődik fel a' Kementze, más az, hogy
a' Kandalló gyakrann füstel tölti el a' Szo
bát, azombann a' Szoba tsak addig meleg,
míg ég a' T ű z : hanem hasznos annyibann,
hogy a' Szobábann mindég friss Levegőt tart,
melyre nézve, legfeljebb is tsak az ollyan
Szobákbann lehet használni, a' melyekbenn
nem hálnak, és tsak a' nappali órákbann m ú 
lat az ember.
§. 116. A' Kandallónak esmeretes neme
az, mely még m a is sok hellyekenn, kivált
a' Paraszt házaknál találtatik, melybenn téli
napokonn a' Szoba melegítésére, de kivált
estve a' világosítására, holmi forgáts dara
bok égnek, vagy pedig arra a' végre készült
vékony hasítványok világosítanak: sok hel
lyekenn főzésre is használlyák — A z illyen
Kandallók a'főldszíntől 2 — 4 lábnyi magosságra is esnek, alattok pedig a' szilánkos ha7 *
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sítvány, vagy fa tartására, bólthajtás alatt
üresség hagyódik. Többnyire az illyen Kan
dallókból a' füst tsak a' mellettek lévő Kony
ha kéménnye alá mégyen, a' honnan sokszor
viszszaverődik, és gyakrann füstöt okoz a'
Szobábann, melynek elkerülésére, a' Kandal
lóból a' füstnek kihúzódására, egy cső egész
a' fedelezetig szokott vivődni.
§. 117. Vagynak ezenkívül sokféle ne
mei a' Kandallóknak, a' többek közt esmeretesek a' Német, és Hollandiai Kandallók.
Német Kandallóknak neveztetnek azok, a'
mellyek egészszenn kiállanak a' faltól, és a'
Szobábann esnek, ezekenn a' Tüzelésre ha
gyott Ajtók szélesebbek, mint magossabbak
a' Tüzelő hely pedig legalább is 6 — 8 Hü
velykel, fellyebb esik a' Pádimentomtól. A z
illyen Kandallók Német és Frantzia Országbann vagynak leginkább szokásbann, a' hon
nan Frantzia Kandallóknak is neveztetnek. Hollandiai Kandallók, mellyeket a' Hollandia
iak készítenek Szobájokbann, a' Szoba fala
közzé rakódnak, 's egészszenn a' falbann es
nek; Ajtajai magossabbak, mint szélesebbek,
a' Tüzelő hellye a' Pádimentommal színel.
§. 118. A' Kandallók ürege, nagyonn
alatsony ne légyen, mert külömbenn a' láng
nak nagyobb része, mely igen sok meleget
ád, tsak a' Kéménybenn menvénn, haszon
talanul veszne el. A' szája magoss ne légyen
nehogy a' füstöt a' Szobába ereszsze, lehet
legfellyebb egy ölnyi szélességű, 3 — 4 láb
nyi magosságú. A' mélysége se légyen igen
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kitsiny, nehogy a' Tűz a' szájához közel esvénn, a' füst a' Szobába jöhessen, vagy még
a' Tűz veszedelmet is okozhasson: felette
nagy se légyen, mert akkor a' Levegő húzó
dása igen nagy lenne, 's a' melegnek nagy
részét a' Keményenn kivinné, a' Szobábann
igen keveset eresztene, erre nézve 2 — 3 láb
nyi lehet. — A' belső ürege pedig, vagy
hoszszas Négyszegeletet, mely némely hellyenn levágott, és elkerekített szegeletű, vagy
fél karika líniát, vagy hoszszas félkarika líniát formál, mely a' két elsőnél jobbnak tartódik, minthogy a' melegséget ez, a' Szobá
ba jobbann viszsza verheti.
§. 119. Ekképpenn határozódhatik m e g
a' Kandallók formája, nagysága, és kiterje
dése: de többnyire a' nagysága a' Szoba
nagyságához, melybenn helyheztetődik, szo
kott alkalmaztatódni. Lehet oly nagy Kandallót készíteni, hogy 1/4, vagy1/5 részét foglallya elánnak a' Falnak, mely mellé tevő
dik. — Helyheztetődnek pedig vagy szegeletbenn, vagy a' Szobának oldal fala mellé.
A' Nagyobb Szobákbann, részszerént az egy
formaság kedvéért, részszerént azért, hogy
a' Szoba melegebb légyen, két Kandallók is
tétetődnek, egymásnak által ellenébenn: de
a' kissebb Szobákbann egygy; az is a' Szo
bának keskenyebb oldalára, az ellenkező óldalra pedig a' szépség, és egyformaság ked
véért, Ajtó vagy Almáriom helyheztetődik,
az Útszára eső fal mellé soha se tevődjön
Kandalló, mert azonkívül, hogy a'Szobában
dísztelenséget szerez, a' falat is gyengíti.
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§. 120. Meghatározódvánn a' Kandalló
nak hellye a' Szobákbann, már vagy Hollan
diai Kandallók állítódnak, a' mikor t. i. ollyan vastag fal mellé eshetnek, melybenn a'
Kémény csője felvivődhetik, vagy Frantzia
Kandallók, a' mikor igen vékony a' fal, a'
mellyik mellé helyheztetődhetnek; ezek egésszenn a' Szobábann állanak, a' hol is sok
helyt fognak el, és dísztelenséget okoznak:
vagy ollyan Kandallók tétetődnek, mellyek
mind magok, mind a' Kéménnyeik csőjei fé
lig kiállanak a' falból, az illyenek Félfrantzia Kandallóknak neveztetnek. — A' Hol
landiai Kandallók a' legjobbak, 's legalkalmatosabbak, mind azért, hogy kevés helyet
fognak el a' Szobábann, mind azért, hogy
egészszenn a' Pádimentomig kiadják a' me
leget.
§. 121. A' Kandallók felállításánál igen
nagyonn figyelmezni kell arra, hogy olyan
Matériáléból készüllyön, és úgy helyheztetődjön, hogy a' benne lévő tűz veszedelmet
ne okozhasson. — A' Hollandiai Kandallók
annyibann veszedelmesek lehetnek, hogy a'
Tüzelő hellyek nagyonn alatsonyann esvénn,
's közel a' Pádimentomhoz, nagyonn hamar
gyúladást okozhatna; melynek elkerülésére a'
Kandalló soha se rakódjon deszka pádimentomra, mert által melegedvénn meggyúladhatna, hanem azonn a' hellyenn a' deszka
pádimentom vágódjon fel, és alól Tégla ra
kódjon, mind a' Tüzelő hellye alá, mind a'
környéke körűl. M a g a a' Kandalló Téglából
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rakódvánn, semmiféle fa, belé, vagy mel
llé ne essen, mely gyúladást kaphatna; felet
te jó belőllről vaspléhvel beborítani, részszerént azért, hogy a' fala ne égetődjön, 's ne
romoljon: részszerént azért, hogy arról jobban
viszsza verődnek a' melegség sugarai. A' tü
zelő feneke is jó, ha Vastábla, melyre vagy
Vas rostély, vagy két Vasmatska helyhezté-,
tődik, azért hogy a' reá rakott fák alá a' Le
vegő húzódása bémenvénn, a' tűz jobbann
éghessen, 's a' hamunak légyen hová hullani.
§. 122. Jósága a' Kandallónak abbann
áll, ha a' füstöt a' Szobábann n e m ereszti,
mellyet hogy eltávoztatni, vagy tsak rajta se
gíteni is lehessen, szükséges a' füstölésének
okát tudni: mely is a' Tüzelő hellyétől, de
leginkább a' Kéményjétől függ: sokat árt az
ha az Ajtaja igen nagyonn széles vagy magosss, szélessége ugyan a' Szobához, mely
benn a' Kandalló áll, alkalmaztatódni szo
kott: de leginkább a' Kémény csője magosságához kellene azt mérni. — A' Kémény csők
nek, jól tudhatni, hogy az Épületek magosságához képest, szükségesképpenn külömbözőknek kell lenni: mert a' legfelső Emeletbenn legrövidebb, már az alatta valóbana
hoszszabb, 's így lellyebb lellyebb mindég
hoszszabb Csőnek kell lenni, hogy a' füst
rajta annál jobbann kivezetődhessen: márpe
dig mennél hoszszabb a' Cső, annál nagyobb
abbann a' Levegő húzódása, ha tehát a' Kan
dalló Kémény csője rövid, nem győzi ki
húzni azt a' Levegőt, mely a' Szobából szün-
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telén szívódik a' Kandallóba, mely annál na
gyobbann húzódik bé, mennél nagyobb a'
Kandalló szája: mind ezekből a' következik,
hogy a' legfelső Emeletbenn legkissebb szájú
Kandallók, a' legalsóbann pedig a'legnagyobb
szájúk készítődhetnek.
§. 123. A' Kandallóknak millyen nagy
légyen a' szája, azt közönséges Regula sze
rént meg nem határozhatjuk, mindazonáltal
lehet ilyen formánn: hogy az alsó rendbenn
30 Négyszeg Hüvelyknyire hagyhatni a' szá
ját, az ürege mélységét pedig 18 Hüvelyk
nyire: a'legfelső Emeletbenn pedig 18 Négyszeg Hüvelyknyi száját; az ürege mélységét
igen kevésre: a' közbülső Emeletekbenn ezek
hez képest a' Kémény cső magosságához alkalmaztatódhatik. — D e minthogy úgy is ba
jos eltalálni, 's előre kihagyni, a' szája nagy
ságát, lehetne illyen formánn rajta segíteni;
megkészűlvénn a' Kandalló, 's szája nagysá
ga meghagyódik, ha füstöl, valamely Ajtó
forma deszkával lassann lassann kell keskenyíteni mindaddig, míg vészi az ember ész
re, hogy már nem füstöl, 's a' milyen nagy
ságú leszsz akkor a' szája nyílása, annyira
kell elkeskenyíteni Téglával bérakvánn; vagy
pedig a' szájára alkalmaztatott felhúzható, és
lebotsátható Vasajtóval lehet a' száját nevel
ni, vagy kissebbíteni. — Azombann felette
jó ha a' Kandalló úgy készítődik, hogy abbann a' Tüzet nem tsak a' házból bemenő,
hanem kívülről valamely csővönn bévitt Levegő is éleszsze: mely elébb a' Tűztől fel-
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melegedvénn, a' Kandallóbann helyheztetett
Vastábla háta megett, eresztődjön a' Kandal
lóba, így sokkal melegebbenn tartódik a'
Szoba, mert nem húzódik ki a' Szobából a'
felmelegített Levegő a' Tűz élesztésére; és
n e m olyan bő mértékbenn, hogy a' Kémény
csője meg ne győzze, és a' füstöt a' Szobába
viszsza verhesse.
§. 124. Füstöt okoz a'Kandalló az olyan
Szobábann, melybenn két Kandalló van, és
mind a' kettőbenn egyszerre tüzelnek, 's az
egygyikbenn kissebb tűz talál égni: mert ak
kor a' nagyobb Tűz élesztésére több Levegő
tolul a' Kandallóba, 's annál fogva a' másik
nak élesztésére nem is ereszt Levegőt, sőt
abból is kiszívja, és vélle a' Füstöt is kifelé
húzza. — Attól is megesik a' füstölés, ha
két egymás mellett lévő Szobábann ég a'
Kandallókbann tűz, a' Szobának a' közös falánn lévő Ajtaja nyitva van, 's több effélék
miatt.
§. 125. Szokás a' Kandallókat, külömbkülömbféle czifraságokkal ékesíteni, mellyeknek egygyűgyűknek, és a' Szobákhoz alkalmaztatottaknak kell lenni, 's illendő mérték
benn rakódni: ezen czirádák többnyire az
Oszlop rendből vevődnek, lehet másféle ké
pekkel, folyó levelezésekkel, 's virágokkal,
más effélékkel is ékesíteni: tsak hogy holmi
haszontalan, 's felesleg való czifraságokkal
ne rútíttassanak.
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AKéményekről.

§. 126. A' Kémények építésébenn egye
dül való czél, hogy azok a' füstöt, mely
vagy a' Konyhábann, Kementze, Kandalló,
vagy más Tüzelő hellyekbenn égő Tűz által
származik, a' szabad Levegőre kivezessék,
ne hogy a' füst az Epűletbenn széllyel terjedvénn, tisztátalanságot, és egésségtelenséget okozzon.
§. 127. A z Épületeknek egy része sem
kívánja úgy m e g , hogy jó, erőss és tartós
Matériálékból készüljön, mint a' Kémény;
mert egy része sints annyira, mint az kité
tetve a' T ű z , és idő viszontagságainak; ha
ez gyúladható Matériájából készülne, meggyúladvánn az egész Épületnek veszedelmet
okozna, ha nem elegendő erős és tartós M a tériáléból állítódna öszsze, eldűlhetne, 's eldűlésével az Epűletbenn kárt, és romlást tehet
ne.
§. 128. A' Kéményeknek legközönsége
sebb formája, az igaz Négyszegelet, vagy
hoszszas Négyszegelet, szokás ugyan a' belső
világát hoszszas Karika Línia szerént is ké
szíteni, részszerént azért, mivel a' füstnek is
gömbölyű menetele van, részszerént azért,
mivel az ollyan Kéménybenn nem tapad annyi
Korom meg mint a' szegeletesbenn: de az illyen Kémények sokkal többe kerülnek mint
a' szegeletesek; mivel míg a' Téglát hozzá
faragják, addig sok eltörik, romlik, azombann
a' rakására több napiszám is kívántatik, mel-

lyeket ugyan kevesíteni lehetne, ha a' Tég
lák formákbann előre hozzá készítődnének;
lehetne úgy is segíteni, hogy a' szegeleteket
czémentel kitöltenek, és az által elkerekítenék
a' belső világát, de az is tsak idő vesztege
tés volna, mert ott a' vastag tapasz nem
lenne állandó. Szokás Nyóltzszegeletű for
mákra is készíteni.
§. 129. A' Kémények belső világa, vagy
is bővsége, az alatta égni szokott tűz nagy
ságához alkalmaztatódik, mert mennél töb
bet, és nagyobb mértékbenn tüzelnek alat
ta, annál szélesebbnek kell annak lenni:
nagyonn szélesek ugyan ne légyenek, mert
a' mellett, hogy sok helyt fognának el az
Epűletbenn, 's dísztelenek volnának; a' füstöt nem a' legjobbann vezethetnék ki, de
nagyonn keskenyek se légyenek, mert akkor
a' bennek megtapadt korom levakarására,
a' Kéményseprő ember, nem könnyenn mászhatna fel bennek. Legközönségesebbenn szo
kás a' nagyobb Kémények belső világa szé
lességét 2 4 , a' kissebbekét 15, vagy 18 Hüvelyknyire hagyni.
§. 130. A' Kémények Építésébenn egye
dül való, és fő czél, hogy az Épületekből a'
Füstöt jól vezessék ki, hogy az, az Epűletbenn
legkevesebbé se terjedjen el; erre nézve, né
mely Építőmesterek a' Kémény csőnek külömböző formáji által akarnak azonn segíte
ni, úgy hogy a' Kémény csőjét, a' fedél
alatt, és azon felyűl, egygyik tsak egyenlő
bővségbenn, 's függő Líniábann viszi, má-
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sok dűlt Línia szerént akarják építtetni, az
zal tartvánn, hogy az ollyan Kémény csövekenn az eső, vagy hó bé nem eshetik, sem
a' Napsugara, sem a' szél a' füstöt viszsza
nem verheti: vagynak ollyanok, a' kik a'
Kémények alsó részét szélesebbenn hagyják,
mint a' felső részét; mások a' felső részét
hagyják szélesebbre, mint az alsót; vannak
ollyanok is, a' kik középenn szűkebbeknek
készíttetik mint alól vagy felyűl, mások ellenbenn középenn hagyatják bővebbenn mint
alól, vagy felyűl; 's több effélék.
§. 131. Illyen, 's más sok efféle gondol
kozások, külömböző módok, és Eszközök ál
tal igyekeztek a' Kéményekbenn, a' füstnek
jó menetelt szerezni, de minden igyekezetek
mellett is, nem lehettek oly szerentsések,
hogy bizonyos, 's minden helyhez alkalmaz
tatható Regulák szerént a' füstnek jó kihúzódásánn segíthetnének. A' tapasztalás bizonyít
ja, hány Kémények vagynak, melyek vagy
egy, vagy más okból viszszaverik a' füstöt:
mely okok közzűl lássunk egynehányat, 's
vi'sgáljuk m e g , mimódonn lehetne, ha n e m ,
egészszenn jóvá hozni is: de legalább vala
mennyire rajta segíteni:
1. N e m ereszti szabadonn a' Füstöt a'
K é m é n y , ha nints alatta Levegő húzódás.
A' Kéményenn a' Füst tsak úgy mehet ki, ha
elsőbenn a' Kéménybenn lévő hideg Levegőt
maga előtt kinyomja, és a' felyűlről bétolúlót
viszsza tartóztattya, azt pedig mint sűrűbb
's annálfogva nehezebb Levegőt, az alsó fel-
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melegített, 's megritkult könnyű Levegő nem
teheti, ha tsak az alsó hideg Levegő is hoz
zá nem járul, 's nem taszítja felfelé: a' hol
hát az alsó Levegő hozzá nem járulhat, ott
a' füst semmitől sem hajtódvánn felfelé, kén
telen leszsz részszerént a' maga nehezétől,
részszerént a' felső sűrű Levegő miatt lenyo
módni, és az Épűletbenn széllyel terjedni. —
A' Konyhákbann, és a' Kementzék fűtő hellyeinél lehet ebbenn az esetbenn a' füst jobb
móddal való kimenetelénn az Ajtó vagy Ab
lak kinyitása által segíteni, 's a' Levegő hú
zódását nevelni. D e a' Szobákbann, a' hol
belőlfűtő Kementzék, és Kandallók vannak,
ha az Ajtó vagy Ablak kinyitásával akarnánk
a' füstnek kivitelére Levegő húzódást szerez
ni, úgy a' Fűtés haszontalan lenne; a' füst
ugyan kimenne, de kimenne a' nyitva lévő
Ajtónn a' meleg is, és sokkal több hideg to
lulna bé, a' Levegő húzódása nagy lenne,
és a' füstel egygyütt a' melegnek nagy részét
kivinné; az illyen hellyenn legjobb a' Tüzelő
hely hátulsó oldala mellett, vagy alatta valami cső által, kívülről a' tűz élesztésére,
és füst kihajtására Levegőt beereszteni.
2. N e m ereszti szabadonn a' Füstöt a'
Kémény addig is, míg benne lévő Levegő
egészszenn fel nem melegedett, ha alatta
hirtelen nagy tűz, még pedig nyers fából
rakódik; melyből felemelkedett nagy füst a'
csőbenn lévő hideg, 's annálfogva sűrű Levegőnn erőt nem vehet, hanem az akadá
lyoztatja, sőt lefelé veri. — Ezenn legjob-
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bann lehet azáltal segíteni, ha elsőbenn igen
tsekély tűz, még pedig jó száraz fából rakó
dik, 's apródonként nevelődvénn melegítődik fel a' csőbenn lévő hideg Levegő.
3. Az ollyan Kéményekenn is nints jó
kimenetele a' füstnek, mellvek felyűl széle
sebbek mint alól, vagy pedig mindenütt egy
forma bővségűek, mert a' felső Levegő szélesebbenn lévénn, nehezebb, és sűrűbb mint
az alsó, annál fogva az alsót erőssenn nyom
ja viszsza, 's a' füstöt felemelkedni nem
engedi. Ezenn vagy a' felső részének elkeskenyítése által lehet segíteni, vagy minden
kor nagy Tűznek kell alatta égni.
4. Füstöt okoz az idő változása, a' nap
sugara és a' nagy szél, kivált az olyan kéményekbenn, melyek függő línia szerént vannak
építve, és felyűl szélesebbek: mert az ilyenekbenn, mind a' napsúgára, mind a' szél könnyebbenn behathatnak, melyeknek akadályoz
tatására, vaspléhből forogható Kalap szokott
a' kéménytsővekbenn tevődni: legjobbann le
het segíteni, és azt eltartóztatni az által, ha
a' kéménytsője egy kevéssé dűlősönn építődik:
de nagyon dűlősönn építeni veszedelmes azombann vélle a' czél sem érődik el. Veszedelmes
annyibann, minthogy a' nagyonn elhúzott ké
mények magoktól meg nem állanának, több
nyire gerendákkal támasztódnak, mellyek ha
a' ház tetejét szerentsétlenség éri, meggyúladvánn elégnek, 's akkor támasz nélkül lévénn
a kémény lerogyik, és a' házpadlásábann kárt
tesz. A' tzél nem érődik el, mert mennél dű-
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lősebben áll, annál több része ütődik meg a'
füstnek annak óldalaibann , mely által a' füst
nek melege elvész, 's a' felette lévő sűrű hi
deg levegőnn erőt nem vehetvénn kéntelen
viszsza felé jönni. Sokat tenne a'füstnekjobb
móddal való kivitelére, ha a' kéménytsője egy
darabig egyenesenn építődne, és tsak a' vége
felé húzódna el egykevéssé.
5. M e g akadályoztatódik a' füstnek sza
bad kimenetele az olyan kéményekből, mellyeknek belső ürege rekesztékes, és oldala nem.
tökélletesenn sima: mert azokbann megütődvénn a' füst, viszsza verődhetik: melyre néz
ve a' mennyire lehet egyenessé, es simává
kell azt tenni. 6. Megakadályoztatódik a' füstnek szabad
kimenetele, az olyan kéményekből, melybenn
többfelől a' kéménytsővek úgy jönnek öszve,
hogy egymástól vékony fal vagy nyelv által
el nem választódnak: mert abból a' csőből mely
alatt nagyobb' s elevenebb tűz ég, által szívódik
a' másik tsőbenn mely alatt vagy nem ég, vagy
igen tsekélj tűz ég, 's abbann lefelé szívódik,
mellyre nézve vagy mindenik alatt egyformánn.
kell tüzelni, és a' füstnek az alsó levegő által
erős húzódást szerezni, vagy pedig a' mi jobb
mindenik kéményt vékony fal által el kell egymástól választani, vagy ha lehet, mindenik
Tüzelő helynek külön kéményt kell készíttetni.
A' Kandalló, és belől fűtő kementzéknél valamely Ajtótska által ellehet zárni, és a' fűstnek bemenetelét megakadályoztatni.
7. Leverődik a' füst a' Kéményekbenn,
mellyek körűl magossabb Épületek, vagy más
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nállánál magossabb Tárgyak vannak, vagy pe
dig n e m a' fedél girintzén mennek ki: mert
a' belőllök kijövő füstöt, a' szél a' fellyebb ál
ló Épületre, vagy ház tetejére veri, a' hon
nan viszsza ütődvénn, az ellenkező szél más
oldalra nem ereszti, 's így a' kéménybenn felyűlről betódulni igyekező hideg levegő magá
val viszsza viszi, a' hol, vagy leszívódik, vagy
legalább a' többi felemelkedni akaró füstöt
gátolja. — Ebbenn az esetbenn legjobbann le
het segíteni ha magossabra rakódik a' Kémény
mint a' mellette lévő magos tárgyak, és a'
Fedél girintzénn vivődik ki, melynél 3 - 4
lábnyival is fejűi érjen: de felette sokkal ma
gossabb ne légyen, azért, hogy ha szerentsétlenségből a' kémény ki gyúladna, hirtelen a'
Fedélről hozzá lehessen térni, és a' mególtásánn igyekezni. Lehetne az által is segíteni,
ha alólról jó erőss levegő húzódást szerezhet
az ember, és felyűlről a' Kéménytsőjét szűkít
heti, mert akkor az alólról felfelé toluló Leve
gő nem engedi felyűlről a' füstöt bé szívódni,
annyival inkább a' Kéménybenn leverődni: de
legjobbann segíthetni az által, ha a' felső ré
sze bolthajtás formára béfedeleződik, és arról
a' két oldalról juk hagyódik rajta, a' merről
a' szél keresztül fúhattya, mely mindenkor fe
dél menetelébenn szokott történni.
A' mi a' Kémények czifrázatokkal való
ékesítését illeti, azoknak felette csekélyeknek
kell lenni, a' legfelső részenn tsak egy kevés
párkányozatot kell azoknak adni. —
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A' Gráditsokról.
§. 132. A z Épűletekbenn a' Gráditsok,
az egygyik Emeletből a' másikbann való fel,
vagy lejárásra készülnek. —
A' Gráditsoknál e' következendőkre téte
tünk figyelmetesekké:
I. Milyen formájúak légyenek? Lehet
nek: Egyenes, Tört, Kerengős, és Ele
gyesek.
Egyenes Gráditsok, Gerade Treppen azok, a' melyek a' kezdetektől a' végekig egye
nes Líniábann mennek.
Tört Gráditsok, Gebrochene azok, m e 
lyek külömböző tekerűleteket formálnak az
Épűletbenn, a' szerént, a' mint egy, vagy több
szegeletre hajolnak.
Kerengős Gráditsok, Vendeltreppen azok
a' melyek valamely oszlop körűl tekergősönn
mennek felfelé.
Elegyes Gráditsok, Vermischte azok, a'
mellyek egy darabig egyenesenn, azutánn
görbe línia szerént, ismét egyenesenn, majd
ismét görbénn mennek.
II. Mitsoda részekből álljanak, és mitsoda Matériálékból készüljenek? A' Gráditsnak e' következendők a' részei: 1. A'
Léptsők Stufen, mellyek vagy egyenes, vagy
görbe, vagy elegyes Líniát formálnak. Vagy
Terméskőből, vagy fából készülnek. A' K ő
Gráditsok ámbár többe kerülnek, mint a' Fa
Gráditsok, de tovább is tartanak, a' Tűz ve
szedelmének is nintsenek kitéve.
8
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2. A z a' hely, a' hol a' Léptsők vége megakasztódik, némely hellyekenn Gerendákbann
vágódnak bé, másutt falbann rakódnak; sok
helyt, kivált a' tekergős Gráditsnak Léptsői,
tsak egygyik vége rakódik falbann, másik
vagy szabadonn függ, vagy pedig a' köze
pénn felmenő Oszlopba vágódik bé.
3. Nyugvó hellyek, Ruheplatz, mellyek a'
Léptsők közt azért hagyódnak, hogy megpi
henhessenek, a' kik felakarnak menni, hogy
ha a' hoszszann tartó Léptsőkönn elfáradná
nak; azombann a' Tört Gráditsoknál ezek ál
tal eshetnek meg legalkalmatosabbann a' for
dulások: ámbár a' fordulást, ha a' szükség
úgy kívánja, Léptsők által is meglehet ten
ni, de sokkal alkalmatlanabb, mert némely
hellyekenn rendetlen formájú Léptsőket is kel
lene tenni.
4. A' Fogódzók, Treppenlehnen, mellyek
fából, vagy Vas rúdból a' Gráditsonn felyűl
azért tevődnek, hogy a' le, és felmenéskor,
a' jövő menők abbann fogódzvánn, a' leesés
től tartóztatódjanak.
III. Mely helyre, és mely rendel esse
nek az Épületbenn? A' Gráditsok vagy ollyanok, hogy az Épületek külső részére, vagy
ollyanok, hogy a' belső részébenn helyheztetődnek. Az Épületek külső részére, tsak ak
kor tevődik Grádits, mikor az Ajtó a' főld
színétől fel van emelve, hogy azonn alkalmatosabb bémenés eshessen; az ilyen Grádi
tsok vagy fedelezet alatt vagynak, vagy tsak
szabadonn állanak, némely hellyekenn karjai
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is vagynak. Az illyen szabadonn álló Gráditsoknak Freytreppen, tsak egynehány Léptsőket tésznek.
Az Épületbenn helyheztetett Gráditsok
pedig négyfélék, ú. m. 1. A' Fő Gráditsok,
Hauptreppen, mellyek az Épület fő bejárásá
nál esnek, és az Épületnek főbb részeibe
visznek. Ezek mind nagyságok, mind Léptsőinek szélessége által megkülömböztetődnek
a' több Gráditsoktól.
2. A' mellesleg való Gráditsok Nebentrep
pen, melyek tsak némely részébenn visznek
az Épületnek, úgymint: Padlásra, Pintzébe.
3. A' Titkos Gráditsok Geheime treppen,
mellyekenn nem mindenek járhatnak, és tsak
egy vagy két Szobához vezetnek.
4. Az Eldugott Gráditsok Verschtechte,
mellyeket tsak akkor lehet látni, mikor éppenn szükség van reájok.
A' Gráditsokat, de kivált a' Főgráditst,
ollyan helyre kell helyheztetni az Épületben,
a' hol az, a' bémenetelkor mindjárt szembe
tűnjön, hogy azt ne kellessen a' bémenőnek
sokáig keresni. Ezt ugyan némellyek szükség
telen állítják, kivált az olyan helyenn, a' hol
belső felosztás szenvedne miatta, mivel azzal
tartyák, hogy ha valaki ollyan Épületbe
megy, a' hol még nem járatos, nem igyek
szik az addig az Emeletbenn menni, míg
alól, az oda menetele czéljához képest kér
dést nem tesz. Az esmeretes emberek pedig
akárhol légyen a' grádits, még is feltalálják.
Akármely részébenn essen az Épületnek a'
8 *
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Grádits, mindenütt azonn kell igyekezni,
hogy azonn könnyű járás essen, elegendő vi
lágos, és szellős légyen, hogy a' fel és lejö
vök veszedelemtől való félés nélkül járhassa
nak rajta.
IV. Millyen nagy kiterjedésűek légye
nek? A' Gráditsok az egész Épület egyéb ré
szeivel Proportzióbann légyenek, 's az Épü
lethez illendőenn alkalmaztatódjanak: azaz,
a' pompás Épületekhez nagyobb kiterjedésű
Grádits illik, mint a' közönséges Lakóházak
hoz; az ollyan Épületbenn a' hol sok embe
rek megfordulnak, nagyobb Grádits tevőd
jön: mint oda, a' hol kevesenn jönnek men
nek. — A' Gráditsnak magosságát az E m e 
let magossága határozza, a' szélessége pedig
a' helyhez alkalmaztatódik, a' hol, és a' m i
czélra készül. — A' Léptsőknek pedig sem
felette magossaknak, sem igen alatsonyaknak
n e m kell lenni, mert mind a' kettő alkalmat
lanná teszi a' rajta járást, és ezen okból nem
kell sem keskenynek, sem felette szélesnek
lenni: azombann az alatsony Léptsők több
hellyet kívánnak, mint a' magossak, mert
sokkal több Léptsőnek kell lenni abbann az
esetbenn: de a' széles Léptsők is sokkal na
gyobb hellyet foglalnak, mint a' keskenyek;
ezek szélességbenn, amazok magosságbann.
A' közönséges Épületeknél lehet a' Grá
dits szélessége 4 — 5 lábnyi. A' Léptső szé
lessége 12, a' magossága7 — 7 1 / 2Hüvelyknyi.
A' jelesebb Épületeknél a' Grádits széles
sége 6 — 8 lábnyi. A' Léptsők szélessége,
1 4 — 1 6 , a' magossága 6 — 6 1 / 2 hüvelyknyi.
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A' pompás Épületeknél, a' Grádits széles
sége 1 0 — 1 4 lábnyi. A' Léptsők szélessége
1 6 — 1 8 , magossága 6 Hüvelyknyi.
A' Mellesleg való Gráditsok szélessége
3 — 6 lábnyi. A' Léptsők szélessége 12, a'
magossága7 — 7 1 / 2Hüvelyknyi.
A' Titkosgrádits, és Padlásra való Grá
ditsnak szélessége 2 — 3 — 4 Láb. A' Léptső
szélessége 1 0 — 1 2 , magossága 7 — 8 "
A' Pintze Grádits szélességét többnyire
a' Hordók, mellyek rajta letétetnek, határoz
zák. A' Léptsők szélessége 1 1 — 1 2 , a' ma
gossága 7 — 8 Hüvelyknyi.
A' Grádits Léptsőinek elrendelésébenn
ezekre kell főképpenn vigyázni: 1. Mindenik
Léptső egész hoszszúságábann egyforma szé
les légyen, mely tsak az Egyenes és Tört
szárnyú Gráditsoknál lehet; mert a' tekergős
Gráditsok Léptsőinek, az egygyik végénn
mindég keskenyebbnek kell lenni, mint a'
másikonn; azillyenLéptsőket úgy kell intéz
ni, hogy középenn is legalább 10—12 Hü
velyknyi szélesek légyenek.
2. Mindenik Léptső egyforma magossá
ga légyen, ne hogy a' rajta járóknak egy
helyt jobbann kelljen felemelni a' lábokat,
mint más helyt, mely nem tsak alkalmatlan,
de a' leeséstől is félhetni.
3. A' Léptsők mind víz mértékre tevőd
jenek, kivévénn a' szabadonn álló Gráditsok
Léptsőit, a' melyeket egy kevéssé előre dúlva
kell rakni, hogy a' víz lefojhasson róllok.
4. A' hol Nyugvó hellyekkel lesznek megszaggatva a' Léptsők sorai, ott egyfojtábann
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8 — 1 0 , 1 2 — 2 0 Léptsőket is lehet tenni, né
melykor ugyan a' helly, kivált a' tört gráditsoknál többet vagy kevesebbet kíván. — A'
sok nyugvó hellyek is alkalmatlanok. — A'
Nyugvó hellyek hagyásánál, arra is vigyáz
ni kell, hogy olyan magossann essenek, hogy
alattok egy kis kamarátska elférjen, vagy leg
alább ellehessen bátrann járni alattok, szobába,
vagy más részébenn az Épületnek.
V . A' Léptsők mennyi számmal tevődje
nek? Mennyi számú Léptső kívántatik vala
mely gráditshoz eképpenn lehet meghatározni.
A' Főldszínétől, egészszenn az Emelet Pádimentomáig mérődjön meg szorossanna'Gráditsnak kihagyott helly magossága, ez osztód
jon fel egy léptsőnek magosságával, a' men
nyiszer megtalálódik, annyi lesz a' Léptsőnek
száma: p. o ha azonn magosság 12 lábnyi,
a' Léptsőknek pedig 6 hüvelyknyi magosságot
akarunk adni, ezen 6-tal osztódjon el a' 12
lábnyi vagy 144 hüvelyknyi magosság; meg
találódik 24-szer, és így kell 24 Léptső. —
H a pedig a' Léptsőknek61/2hüvelyknyi magosságot akarunk adni, ekkor a'144,6 1/2-elosz
tódik fel, 's megtalálódík 22-szer, és 1 hü
velyk felmarad, és így kell 22 Léptső, az
1 Hüvelyk pedig a' többi közt, vagy felosz
tódik, vagy a' többiből is hozzá vevődvénn
23 Léptső tevődik. — M e g kell jegyezni, hogy
a' felső Léptső, magára a' Pádimentomra,
vagy a' Padlásra esik.
Ekképpenn megtalálódvánn a' Léptsők
száma, azt is meghatározhatni, mennyi hellyet foglalnak el szélességekbenn, ha a' Lép-
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tső szélessége 1 láb mint közönségesen szokott
lenni, akkor a' hány Léptső van, annyi lábat
foglal el; már ha 24 léptső kell valamely grá
ditshoz, bizonyos hogy 24 lábnyi vagy is 4
ölnyi hellyet foglal el hoszszúságábann a' grádits; de ez tsak abbann az esetbenn a' mikor
egyfojtábann minden Nyúgvóhelly nélkül me
gyén felfelé: ha pedig Nyúgvóhelly is kíván
tatik, 's hagyódik a' Léptsők közt, annak szé
lességét is megtudván, a' többi Léptsők szé
lességéhez adódik: légyen a' Nyúgvóhelly 5
lábnyi széles; így mindöszsze kell a' 24 Lép
tsőnek, és egy Nyúgvóhelynek 4 ölnyi és 5
lábnyi hoszszúságú helly.
Megtörténik gyakran hogy nem egy fojtábann mennek fel a' Gráditsok a' Főldszíné
től az Emeletig, vagy onnét a' másik emele
tig, vagy fellyebb is, hanem egyszer, kétszer
vagy többször is megtörnek; abbann az eset
benn is, a' magosságát megtudvánn egy egy
Emeletnek, és Léptsőnek, tsak az elébbeni
előadott módonn lehet megtudni a' megkíván
tató Léptsők számát. A' Helly pedig melyet
szélességekbenn foglalnak el, nem egyhoszszábann, hanem annyi részekbenn és tekerűletekbenn hagyódik, a' hány tekerűlete leszsz
a' Gráditsnak: egy egy tekerűletbenn pedig
mennyi léptső fér el, ha a' léptső szélességét
tudjuk, igen könnyű meghatározni; melly
szerént azt is megtudhatni, hogy a' megha
tározott léptsők száma, és nyugvó hellyek,
mennyi hoszszúságú hellyet kívánnak.
A' Kerengő Gráditsoknál is, tsak azonn
módonn lehet megtudni, a' megkívántató lép-
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tsők számát, hogy t. i. az emelet magossága
mértékeit, a' Léptső magosságával kell elosz
tani. Az ilyen gráditsoknál nem hoszszúságbann, hanem tekerűletbenn tevődnek egymásfelibenn a' Léptsők, még pedig egyszeri tekerűlésébenn tsak 16 Léptső tevődik, és így
minthogy az Emelet magosságához képest 24
Léptső kívántatik, a' Grádits másfél tekerűletbenn fog fel menni.
VI. Milyen ékességet kell azoknak adni? A' Gráditsok ékessége, vagy szépsége,
a' mint az eddig valókból is kitetszik, függ
a' formájoktól, és az Épűletbenn való helyheztetésektől, de függ az a' felczifrázásoktól is.
Ezek szerént szépségére szolgál a' Gráditsnak
ha meglehetős szélességű, ha egyik egyik szakaszszábann a' Gráditsnak sem sok sem kevés
számú léptsők nem tevődnek, következésképpenn, az egyik nyúgvóhellytől a' másikig, a'
Grádits szélességéhez képest, nem hoszszann
tartó, hanem illendő és Proportio szerént va
ló helly hagyódik. A' Nyugvó hellyek ha ren
des formájúak, a' padlások, vagy a' Grádits fe
lett való bolthajtás nem alatson; ha olyan hely
A' Pintzékról.
re esnek az Épűletbenn, hogy a' bémenetel
nél nagy részek mindjárt szembetűnik, ha elegendőképpenn világosok. — Ezeken kívül a'
Gráditsok ékesítéséről a' jegyződik m e g , a'
czifraságokra nézve, hogy azok az Épülethez
képest illendőenn, vagy együgyű, vagy igen
gazdag czifrázatokkal ékesítődjenek, 's ahoz
képest olly mértékbenn kell alkalmaztatni,
hogy annak meglátása utánn, még sokal több
ékességet lehessen a' szobákbann várni. A'
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Czirádák Férjfias és erőss tekintetet mutassa
nak, mint olyan helyhez illik, mellyen szün
telen jőnek 's mennek, ennélfogva sehol sem
illetlenebb a' felette sok czirádákkal való ékesítés mint a' Gráditsoknál. — A' Grádits melett a' falak vagy tsak fehérenn hagyódnak
vagy valamely világos színre béfestődnek. A'
felettek lévő Bólthajtást, lehet czémentből
való czirádákkal ékesíteni, vagy a' pompás Épűleteknél Márványozással béhúzni. A' Nyúgvóhellyeknél a' falonn lehet ollyan kivőlgyelést tenni, a' hova valamely Állókép helyheztetődhessen, vagy az éjjeli világosításra
Lámpás tevődjön. A' Léptsőknek elölről egy
kis Párkányozat adódhatik. Igen nagy ékes
ségére szolgálnak a' Gráditsoknak a' Karjai,
mellyek vagy fa, vagy vas, vagy Terméskő
ből rostéjozat formára készülnek. A' Grádi
tsoknak kihagyott hellyet Oszlopokkal egyátaljában nem kell ékesíteni, hanem az előttök
lévő hellyet, lehet Oszlopokkal, Állóképekkel
a' Falát festésekkel, vagy Márványozással is
lehet ékesíteni.

§. 133. A' Pintzék az Épületeknek főldszínalatt való részébenn hagyódnak, hogy azokbann némely dolgok, ú. m . Bor, Pálin
ka, Ser, Hús, Gyümőlts, Téj, és mindenfé
le földinövevények 's több effélélék, mint hű
vös hellyen tartódjanak, és az elromlástól
megőríződhessenek.
A' Pintzéknek legfőbb tulajdonsága, hogy
Télenn melegek, nyáronn pedig hűvösök lé-
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gyének, úgy mindazonáltal, hogy benne a'
melegség, ne észrevehetőképpenn változzon,
és nagy mértékbenn sem hideg, sem meleg ne
légyen: mert mind a' kettő veszedelmes, a'
Nyári nagy melegbenn minden rothadást kap
's elvész, a' Téli nagy hideg mindent megfagylal. Mennél mélyebbenn esnek a' főldszíne alatt a' Pintzék, annál inkább egyenlőbb
bennek a' Levegő, ha nagyonn magossan van
nak, a' nap melege könnyen által járhattya,
's felmelegítheti, a' Téli hideg pedig könnyenn
meghűtheti; 's benne mindent megfagylalhat,
a' Pintzéknek nagyon méllyen való ásását,
sok hellyekenn a' vizes, és motsáros helly ugyan gyakrann akadáljoztattya.
§. 134. A' Pintzéknek kiterjedése minden
kor ahoz alkalmaztatódik a' mivégre fordító
dik, p. o. a' Bor tartó Pintzének, mindenkor
szélesebbenn kiterjedőnek kell lenni, mint
az ollyan Pintzének, mellybenn Zöldség, vagy
Téj tartódik, 's több effélék. A' mi a' Pin
tzéknek szélességbenn való kiterjedését illeti,
sokkal jobbak a' kitsiny mint a' felette nagy
kiterjedésű Pintzék, az ollyanok t. i. mellyekbenn egy két, legfellyebb három sor hordó
elférhet, 's m é g mellettek a' járásra elegendő
helly is hagyódhatik. A' m i pedig magossá
gokat illeti, se felette magossak, se alatsonyak ne légyenek: hanem legalább is ollyan
magossak, hogy egy e m b e r , m a g a meghaj
tása nélkül könnyenn járhasson bennek előre
és hátra, a' nagyon magos Pintzébenn s e m m i
sem áll frissen, az alatsonbann pedig a' ned
vesség mindent megronthat.
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§. 135. Javasolyák némellyek, hogy a'
Pintzének kőből vagy téglából Pádimentom
rakódjon, vagy a' földje jó keményenn m e g 
verődjön, és vagy egyik óldalábann, vagy
a' közepénn lejtős légyen, abból az okból,
hogy ha szerentsétlenségből a' bor elfojna is,
hirtelen a' föld el ne igya, és ha tsak vala
mely részét is fellehessen szedni: de külömbenn is ez által a' nedvességtől őriződhetik.
Felyűlről vagy bólthajtással, vagy pedig ge
rendákkal egyenesenn fedeződik bé. A' bolt
hajtás sokkal jobb, mert erőssebb, 's a' m e lett az ollyan Pintzébenn, minden hűvösebb
lévénn, jobbann eláll.
§. 136. A' Pintzékbenn gráditsokonn le
het lemenni, a' Pintzének méllységéhez ké
pest a' Gráditsok több, vagy kevesebb számú
Léptsőkből állanak; némely Pintzéknek két
féle gráditsai is vagynak, egyik a z , mellyenn
a' bort 's más affélét levisznek, ennek széles
sége a' Pintzébenn tartandó dolgok kiterjedé
séhez alkalmaztatódik, hogy azon leférhesse
nek; másik Gráditsa az, melly tsak valamely
Szobából vagy Kamarából való lejárásra hagyódik; szélessége tsak olyan, hogy egy e m 
ber férhet le rajta.
§. 137. A' Pintzékenn ajtók 's ablakok
hagyódnak. A z ajtók többnyire Deszkából ké
szülnek, de jobb a' V a s ajtó: vagy legalább
a' Vaspléhvel beborított Deszka ajtó, mert az
tovább tartó, azombann veszedelem idejénn
is bátorságosabb: A' Pintzék Ajtajai, vagy
fennállók, vagy lefektetettek; a' fennállókonn
az udvarról lehet lemenni, a' lefektetettek pe-
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dig mindég tornátzbann esnek: ez annyival
jobb amannál, hogy Tűzi veszedelem idejénn
hirtelen be lehet hánni Földel, és bátorságban
marad, de a' fennálló ajtót tapasztani kell mel
ljet sokszor, közel lévénn a' veszedelem nem
is lehet hirtelen tenni: hanem a' fennálló ajtokonn könnyebbenn esik meg a' dolgok lehordása, minthogy ahoz az udvarról könnyenn le
het térni. — A' mi a' Pintze ablakjait illeti,
a' főldszíne felett úgy hagyódjanak, hogy raj
tok a' víz le ne folyhasson: vas rostéjjal, 's né
ha vastáblákkal is bézáródhatnak, olly hellyre essenek, hogy rajtok a' Napsúgára bé ne
süthessen, és hordókra ne essen: mert a' bor
nak nem tsak színe, de még a' íze is megváltozódna: ha külömbenn nem lehet más hellyre hagyni az ablakát szükséges berakni Nyáronn a' meleg, télenn pedig a' hideg miatt.
§. 138. A z ollyan Pintzékből, mellyekbenn italok tartódnak elválasztva légyenek a'
zöldséget vagy tejet 's más effélét tartó Pintzék, mivel a' kigőzölgéseik egy másnak ár
talmára lehetnek: A' Pintzéktől még az istál
lók, árnyékszékek, 's más effélék is felette
meszsze essenek: mert az ezekből feljövő gőz
felette sok kárt tehet a' bornak 's más afféle
italoknak.
Az Arnyékszékről.
§. 139. Az Arnyékszékeket felette mesz
sze és félre való helyre nem kell a' Lakószo
bától tenni, hanem ollyan helyre, a' hol a'
hozzá menetelt könnyenn meglehessen talál
n i ;de felette közel sem, és olyanhelyre,
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a' hol a' jövő menőknek hirtelen szemekbenn
tűnjön, hogy a' szaga ne érezzék; és a' Szo
bába bé ne hasson, melynek eltávoztatásá
ra felette jó volna, ha ollyan helyre tevőd
hetne, a' hol a' folyóvíz kivinné belőlle a'
csúnyaságot, de a' hol az nem lehet, leg
alább valamely csatorna által, távolabb lévő
's főld alatt lévő gödörbe kell azt, az Ár
nyékszék gödriből elfolyatni. A' nehéz sza
gából sokat elvesz az is, ha az űlésénn való
juk, reá illő fedővel béfedődik, 's az Ajtaja
szorossann az Ajtófelekhez alkalmaztatódik:
de nagy része kivivődik a' büdösségnek azonn
a' csővönn, mely belőlle egész a' fedelezetig
eresztődik fel.
A' Fedelekről.
§. 140. A z épületekre, nem a' szépség
kedvéért, hanem a' haszonért, hogy t. i. azok az eső, h ó , 's más viszontagságok ellen
megőriződhessenek, Fedelek tétetődnek. A'
Fedeleknek két fő része van, az egygyik an
nak a' belső részei, mely Fedél fáknak, má
sik a' külső része, mely Házhéjjának nevezte
tik. A' Fedél fák, részszerént az Épületek
fekvése, részszerént a' Házhéjjának külömböző formájához képest, több 's kevesebb, vé
konyabb és vastagabb fákból külömböző for
mákra kötődnek öszve, mellyek külömböző
Matériálékkal borítódnak, ú. m . Réz, Bá
dog, Ó n , Terméskő, égetett Cserép, Desz
ka, Zsindely, Nád, Gyékény, Szalma, 's a't.
§. 141. A' Fedelezeteknek sok és külöm
böző nemei vagynak, mellyek közzűl lás
sunk némely nevezetesebbeket:

126
1. A' régi Német fedél, Gothische, alt De
utsche. A' magossága éppenn ollyan, mint
a' millyen széles az Épület, ez nem annyira
Lakó Épületekre, mint Istállókra, Csűrök
re, 's más effélékre szokott tétetődni, úgy
mint a' hol a' padlásonn holmi tartódik. —
Az illyen Fedélnek oldala meredekenn áll, 's
annyibann igen jó Fedél, hogy a' Víz, 's H ó
könnyenn lefolyhat rólla, azombann az Épűlet falait inkább lefelé, mint oldalvást nyom
ja: de annyibann nem igen alkalmatos fedél, a' mennyibenn nagy teher az Épűletenn:
sok és hoszszú fák kívántatvánn hozzá, sokbann kerülnek; a' Tűzi veszedelemkor ma
gosságok, miatt nehéz hozzájok férni; hoszszann tartó oldala a' szelet nagyonn fogja,
e' mellett formájok is nem díszes,
2. Az Új Német Fedél, neu Deutsche,
Winkelreckte. A' magossága felénnyi mint
a' millyen széles az Épület, sokkal jobbak,
mint a' régi Német Fedelek, mert ezekről
szintúgy lefoly a' h ó , és esővíz, azombann
kevesebb fa kell hozzájok, mint amazokhoz,
mely által mind a' Teher, mind a' Költség
kevesedik, 's formájok is szebb, 's kedvesebb.
Némely Épületeknél egy 's két lábnyival alatsonyabbra készítődik, mint a' mennyi fel
szélessége volna, mely által még díszesebb
formát nyér a' Fedél.
3. A' régi Frantzia Fedél, alt Französis
che. Ennek a' két oldala éppenn ollyan magoss, mint az Épület szélessége, 's annál
fogva- három egyenlő oldalúfigurátformál.
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4. Az Új Frantzia, vagy tört Fedél, neu
Franzözische, gebrochene Manzárd Fede
leknek is, a' feltalálójától, Manzárd nevű
Frantzia Építőmesterről neveztetnek. Ez ép
penn ollyannak látszik, mintha két fedél vol
na egymásra téve: magossabb mint az új
Német Fedél, de alatsonyabb a' régi Német
Fedélnél. Inkább lakó Épületekre, mint
gazdálkodáshoz való Épületekre tevődhetik,
mivel az alsó részét Szobáknak is lehet for
dítani: tsak az a' hibája, hogy a' felső része
nagyonn laposs, rajta az eső és hóvíz kön
nyenn megállhat, 's által szivároghat, azom
bann igen sok, és meglehetős vastagságú fá
kat kíván, mely mind költséges, mind a' Tűz
veszedelmének nagyobbann ki van téve.
5. Az Olasz Fedél. Italiänische. Mely tsak
ollyan magoss, mint a' szélességének 1 / 4 vagy
1/5
része. Palotákra, és pompás Épületekre,
nem pedig gazdasághoz tartozó Épületekre
tevődhetik, mivel nagyonn alatsony lévénn,
alatta semmi sem tartódhatna: annyibann
igen jó, hogy kevés fa kell hozzá, 's annál
fogva kevésbenn kerül,
6. A' Hollandus Fedél. Holländische. Mely
Sátor Fedeleknek is, Zelt, Walm nevezte
tik. Ez mind a' négy oldaláról az Épületnek,
dűlt línia szerént megy a' közepénn felyűl öszve, Kanfarú fedélnek is neveztetik. Készítőd
nek az illyen Fedelek úgy is, hogy tsak az
egygyik végek megy dűlve, a' másik Tűzfal
által egyenesenn, némelykor pedig a' sem egészszenn, hanem tsak egy darabig, is alat
ta Tűzfal van.
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7. A' Félereszű Fedél, Pult, Taschen,
melynek tsak egyfelől van dűlős oldala, más
felől pedig egyenes, és vagy Tűzfal, vagy
más Épülethez ragad. — A z illyen Fedelek
nagyonn erőtelenek; mert. az dűlt oldala egy
felé nyomúlvánn, a' más oldalról, semmi
ellenkező erő viszsza nem tartya: de a' mel
lett sok kőltségbenn kerülő; a' háta megett
lévő falnak felrakása is sokbann jő: még in
kább szaporodik a' Költség a' gyakori javí
tással: azombann veszedelmes, és leomlásá
val igen nagy kárt tehet.
8. A' Lapos Fedél. Platte, gerade, mely
egyenesenn és lapossann fekszik, úgy hogy
rajta járni is lehet, nállunk az idő viszon
tagságai miatt ritkánn fedődnek vélle az Épűletek.
Vagynak ezekenn kivűl még sokféle for
májú Fedelezetek, ú. m . a' Golyóbis, vagy
Gömbölyű fedél Kuppel, a' Császár Fedél,
Kayserdach, Tornyos Fedél, Welsche hauben, 's a't., melyek több bé, és kihajlások
ból állanak, és általok nem annyira lakó Épűletek, mint Tornyok, és Múlató Házak
fedeleződnek.

