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ismeretes dolog: melly nagyon a' kü-
iömbbféle  égések Erdélly Országnak min-
den részeit, főképpen  pedig a' Szász-hely-
ségeket nyomorgattak légyen! mellyek
részszerént ugyan a' lakosok' vigyázatlan-
ságától , avagy a' gyakov Menkö hullások-
tói támadván* nagyobb részén pedig a' meg-
vesztegetett gyújtogatod dühös vakmerő-
ségének szomorá következései leven gya-
krán égéíz Füluihkat talpig el-pusztittjak;
's azoknak íeg gazdagabb íakossait már â

szegénységnek végső menedék héllyere, a 
kuldús páltzára jutni kénszérittik. Szomorú
íűdositásul szolgál ezeii Tárgybari az epe

X á á l t a l



által szerentsétlené lett Adózóknak azon
Laistroma, melly 20 Esztendöktöl - fogva
a' F. Királlyá Fö Igazgató Tanátsnak bé-
adattván, az azon idö alatt Erdéllybea
tüz által meg-emésztetett Házaknak szá-
mát közéi 6000 tészi, holott m'g egy
illy számas Csűrök, és Istállók részszerént
magínosan , részszerént pedig többes szárn-
mal a' tűznek dühös áldózáttyiRettenek,
és jóllehet az azokban el-vesztett jókat
tekintetbe vévén, mindazokról a' rendes
adóból igen kevés engettetett - el, mégis
azon el-engedés 20 Esztendök alatt ióo,
ezer Forintoknál sokkal feljebb  hágott,
Mellyböl világosan ki-tetszik, hogy a' gya-
kor tüz által szerentsétlené lettek' jovai-
kot illendő árokban fel  - vévén egy néhány
Milliókra'a' kár fel  * mégyen.

Ezen h'orzasztó Szerentsétlertségeknek
fontos  meg - gon'dblásátol ösztönöztetvén*
több esztendök el - follyása  alatt töreked-
tem: miképpeii mind azon tsapásokot el-

távoz-

távoztatni, az elnyomorodott Hazánk- fi-
ait fel-segély  teni, az Ország kassá>at az
illyetén adó-engedés költségétől meg-
kímélni , es a* mi leg-több, mi módon
a z o n gonosz gyújtogatokot, kiknek meg-
atolkodott roszsz tetteik, ritkán fel-fe-
deztetnek, az ök szomjuhozó veszetségek-
röl el - szoktatni lehetne ? Ezen tárgynak
cl - érésére első vélekedésem vala egy oly
kezes ka ssa ( Cassa assecuratoria ) fel-állí-
tásának szükséges vólta, a' mellyböl egy

szoros számvetés után a'káros egyTor.nt,
v a g y nagyobb sumának bé-tevéséért, ha
(j azon*Esztendöben égést szenvedne, a'
bé-tett summának szászszori viszsza adat-
tatásával jutalmaztatnék - meg, De mivel
az illyetén intézetek sok késedelmes kör-
nyül állásoknak, 's egyébb lehető nehéz-,
bégeknek terhe alatt nyögnek, és emellet
a1 szerentsétlenséget mégis egészszen él-
nem lehet mellőzni, hanem tsak vajamit
a' károsoknak szegény sorsokan segélyte,
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ni, hasznosabbnak tartanám lénni $ fia  a?
ion számos égéseket egy jó, és tüzet ki-
álló épites módjával meg - előzvén , a-
zoknak valamenyiben határt lehetne szabni.

Ezen okból megrszerzettem vala ma-
gamnak a' Gazdálkodás ( A'conomia ) és
azzal egybe kötőt Epitö-Mesterséghez szük-
séges, 's különösön pedig a' tüzet-ki-álló
Epületekről szólló minden irásakat, olvas-
ván , visgálodván , próbákat tévén néinel-
íyeket igen költségesnek, másokat éppen
hasztalanoknak lenni tapasztaltam. Tanál-
tam egy néhány Esztendök előtt a' többi
között Cainteraux  Ferentz  igen ügyes, 's
nagy tudományú Frantzia Epitő r Mester-
nek 1791 Esztendöben Párisban ki-jött a-
zon írásira» mellyekben sok utazása al-
kalmatosságával egybe szedett jegyzései kö-
zött a' Tizéé nevezetű tsupa földből  való
Epités módja-is foglaltatik  vala. Ezen
könyvnek futva  tett által levelezésével sze-
membc tünék ugyan egy előre a' Pizée

épités-

vn

épités-is, de aztat m i n t egy hihetetlen-
ségnek állítván, a' nem haszon-vehetők-
kel félre  tettem; midőn azomban uirafel-
.erjeszté ebbéli figyelmetességemet  egy u,
gyan ezen tárgyban Upsiában kí-botsatot
jelentés, meily tisztán ki-tészi aztat-is,
ho-y az oda-való Városi Tanáts minden
gazdaságbéli épületeit óltson, és a' tüzet
ki-álló módra ezen Pizéé Epites - Mester-
sége által építtette légyen. Utoljára a'
dolognak erössége, tartossága , es lósága
felöl  tökéletes meg-gyözödést okozott ben-
nem azon próbatétel, mellyet Tekentetes
Cseh lános Ur , a> Kolosvári Refortnátuin
Fö Consistorium nagy Érdemű Titoknak-
ja, kiváltképpen való szorgalmato^ vis-
lálodó Gazda, a* Kolosvár mellett levő
hegy óldalban egy igen kies dombon sa,at
gyönyörűségesen épült szblöie, •»
Löltsös, és veteményes kertye közepette-

szerentsés ki-menetellel elö adott ügya-

V nem kevés bámulással szemlehk - vala
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ininnyájofl  a' Nézők ezen különös ritka 
épületnek fel-emelkedését,  és aban a' csu-
pa földnek  kő - keménységű egy darabbá
lett változását,, melly ma-is a' felső  eme-
lettel ( Contignátio ) együtt három alkal-
matos Szobákkal kedveskedven a' leg ke-
mennyebb tégla fal  formájául  diszeskedik.

Mingyárt a/onnal óhajtóm vala az én
tűzben gyakor ízben forgott  HazÉifiait
ezen hasznos,, 's oltson tüzet ki - álló E-
pités modgyira meg-tanitni, minek -oká-
ért idö közben sokszor ezen elő-adásom-
nak leg-jobb, *s Ieg-alkalmatosabb mód-
gyárói törekedtem * miglen nem tariáltam
egy gazdálkodás könyvében ama különös
tüzet ki - íAó, az ugy nevezett Szalina-
'Sendellyböl készült Fedélnek le. írására-
Es mivel bizonyos valék benne, hogy ki-
ki Hazámfiai  közül ha kedve tartya n,em
tsak föld  - falakot,  hanem tüzet ki-álló
Fedeleket is önnön kezeivel, 's majd min-
den költség nélkül tsinálhat, köteless^ • 

nemnek, tartám lenni, kedves Hazámfiai-
nak ezen Munkátskám által azon esméret-
len különös Epités módjára bizonyos utat
nutatni, mellyben hogy hoszszas ne lé-
g>ek, 's Hazámfiainak-is  a* munka meg-

szerzésében könnyebbséget nyújtsak, igye-
l eztem az emiitett írásokból tsak a' szük-
ségesebbeket ki-jegyezni, fokaknak  pedig
homállyos értelmeket tisztába hozni, és
holmi tapasztalásaimat, 's egybe szerkesz-
tetett jegyzéseimet itt, amatthozzájokad.
ni. Melly tsekélly munkám ha olly jó in.
dulattal fogattatik,  '$ annak foglalattja  olly
igyekezettel munkába vetetödik, minő buz.
gosággal én aztat egybe szedtem, bizo*
nyos vagyok, hogy czélját a* közönséges
jónfk  eszközlésében, és elő-mozdításá-
ban főképpen  a' szegényebb forsú  lakosok-
ra nézve ízerentsésen el-érheti. Költ Ko-
losvárt. Pünkösd Havának locíik Napján
l804dik Esztendöben.

Schárbergi Bedous Joakim'
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tsupa földből  való Epitesnek módja,

melly tárgya ezen munkátskámnak, és a'
me ly Pizéé névvel neveltetik, közéi sem
olly uj. tanálmány, hogy annak szerentsés
kimeneteléről még lehetne kételkedni,
sótt inkább igen régi eredetére nézve. Ha
mi újság benn? tanáltatik k nem egyébb»
hanem ezen dolognak «&on tökéletesebb
léptsöje, mellyre tsak ujjonában emelke-
dett, és a' melly által ezen épités módja
a* kömives munkával ínajd hogy egy bets-
be nem tétetik.

Innen jóllehet a' szorgalmatosan épült
fcö-épülettöl  az elsőséget meg-nem lehet
tagadni, sótt inkább ha a' költség, és a*
Matériáié bövsége engedi az erös kő-fa-
lakat a' tehetősebbeknek jovasolni, mind-
azonáltal a' Falusi Gazdának ezen Pizéé-
módot is nem kevéssé lehet ajánlani, meg.
tekéntvén azt, hogy ők ez által magok-
nak igen oltson, mindenféle  gyuladások
ellen bátorságos, és az egésség' fenn-tar-
tására nagyon alkalmatos lakást igirhetnek.

Ezen még-betsülhetetlen Mesterség az ért

• # '
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telmcs Emberek szorgalmatossága által már
annyira meg-világosittatott hogy ö ben-
ne mindenek a' leg - erthetöbD együgyű
móddal elö hozattatván smor mertekul ba-
tran veheti ki-ki magáik a' yegre, hogy
e ízeként még a' közember-* önnön ma-
g:i Házát Csűrét, Istállóját, ^ K e r í -
téseit épitse , vagy epittese , a nelkul,
hogy a- punkán 's fáradságon  kívül vala-
mi°költségébe kerülljön.

Leg nevezetesebbé tészik az illyen
épületet azon jeles tulajdonságok, mel-
lyeknél-fogva  lakó-házai az építőnek. nyár-
bán hívesek» télben melegek, KivaItkep
pen víiló pedig ennek tartqsaga, mive
Frantzia Orfiágban  az illy épíüetekrol ket
{7áz esztendöknél régibb levelek-is tanai-
tatnak. És valójában valamint az azok-
hoz kívántató Matériáié el-nem enyeszhe.
tö természetü: ízint úgy az abol keszult
épület-is alább való nem leszen , hanem

szükség» hogy az épület falainak  fe  so
szélei ahoz alkalmatos Fedel által oly tö-

kéletesen oltalmaztassanak az esso ellen,
fogy  semmi nedvesség hozzájok ne [ér-
jen , ne hogy a' falaknak  azon reszeibeti
a' föld  fel-ázzék,  meg-dagadgyon, esve-



gre Ie-omoljan. Az Illy EpQletnek falai,
mint az majd bővebben ki fog  tettszerii,
egy tsep víznek hozzá-járulása nélkültsH-
pa földből  állanak ^ melly által olly f/á-
raz keménnyek lészgek, hogy fejszévef-is
ahg vághatni egyíMarabbotskát belöllek,
s ugyan azért tsaíf  nem mint akár melly

Kő-fal  olly tartósak.
Ezen Epületek bé-fedésekre  az eddig

fel-tanáít  tüzet ki-álló eszköZök közül leg
nevezetesebb az ugy nevezett Habcíuiai.  Szal-
ma-Fedel,  melly áll Szalmából, és'Agyag
földből  készült Szalma - 'Send l̂lyekhöl. E*
sokkal tartósabb, mind a* nálunk esmére-
tes Szalma, Nád, Fa-'SendelIy, és Tégla-
tserép Fedeleknél. Valamint az essö, szint
ugy a5 t tós néki nem árthat, mert ha
az emiitett Szalma-'Sendellyek a' rendesen
elö- adandó mód szerént készittetnek, a'
hányódó tüzes 'Sendellynek, *s égö tso-
portos Szalmának annyi gyújtó ereje nem
Iészen , hogy aztot, mint más közönséges
Szalma, és 'Sendelly Fedeleket meg-oltal*
mázni ne lehessen- A' Szalma"-'Sendel-
lyek ha mingyárt meg - gyúlhatnának - is , 
tsak lassan pislog bennek a' tü?; 's lang*
ba s,oha nem borulhatnak. De továhbmég

azon hasznös tulájdonsággal-is bírnak, hogy
nehézségek miatt a' Széltől ide oda, nem
hordoztathatnak ; midőn ellenben a'közön-
séges Szalma , vagy Nád Fedeleket a' kö-
zépszerü szelek-is könnyen meg-hontják , 
el-hánnyák, éá néha egészszen-is egy hely-
röl Tm'suva viszik. A* sebes essök ha va-
lamelly" kemény dudoros Széltől hozattat-
nak', a' jfa  - 'Sendellybn fel  felé  tsapodván
által hottanak , 's azokat meg bontják. A'
Zápor-jég essök ha nagyobb darabokban,
és sebessen jönnek a' leg jobb Tserép-Fe-
deleket le-verik. £' mellett melly vesze-
delmes romlások a' tüz által minden esz-
tendöben okoztattassanak légyen, eleven
példákot tapasztalunk, 's azokra a' min-
deniiap alamisnát kérőknek érdeklő sorsa
újra emlékeztet bennünket.

Minémü betsbe kelletik tehát nékünk
azon Habániai  Szalma - Fedeleket  tartanunk?
Ezek töllünk nem-tsak az emiitett szeren-
tsétlénségeket el-fordittják,  hanem még;
ha a' készitésben a' rendes illendőség meg-
tartatik, számas esztendökre terjedő tar-
tosságokkal - is nem kevés haszonban ben-
nünket részeltetnek. Mint nagy, mint
kitsiny Házak fedésében  az illy Fedelek"



kel való élés éppen oly kevéssé uj tanáí-
mány, valamint a' Pizéé-épités, mert már
ennekelötte több mint száz Eszténdökkel
az ugy nevezett Habánok * mint a' régi
Anabaptista Morvák maradvárinyi által ho-
zattátVan - bé Magyar - Országrái Ottan ki;
vált hárörii helyeken j íi. ni; Groszsüttzen> 
Sz. Jánosán,  es Szoboditson  mirit már r 
esniéretfes  dolog be-vétetett; ' Fájdalom ! ' 
hogy ezen hászhös Fédelék néni régen jö-
hették Orízágiinkbá, hanem tsak mosta-
nában némely éleseri gondolkodói 's vis-
gálódö Uraságoktóí kezdétteriek munkába
vetetödriii és ekkof-is  még közönségessé
nem léhettenek; O 

Első  Rész. K  Pi/éé-épitésröl, a-
vagy a' Föld - Falaknak leg-jobb
cl-készitésérÖÍi
I. Szakasz. Á' P izé ének leg-régibb módjáról« 

§. í . Mit tegyen a' Pizéé.
2. A' Pizéének régisége.
g. A* Pizééhez való étzközök.
4; A' Láda oldal; Táblájinak készitésé;
j; Láda Bütü á' szegeletekre.
6. Ekek és karok a' Ládához.
7. Kaptsok a' Ládához.
g. A' kapots mértéke- V 

9. A* Ládának egybe rakása.
10 A' Pizéé-külüknek kéízitése.
11. A' Ptóéé4ölük nyok.
19. Vájoq és Sárfalaki  , #

13. A' Ládának a' Pizéé-falokhoz  való ke-
ízittetése;

14. A' Pizéé falaknak  kezdeté.
15. A' Pizéé-falak  folytatása.
16. A' Bütü deszkával való élés, az Abla-

kok és Ajtóknál.
17. A* Pikei» horgas Fejsze, s az azzal

való élés. . ->-••• I 
18. Á* Pizéé-falnak  i második Gerezd-sora.%•
19. A' Ház Tsuttsá. ^ ,, i ; | 
20. A' í̂ alok vékdnyitása.
21. A' Pizéé-épitésnek közönséges haízna.
22. Az Ajtók és Ablakok kéüitésc.

II. Szakasz. Különös  Pizeé-mód,  a' Ház  és 
kerítés  falókra. 

§.23. Pizééi kerítés falak. #
24. A' Falra helyeztetett* Lada relzemek

le - irása.
25: A* Pizéé keritéi falakon  a' második Ge-

rezdsör. . 
26- Kőzőlebbröi-való Beszéd a' kerítés falai?

feletti  ' 
27. A' kerítés föld-falak  *-vílrtáyttasra izol-

oáló Tábla;
28. A' költség kemilése a' kerítés falafau*
29; A' Bugay karóknak alkalmatos w$íl§ a*

kerítés falaknak.



§. 30. Hafona  a' kerítés falaknak  kivált a' tiv>
génységnél. , 

III. Szakasz. A' Matcrialek  meg*dőngöltete-
téröl.

31. A' döngölésröl. , , 
32. A' döngölés valódi majmozasa a ter-

mészetnek. \ 
33. A' Pizéének bámulásra méltó erölscge»
34. A' Pizéének példája a' terméketben. . 
35. A'Pizéé-falak,  fedetlen-is  fokáig  ellent

állnak' az essönek. # , 
36. A' Pizéének, egybe ragadásról.
37. A' Pizéének Betse. / ; 

IV. Szakasz, /l' tM-vap  keves-be 
alkalmatos Fóld  nemeiről, és vakol asr oh 

38. Altaljában a* Földről.
09. El-nevezése a' Föld nemeinek, k 
ao. A' Pizéére alkalmatos Földnek tulajdon*
41. Hol lehessen a' jó Földet kiváltképpen

találni* . . . l -
42. A' Földnek *z elegyítés által lehető

meg-jobbittatása.
43. Hogy kellesék az elegyitett Földet meg-

próbálni. , , ,/••»
44. A' Földnek a* Pizéére való keízitese.
45. A* kéli Földre való gondviselése.
46. A' felette  üáraz Földet még-nedvesiteni.
47. A' Földet meg-tisztitani.
48. A' Falakat egymásai öszsze kaptsolni.
49. A' Hijju-padlását fel-rakni-.

t. jo. A* Szarvazat fel-álitása.
, ci. A' Kerítés-falak  fel-álitása. # ^ 

/ A' Pizéé munkának fel  számlaltattasa.
53. A' Pizéé-falak  jelesebbek, az egyéb falaknai
(A. A' foSlaló  Mész készitésröl-
55. A' Mész-keverő jobb gübftk  le-irasa.
c6. Az ezen gfibükkel  való élés. , 
57. Külömbféle  foglaló  Meszeknek le-uasa.

A' vakolás ideje meg határozása
la. Állás, és a'vakoláshoz-való készületek-
60I A' foglaló  Mész nemeinek el-nevczése.
61! A' parafet  Mázzal-való bánás-
62. Az Uri Mázzal - való bánás.
63. A' Fal-gyalú le-irása.
64- A' vakolatot tartasan ki-fejentem-
6j. Hogy kelljen a' vakolatra festeni.
66. A' Festékeket készitteni.
67. A' Háznak ki-tzifrá/ása.

Második  Fész.  Az ui Fizééröl,
mely szerént Föld-Bólthajtasok,
és Fal-Fedelek készitetnek.
1. Szakasz. Altaljában  aZ  uj Tizéér'öl. 

§. 68- Az ui Piaééhez, vagy-is a' Fóldi-téglafc
készitéséhez való eszközök.

69. A' Tábla Magyarázattja.
•70. A' Pizéé-Föld-Téglák mértéke.
71. A' Pizéé • Téglákhoz való Forma.
72. A' Pizéé - Tégláknak Formába való doa-

göltetése.
ö )( • $• 73-



XVilI

*• • . , I 
73. A' kettős Formák felállítása.
74. Hogy kelljen a' Formát el-bontani.
75. A' Földet az uj Pizéére késziteni.
76. Az uj Pizéének árra.
77. A' Pizéé-Föld-Téglák haszna-

II, Szakasz. A' Pizééböl-való  Bolthajtásokról 
78- A' Pizéé Bolthajtások külömbféle  nemeikről.
79. A' Tonna Bolt készitésé.
80. A' böltozo Földi-téglák formájok  készitésé*
81. A' Pizéé - bolthajtások - fala  vastagsága.
82. A' iy Fig. lévő Há/.nak fel  -épkése.
83. A' Kürtő építéséről-

III. Szakasz. A' Fal  - Fedélről 
§. 84- A' Fal - Fedélre való kéízület.

8j. Az épitó EnyvröU
86- A' Mészröl.
87- Az épitő Envvnek készitésé.
88. A' Fedél meg-vakolására való készűletekv
89- Az épitö Enyvel való vakolás.
90 A' lapos Fedelekről-

ÍV. Szakasz. Külömbféle  dolgokról. 
§. 91- Az Oloíz Házak földjéről-

• 92. Az alatsonabb Qlosz, padimentomról.
93. A1 vizbe menő épitö Enyyröl.
94. Pízécböl való medékhely., az hideg ízét

és derek ellen, a' kertekbe.
95,. A' mi eleinknek Gabanásai.
96* Az Anglusok Gabonásai.
97. A' Pizééböl való Gabonások,
98. A' Pizéé Trágyáról.
99. A' fára  tejendó, tüzet ki-áfio  vakolatokból.

Harmadik  Rész. Az Habán Fedél-
ről, avagy egy igen hasznos, ^al-
ma és Agyagból öszsze szerkefete-
tett héjazat neméről.

I. Szakasz. Az Babán fedésnek  különös bar-
náról.

xoo. A' Szalma *'Sendellynek, a? tüz ellen
való tartósága.

IQi. A' Szalma - 'Sendellyek alatt igen jó ka*
marák készitetthetnek.

102. A' Szalma-'Sendellyel való élése, a'Me-
zei Gazdákat a' tséplésre fogja  szöktatni.

203. A' Szalma - 'Sendellynek tartósága, több
épületekre fog  alkalmaíoságot szolgáltatní.

104.* A' Szalma -'Sendelly által sok Szalma x

meg - tartatik-
105. A* zavaros és tőredék Szalmából készitett

Fedeleknek ártalmaságáról.
Xo6- Az oly Fedelek ártalmasága, a' Katona-

ságra néz vê
II. Szakasz. Az Habán Fedélhez  szükseges doU 

| eoknak előre való el - kéjzitetesekróT. 
t ö 107. Az Habán Fedél alá való falaknak  vas.

tagságáról-
108* A3 Szarvazatnak le-írása.

III. Szakasz. Az Habán Fedélnek  készitésér'ól 
* §. 109. Az Habán Fedélhez kívántató eízközőky 

és szerszámokról.
n o Az Agyagról.



$. III . A' Mész vagy Sár keverő Ládáról-
112- A' Vizröl.
113. A' Sár keverésről-
114. „A* Szalmáról. t

U j . A' 'Sendellyek Ládájáról vagy formájá-
ról, mellyben tsináltatnak Táb. I. Fig. I.

116. A' 'Sendelly formának  fel-allitásáról.
117. A' 'Sendelly készitésröl.
118. A' 'Sendelly el-készittetéséhez kívántató

időről.
119. A' ké(z 'Sendellyeknek, a' formájából

való ki-vételéről, és rakásra hordásáról.
120. A' 'Sendelly Halomról.
121. A* Szárasztásnak idejérőí.
122. A' 'Sendellyeknek nehézségekről.
123. A' 'Sendellyeknek a' Fedélre való fel-  | 

hordatatásokról. , 
124. A' 'Sendellyeknek a' Létzekre való fel-

kötóztetésekről.
125. A' Ház Üstök vagy Fázhatnak bé-fedeser.
126- A' Vég 'Szupoknak el-készitetésekröl- ^ 
127. A'vég vagy Szeglet 'szupoknak nagyságár.
128- Ezen vég vagy szeg-'Szupoknak fel-fedésér.
129. A' potoló 'Szupoknak el-készitésekröl.
130. Az Eszterhának, v*gy a' leg-alsó sor 'Sen-

dellvnek meg-vastagitása, vagy ki-potolása.
131 A' Szedésről. # /
132- Az Eszterhának meg-vastagitásárol.
133. A' Lajtorjákról.
134. A' meg - borításról.
135. A' Fed'lnek belső ki-sározásárgl,
136. A' Fedőknek fizetésekről. 

Első ázakaf  1. 
A Pizéének ieg - régibb módgyáról

§ I.

Mit  tegyen a Vizei} 

Pizéc egv igen együgyű Kézi-munka, mert

a' tsupa földnek  ládákba, az az formákba  való

rendes bé- verése,, és egyhe döngölése által kissebb,

*agy nagyobb, 's többes emeleteket, és magos épü-

leteket lehet késziteni- Ezen szót Piztt  magánasan

véve, semmi tulajdon értelme nintsen, de mivel

már ezen építés módjában ki-fejező  szóúl közén-

ségesen fel-vétetett,  továbbra-is a' szokott értelem*

ben fog  szolgálni, és külömbbség nem tétetik az

Pizíílíf,  egybe - verés, egybe • döngölés szovok

között.

A $ 
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§ 2.

A' Pizéének Régiségé.
Hogy ezen építés módja még a'régi tudatlan

homállyos időkben esmeretes lett légyen, világo-

san meg muttattya Plinius  irt Természet Históriájá-

ban , holott-is igy szól: „ Nem denem építetteké

„ Assrikában, és Spanyol Országbanis földfalakot  > 

„ mellyeket Forma - falaknak  neveznek, mivel a*

„ zok -mint vala melly Formákba két deszkák köz-

„ mellyek rendesen egymással által ellen-

„ ben hellyeztetve vágynák, inkább bé - verettetnek,

l mint rend szerént építtetnek. Nem denem ma-

„ radnak.fenn  ezek Századokra, az essöt, szelet,

„ tüzet keménnyebben ki állván, mint akármelly

„ porondos méüszel készúlt épület. Spanyol

„ Országban látni HmniWnak  ma-is föld  ftrázsa 

„ házát, és a'tornyokat, mellyeket földből  a' he-

l gyek tetején épitettett. Hogy továbbá ezen Me-

fterség  a' Romaiaknál - is szokásban lett légyen, mel-

Iyet ugyan azok Maradéki Spanyal Országban Ka-

Ttloniibun  és Frantzia  Országban kivál*

a' Lyon körül lévő helységekben követtenek,

mái napig fenn  tartanak, bizonyítják at ottan siSr

mason tanált régi, 's azokhoz intézett ujjabb Vizc'c 

házok, 's egyéb épületek. Ezekről Goirson Ur

X 7 72ben a' Vízikről  bocsátott Munkájában igy ír:

Könnyű  ki-tanálni, miért valamelly fontos  ha-

» szon nélkül való szokás egy tartományban so-

„ káig bé-rekesztve maradható de álmélkodni lehet

méltán » hogy az ollyatén MeOerségek, és Kézi-

H munkák-is, mellyek a* durva mátériálék meg. ki-

miilésével i 's a' munkának óltsó és szaporább vég-

H re hajtásával igen derekason a'köz jóban mun-

„ kálódnak, azon tartanlánynak hói már virágoz-

l a k tsak Écomszédságábatt - is állandóul esmé-

retlenek maradnak, 's a' feledékenségnek  setét

„ szövevénnyein tévelyegni engedtetnek, a'mi ép-

„ pen ezen Piz'eí  epités módgyával történik. Ezen

Pizle  epités módja gyatapodik tsak Lyoniában, 

,, é nélküli hogy arról valaki a'szomszédhellységek-

l ben gondofkodnék  , egy szüntelen való követ*

„ kezés' liniáján egy nemzetről a' másikra jutvin

w tel - mégyen eredete a' régi Romaiokra, kik valaha

„ a'hellység lakossai vóltanak, hihftö  hogy ezt a'
A a » M e £ W
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„ Mefterségetis,  mint a' ízöllö - mivelést, 'smás

„ többeket, mellyekben máigis beszéd, és Nemzeti

, gondolkadás módgyokot észre vehetni,, magok-

„ kai ide hozták. Morgának is Algiriai történetei-

ből világos, hogy a' Pizí'e  ott - is már régen szoká.-

ban lett légyen. Mi fogjuk  ezennel a'nevezett

Frantzia tartományokban bé vétetett epitésmodgyát,

a' miképpen az, az öregekről a'fiakra,  és unokákra

fenn  - maradott tökéletesen elö - adni, 's elöbbszöris

az végre meg - kívántató eszközőköt meg - tekin-

teni.

§ 3-
A Pizééhez - való Eszközök.
Ezek állnak a' következendő darabokból; u. m.

Lásd az I. Táb. 
íí£. i . A Ládának égygyik óldal deszkája kivülröl

S. Ugyan annak más o Idal deszkája belölröl.
3. A Ládának bütü - deszkája kívülről.
4. Ugyan az belölröl*
5. Ekformán  vágott deszka darabok. ( tzókok ) 
6. Egy kiss darab fa  , melly jálm'erúknek  ne"

veztetik.

II. Tdla. 

II.  Tábla. 

7 . Egy Karónak tsapjával; egygyütt lappossbb

fele.
8. Ugyan az élire.
9. Egy láda kapots lapjával, mellyen a'tsap-

véset-is vagyon.
,0. Ugyanaz feljülröl;  és oldalról az az, szem-

betünóleg ( PcrspectiWiich  ) tetzve-
n . Egy készen fel  - állíttatott láda, melly-

ben az emiitett darabokat mind együtt le-
het látni. Vagyon még azokon kívül egy
kis kötél az F. és. egy tsöntörek (páltza

darab ) a' G.
12. Egy éles Tsákán nyelestől, oldolaslag.

13. Ugyan az fektében.

III.

14. Egy Küldnek eleje, mellyel a'földet

döngölik.

1 5 . Ugyan az Oldaliéit, és nagyobb mérték-

ben.

16. Ugyan annak talprajzolatty,a feljülröl  nézve

Több olly szükségesek: a'Vágó, Lapátáso, Ko-

sár, Puttón, nagy drot-rosta, mellyen a'ki a-

sott földet  által hánnyak. Vakoló kalán, Vizmérték,
A 3 függő
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függő  ónmérték, Szeglet merő , Bárd, Fejsze',

Fqrölly, egy asztalosi vas serzsánt, Gereblye , ön.

<őzö kártya, Sujokbot, (kisfa  bot)fürész,  és szegek-

§ 4-
A'Láda Óldaltáblájinak ké-

szitése*
A' Piz'c'eládának  készítésére kell - venni ib. Láb

hoszíi deüzkákat. ( a ) mellynek hogy annál könnyebb

léygen ide - tova való hordosztatása, a' deszkák

puha fából  légyenek, kétség kivül a' fenyőfa  desz-

kák leg - alkaimatosabbok, mivel ezek nem annyira

szok-

(••) Azon Mérték, mellyröl ezen Munkában!szó va-
gyon, ama Fraatzia lábmérték, mellyekböl 6. láb
tészen i. ölet, i, lib. osztatik ujjra, 's i .
Ujj vagy hiwejk 12 liniára, mint ezt a' II Tab %

V f'S'  > C mellyben tsak fele  adatikwelö. ) 
A' Bét«i lábtncrték egy kevcssel kifjebb  , azom-

ban nem hiba, ha valaki minden ízámvetés nclkül
•gyenesen a' Bétsi mértekkel cl.

Innen ezen félláb  szerent Fig.  G. mellyben ha-
fOnláképpen  egy ujj 12 liniából áll a' nevekedj
fértek  a' lehető ííegig könnyebbitethetik;

szoktak görbülni, mellyek közül e'végre a'leg-

ízárazabbakat, egyenesebbeket, és egésségesebbeket
kell ki • válagatni, a' mellyek nem tsőgös, bo-

A ' Ládának közönséges Magossaga a labm, 9 

v agy xo újjni kokott lenni, hatódni illik minden-

ni k'oldaltáblába három szál deszkát tészünk, azok

közül mindeniknek egy láb bélesnek kell lenm.

hogy azok egymásra eresztetvén a' ládának irt magosa-

ga átallyában míg tartassék. H a p e d i g a ' d é s z k á k k e s -

kenyebbek, és tsak9> vagy ioujj élesek, lésznek-

szükség egy negyedik deszkát kétfelé  hasítani, és az

«al a'táblák meg-kívántató magosságát ki pótolni-

Ezen 6. vagy 7 válagatott deszkákat meg kel.

küvül, belől gyalölni, vagy ha kívülről el-marad-

i s , de belölröl el - kerülhettetlenül megkell tisztital

ni, mivel ezek formállyák  a'falnak  simaságát, más-

képen a' tapaíztalás - ií tanit, hogy a'restség sokféle-

k'ppen árthat, mivel azoknak szálkás óldalokra a'

föld  reá ragadván, kivált essös időben meg-nehe-

zednek, e'mellett ha gyalulva, vagy egy kisség

meg-simitvavolnának, állandóultifctán  tartathatná-
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nak, Wg.motskosodtán a'sárt-is szalma teker-
tsekkel  könnyű lennê Ie tisztitni.

Ezen három, vagy negyedfél  deszkáknak öszve

eresztetések után hogy azok egymással annál kémé-

nyebben egybesülve maradjanak kell még négy egy

egy lábai béles deszka darabokat egyenlő tavúlság-

raegymástól hellyeztetni, 'sszegezni, lásd az l.Ták 

I Va F/V. mellyek Hevedernek neveztetnek. U-

gyan ott meg-látni, hogykönyebb hordozódás- o-

káért a'ládának egyik égyik oldalára még két

fbglantyűkis  vágynák szegeztetve , mellyek ugyan0vas-

ból szoktak lenni, de a'költség kerülése okáért ke-

mény marha - inat - is lehet e' végre használnU

u -

Láda-butq a' szegletekre.
A Ládabütüt, melly az épület szegletének föld-

bői leendő ki - tsinájására szólgál , lehet két egy.

másba eresztett, 'smind a' két-felén  gyahílt dará-

botska dcszkákból készíteni, vagy lehet ugyan egy

d e i 8 "Ü s z é I e*» és 3 láb magos száideízkát er,

re fordítani,  mivel pedig e' magánosan meg -szokatt

$0f»

görbülni, humorodni, kell kétt darab 6 Ujj széJes

hevedereket réa ízegezni. Lásd az I  Táb.  3. 's 4 

Fig* holott az-is meg-jegyzeni, hogy ezen Láda

réízének széleísége felfelé  észrevehetetlenül fogy,

melly arra való, hogy az által a' /álnak rendes

vékonyitása meg-adassék, melly szerént a'felsőre,

ízek keskenyebbek az alsóknál.

. Továbá szükkséges, hogy a'fenn  - emiitett óldal-

Kitü, és heveder deszkák közül, a' gyalulás után,

mindenik leg-alább 9 liniáni, vagy 3/4 ujjúi vastag

légyen.
§ 6 

Ekek, és Karok a'Ládához.
Az Ekek az I  TMu  5 Fi?, nem egyebek, hanem

I ujj vastag, és 8, vagy 12 ujj hoszszü deszkada-

rabok , falmértékeknek  neveztetnek Lásd a' 6 Fíg. 

azon rudatskák, mellyeknek hosszúsága egyenlő

az építendő falok  vastagságával.

Elébb lehetett látni, hogy a' 8 hevederek a' ládá-

nak nagyobb részeit egybe foglalva  tartyák , de to.

vábba arrais szólgálnak hogy mellettek 8 karok fel-

emeltethetnek , és azokhoz 4 kaptsok tétethetnek. 

A 5 A'
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A' Karokat lásd a' IITáb.  7 's 8 lehet 4 

szegletü, vagy kerék akár melly nembéli fából  ké-

szíteni , innen lehet gerendavégeket, izáríífa  fákat,

fiatal  ízálakat, vagy gallyakat a' végre használni.

A' Karoknak olly magasaknak kell lenni, hogy a-

rok a' ládának magoságát még 18 ujjal fellyül  múl-

ják, a' honnan azoknak egész magossága, ide szám-

lálván 6 ujj hoszrzú, 's 3 , vagy 4 ujj vastag tsapjai-

katií, 5 lábokra mégyen A' Karoknak azon lapját,

melly a' hevederekhez fekszik  simító gyaluval meg

kell egyengetni, és tsinitani, más oldalai légyenek

bár kerekek, és dorontsosok semmit sem tészen.

§ 7 
KaptsoJc a' ládához.

Kaptsoknak általjában lehet minden Külömbbség

nélkül akár miféle  fát  venni, de hogy annál tarto-

íábbak légyenek , mindenek felett  tölgy körös és

bükkfát  kell azokra fordítani,  's mivel a' Pizünek 

«rössége azt hozza magával, hogy némelly esetek-

ben a' falak  18 ujj vastagok légyenek, szükség,

hogy a kaptsoknak - is hoszsza 3 láb. 's 6 ujjra terjed-

jen

1 1

jen, ezen mértékre fognak  tehát a durva fák  négy

szegre ki - faragtatni,  vagy némelly gerenda végeket

mellyeket az illyetén epités alkalmatoságal hamar

lehet a'háznál tanálni, e'végre használhatm. E-

zekét ki kell olly formán  dolgozni, hogy 3*

bélesek, 's 3 ujj vastogok légyenek, a' szélessegcn

ki kell a' két ószve foglaló  tevéseteket fcakaszta-

ni, mint azt az I  Táb,  9 's 10 'látni, és hogy

„z Vésőnek a' jukasztásban út nyittassék, által kell

a> tsapvéseték hellyeit furkálni  mindeniknek ezen

vésetek közül kell ioJ- ujjni hoszszmiak, 's egf

jó ujj szélesnek lenni, mindenik végében negyedfél

ujjni fát  hagyni, úgyhogy a' két ssapvéaetek közt egy . 

I 4 ujjni üres köz még meg maradjon, és ezen

köz határozza-meg, mennyire az oldaltáblák egy-

máshoz köjelithessenek, a'melly szerént az épú-

létnek emelkedő földfalai  vékonyitása könnyebbittetik.

hogy azoknak vastagsága az efcteiháuál  14 ujjokra

egybe huzattathaísék.

5 % 
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$ 8.

A' Kapots Mértéke.
Ujjonan a'kapotsinértéke elö-hazása

Láb. Ujj.

A' Kapotsnak két külső vegei

egyiket 31/2 ujjra üámláva - . . . ?

A' két tsapvésetek egygyiket 10 1/2

ujjra fel  véve tésznek - - - x . 9

A' fenn  maradott köz ezen két vése-

tek között, melly által a' fal-

na k vastagságát éppen ezen mér-

tékre vékonyitni íehet, tészen - x - 2

Az egélz Kapots hoszsza - - 3 6 

§ 9-
A' Ládának egybe rakása.

Mivel a' réízeket külön, külön, igen nehéz

lenne képzelni, ha azakat valaki ízemmel nem

láthatná, egy készen fel  - állitatott ládakép adatik

elő a' II  Táb.  11 Fig.  holott a'darobok, egymás

körül elsőtől fogva  végsőig % le vágynák irva, va-

lamint

O — 1 3

lamint azokat a' Kömivesnek a' láda tökéletes fel  - ál*

litásában hellyeztetni kelletik*

A' ládának a' kőfalon  leendő
fel  - álitása.

a Egy 18 ujjni vafiag  kőfal,  mellyre a'Pizíí
fal  fog  - épitödni.

b. Egy kapots, melly a' kőfalban  levő kapots,
vágásba bé tétetett.

cc. A' ládának két óldaltábláji, mellyek alsó
ízé lekkel a' kőfal  felső  részet 3 ujjnira bé foglal-
ják-

dö. A' két Karok, méllyeknek tsapjaik a'kapots
tsap veseteiben fetrengenek.

E. A' Fáimérték, melly a' ládának felső  részét
keményen ki feszítve  tartya, és 1J2  ujjal rövidebb
a' láda alsó felénél  lévő kőfal  vastagságánál, hogy
az építendő falak  rendes vékonyitása meg - ízerezte-
fék.

r. Egy 4 v. 5 liniáni vaftag  kőtél, melly a' ka-
rok körül banyalodik-

G. Egy tsőntörek, melly több tekeritések 0*
tán a' kőtelet egybe sodorja, és hogy vi£szá n®
tsapódjék egyik karóban a' vég* meg akaíztatik.

UK.



hh• Ekek, mellyek a' kaptsoknak tsap vésetjeibö
bé - verettetvén, a' Karokat, és a' ládát jó móddal
a' falhoz  szoritják.

Imé tehát ez ke a'  Piz'eítick  tsekélly módjai; hogy

a' mit a' ládának egybe rakásában tselekesznek»

éppen aztat meg - fordítva  lehet annak el - szedésere

fordítani,  el kell a' köteleket oldani, az ékeket kl

verni, az óldaltáblákat, és kaptsokat félre  tenni,

hogy azok azután egyebütt fel  - rakattassanak.

§ 10.

A' Pizéé külüknek keszitéfe,
A' Piz'c'e-  epítésnek leg nevezetesebb eszköze » 

ttiellytöl tudni - illik annak eröss vólta, és századok-1

ra fenn  maradó tartóssága , egy szóval egész töké-

letes , vagy roszsz vólta függ  , az, mellyel a' föl-

det a' végre dolgozzák, és egybe döngölik, Ez út-

tal jól meg kell jegyezni, hogy ezen epités mód-

ja a' két végsöségeket foglalja  magában , a' leg

jobbat 's tökéletesebbet ugy mint, és az ellenkozöt.

Az írt nevezetes eszköz Piz'c'e  - törőnek, vagy külü-

nek neveztetik, mellynek formáját  lásd a' III:  Tálián, 

Bác

Bár ha ezen esz köznek készitése egy előre i-

gen könnyűnek tettzedgyék-is lénni, de ezzel ba-

joskodni valójában sokkal nehezebb , mint sem gon-

dőlni lehetne. Erre nézve ezennel meg - mondjuk

annak el - készitésére a' leg - alkalmattosabb, Ya'k®

vetésre leg - méltóbb módját.

Venni kell, úgymint: égy darab kemény fát,  lé-

gyen bár a' tsere , tölgy, körös, bükkfa,  's a, t.

annál jobb ha azoknak törzsök tőkéit, vagy gyöke-

reit meg-kaphatni, mivel ezek sokkal keményebbek,

és jobbak a'növevény más tsemeteknél. Ezen darab

gyökeret, vagy tökét négy szegre ki kell olly fór-

mán faragni,  hogy két általeilenben lévő lapok 6 

ujj, a' többi pedig 5 ujj szélesek légyenek, azután e-

zen faragót  fából  egy io ujjni hoszszú darabpt kl

kell szakasztani, 's fürészel  el vágni szép egyenessen,

ugyan tsak tovább ezen io ujjhoszszu darabot mind

a'négy oldalán egy körös körül által menöliniaval

olv módal két felé  osztani, hogy a'felső  rész 4 

az alsó 6 ujj hoszszuságú légyen, azután hoszszá-

ra-is mindenik oldalán egy liniát annak közötte
húzván a' lapok két egyenes részekre el-o£tatnak,

továb*
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továbbá ezen hoszszúra terjedő liniáktól mint egy

g/4 U]j meszsze kell , ugyan azokkal egy kózüleg

( paraleHe ) , még két Iiniákat az alsó felen  húzni,

's azokat a' fának  mind a' négy oldaláról az alsó

bütújére ugy folytatni,  hogy anák közepette egy

I 1/2 ujj nagy négy szeglet szármozzék, hololtis

á' fa  szegletesen, és a'közepén lapossan meg mr«

radfugyan,  de a'melly az hátrább következő mód

ízerént azután ki - dolgoztatik. Továbbá kell a' fel-

ső végén a' kőz liniák mellett mind a' két felöl  2 

tijj meszsze rövidebb Iiniákat húzni, 's ekkor a' Pí*

z'e'c  külüknek kömltzirkalmazások már készen vagyon

hanem végtéie a'felső  bűtüjén egy tzirkilommal a'

köz pontból egy 4 ujj közkulüös ( Diameter) kari-

kát kerekitni, a' mint eztet a' III.  Tab.  14. 15.

t6- Fig-  látni.

Ekkor azon fát  mind a' négy felén  a' tzirkalma-

zás szerént ékformára  ki kell mettzeni, 's meg - si-

mítani, azután minden szegleteit oldalán, fene-

kén le-szedni, de högy még-is kevés ormója a'

ízeglethelyein meg - maradjon szükséges, kiváltkép-

pen a' tzirkalmazás ízerént keskenyen esett fenekét
nem

17

íiem tsak szépen meg kell kerekíteni hanem simán

tsinosan ki - is palérozni- Hogy ha valaki azt a' dá.

rab fát  az elébb elő adott régulák sinor mértékére

szörgalmatbsan, 's jó modal ki dolgozta, a' tápok-

talás ínég fogja  mutatni, melly nagyon ez által a'

másképp elkerülhetetlen bajoskodás könnyebbittesi

féb  ' 

§ í ti

A' Pizéé - külük' fiyek; 
Midőn a' Pize'e  - külúkbc nyelet akarnak botsától

áztat egy srofos-pad  közzé kell tsipte/ni ( éz a' lég

bátorságösabb mód ) és szep egyenesen égy 3 üjj

inélly lyukai beléje fúrni.  Lásd a III.  Táb.  15;

Fig.  A' nyel egy páltzá * melly alól i ujjni, feljut

pedig SÍ4 u Ü n l vastag, hogy tótot az émbel- jól meg-

iiiarkolhassa , és keménnyen kézben tarthassá, E-

ĝ sz eszköznek iiiagösságá nyelestől valami 4 lába'

kat tészen, annak nagyobb * vagy kissebb létét a'

dolgosok nagyságához 's keménységéhez, kelletik mér-

sékelni , tekéntetbe vévén, Vallyon azok a' kűlitf  fel
feírjikéáWg  kívántató rttagoságra, Vagy iieinf

U  $ 
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§
Vajog, és sárfalak.

Azomban egybe nem kell a'  Pizíbt  azon nyomo-

riáit epités - módjával zavarni, melly üeréut a 

meggyúrt, 'slzéna, vagy £ almával elegyített (b-)

sárból

(.b.) Ezen gyáva epités tkét feleképpen  menyen vég-
hez. Némcllyek tsupa uttza sírt , vagy puha sár-
ga agyagat ( Léhvierde ) vízzel meg lágyitnak, s egy-
be gyxirnak az utóbbihoz elegyitnck még mint
egy negyed rész szatfkát,  és polyvát. Ekkor a' minfc
a' készülendő epiiletnek ki terjedése hozza magival
olly hoszszan fel-ásnak  bizonyos meszszeségre egy
mistől párjával karokat, ezek közzé hellyeztetnek
két felöl  deszkákat, mellyek közzé azután a*
gyúrt sárból való gyáya Materiíle részszerént bé
tapodtatik ; részszerént egy bütüs, vagy lapos Kü-
liivel bé veretetik. Illy roodon meg telvén köze
azon két deszkáknak, míg egy rá tétetik , 's idő-
vel mlg egy, mind addig rakatnak egy másra,
miglen a' sírfal  elegendő mages líszen. Az illye-
tén házakba 'akkor szoktak az ajtó, és ablak hel.
lyeket bé vágni mikor a'fal  fél  szároz, A kik ez.
lei jobb móddal akarják tsinalni, szoktak a' szeg-
leteken, «s ajtók, ablakok mellett sasokat fel  e-

eraeí-

sárból falak  epittetnek, mert ugyan-is bár ha öé-

mellyek azon ritka jóságú Piz'c'e  * módat ezzel fel

tserélik-is, de nagy a' kúlómbség ó közötök.

B 2 § 

emelni,'s ezekre a'koszorú ( Maiivbank  ) gtren-

dit tévén belé ereszteni, hogy annak terhit ne a 

íárfalak,  hanem a ' - o k hordazzik a z u t á n « u -
r c s közököt sárral a'fenn  irt
töltik. Mivel a'puha sárga agyagból keMU
falak  a* száradás által n a g y o n egybe húzzák

magokat, ínségesképpen meg hasadoznak , 

kivált a'közben lévő fáktól,el-  v Inak Ezen ha»

dások a'levegőnek ártalmas járását e t o k , ^
a' lakosaknak járavány n y . v a l y i t gortsöt n y ^
Ust, és szem- fáiást  mis . sokféle  betegsegíket szo-
kot. okozni. Továbbá a' sok hasadások, s a fa-
lakban tanáltató sok szalma állandóul tnenedek
helyt adnak a'Malom, s más egereknek , palalz-
férgeknek  és bolháknak, mellyeket az illyeténhá.
Zak mindenkor bövölkődnek, es mivel ezen agyag-
falak  nehezen száradnak ki-tökeletesen , . azok-
ban lévő szalmarészek a» kődtől, . eGöffll  a'nedve-

sséget magokba sz Ívják , ezekben tsak » 
len utálatos, 'saz egísségnek nem b k r i ^ 

kat erezhetni. Az eddig mondottaké «-«

tettfeik  ; hogy « cfik  házaknak semmi
s4gek
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A' ládának a' Pizééfalakhoz
való Készíttetése,

Ezen Mesterség meilyet mostan tárgyazunfc  nett
tsak a1 leg jobb koiniveíségnek leg fontosabb  fenék

reguláit (Grunds&tze  ) hanem ínég másokat foglal

magában, a*mint azíat bővebben meg fogjuk  mu-

tatni a' következendőkben.  A' IV.  Táb.  jegyzi egy

házatskának Fenék rajzolattyát, meilyet az olvasó-

val mindjár fel  foguílk  építeni.
Kpzd-

ségek hintsen , sziintelen foldozni  kelletik , es mi* 
nek előtte észre lehetni venni egybe omlanak*

A'második sSrbcii építés módgya áll vájogoköól.
Ezek ugyan polyyával és szatskával egybe gyírt a-
gyagból készittetnek , hanem mégis szárazabbak '»
keményebbek az élőbb . nél, i láb hoszszií, ifi  ma-
gos, 'séppeii olly széles formákba  verettetnekj
meg száraztatnak; fazonnal  az építésben foglaló-
sir agyaggal egybe foglaltatván  j az epitésre for-
díttatnak. Ezen házak cgtScgesebbek , és tartósab-
bik - is az elÖbbeknél: de tiiégis hasonló tulajdon-
ságok miatt ugyan azon alkalmatlanságokra haj-
landók.

íegyzite  a' ki - adan.tk-

i

1 ^eidjünk hozzá elöbbször- is ezen háznak talp-

falaihoz  (Grundmauer.) vigyük fel  áztat a' föld 

fcinén  2 lábbal feljül,  és ezen munka tellyességgel

szükéges, hogy a' Pizíili  - falak  a'föld  nedveségetöl

c,eg- oltalmaztassanak, azomban szolgál arra-is,hogy

eszterháról hulló tsepegés fetskendezéseitöl  a'

föld  falakot  védelmezi, (c.) hogy, ha már a'talp.
jj 3 falakat

( c . ) Ezen gondoskodás ugyan igen j ó , « a'természe-
tesen nedves, vagy alatson hellyekenn tellyesscgel,

sziiksges de a' holl vagy a' materiale szük vólta, vagy

a z értik nem léte kivánnya , kivált képpen a'száraí
hellyeken lehet valakinek magán segclyteni e'kép-
pen': ki ásnak egy közönséges talpalat gödröt, a'
földnek  mínémüsége szer'ent a vagy 3 Ub méllyen, . 
*$ t Láb sztlesen , meg töltik , t döngölik aztat jó
matériáiéval a'föld  szinéig fel,  akkorrá alkalmaz-
íattyák a' ládát oly fórmán  , hogy aban alól, feljül
j g ujjni köz maradjon, és aizal döngölnek egy
kerületet,, vagy gerezd sort , meg járván'egyszer
a' kereszt, vagy közfalakatis,  ennek közít belől
n eg töltik jó szároz földel  mindenütt , 's ugy kez-
dentk hozzá az épület falaihaz  ezen töltés Ilmá-
jától fogva  , melly ugyantsak a' padimentomot teszi,

u adett tanítás szerent. Lehet a' háatövíí körii

, •»

10



falakat  ujj vastagait, 's  vizarányra (horuontat) 

el - kéízitettük, fekete,  vagy veres krétával azon hel-

lyeket a'falon  kórós körül ki jegyezzük , meilyekbe

az ugy nevezett Láda - kaptsok fognak  botsáttatni.

Ezeknek egy köz pontyától a'másikéig 3 láb kö-

töknek kell lenni, melly inuen ki tettszik. Mivel

mindenik oldala a'ládának ioláb hoszszú lehet raj-

tok három szakaszokat tsinálni , mellyek közül min-

denik 3 lábni lévén , mindegyütt véve 9 lábakat téíz-

nek- Azon 6 hüvelykek mellyek a' fenn  maradtt x 

Iából

a' két végekre juttnak, szolgálnak a' ládának a'

Regieteken, 's más ollyas helyeken meg kívántató

ki
jó földel  tsaponólag fel  tölteni 's az eszterhát - is
Ugy intézni, hogy leg - alább 3 lábat a'falakról  ki
rúgjon, 's az essö - viz annál jobban el folyhasson.
Ha pedig a'helységben széle porond kövek tanáltat-
liak , igen hasznos lészen azokból a' falak  - töve
körül egy bérlést tsinálni, azoknak nem létet le-
het 1 1/2 sz-'ies kemény fával  ki pótolni , a' hói pe^ig
a' níikülis lziiölködnek , körűibe a' külső

falakná'

liiriin egybe vert tsövekekböl i 1/2  láb magos ker«

telest ssinálni, aztat az adott mól szerént jó földel

meg tölteni, s'döngölni, melly által a'külső ned-

V€Ís?g el távqztatik.
jegyzete a' ki •. nad$a5?%

ki-nyílására. Hogy ha már a' kapotí-vígásait ki

jegyeztük, minden kaptsok hellyé közzé még 6 ujj

magos kő-falat  rakatunk, melly által a'kasoknak

alkalmasabb hellyek lészen, »« a' talp - kő - falú  fél 

lábal nevekedik, és azonnal harmadfél  láb köW

létzen, melly elégséges léket az essönek. *• tó-

„ak el hárittására, hogy azok a' föld  falaknak  ár-

talmakra ne légyenek. Ezen kőfalakra  lehet mind-

járt meg azon friss  korokban a' P^-ládát fel

rakni, azt pedig kell a'háznak egyik, akár melly

szegletén el - kezdeni. Fel - állütatvén az irt mód ize*

rént a'láda, annak Bütü - deíikáját-is aüegjetenfel-

tessszük, melly alól 18 ujj. széles felül  pedig. 6 fr 

diával keíkenyebb lészen, következendő képpen it-

ten a' falmcrö  páltzákat-is, mellyeket U& a' II  Táb. 

2 Fig,  £ betűvel jegyezve, ugyan azon hoszszú

mértékre, mint felül,  ugy mint 17 if*  "11™ kell

szabni. Ennek okát érthetni ebből: mert a'3 láb

magas Láda - bütü - deszkájának fel-felé,  >s mindé-

nik oldalán és minden lábra egy egy liniát kell

egybe húzódni, hogy ezen 12 ujj rész ama fal  vé-

vékonyitásnak ( die Schmiege ) meg-tartafiék,  melly
B 4 minden
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jninden• falak  építésében közönségei, e' szeiént a»

Viúe  - ládának - is egyik egyik oldala 3 jiniát

felé  hajlik.

Hogy ha már az Ekek jól a' kaptsokba vannak

Verve, 's a' karok a'kötelekkel meg szoritva, nints

fgyébb  hátra, hanem hogy a' Bütü - deszka jól meg

fróísittessék.  E' végre kell két asztalosi vas fersán-

fokát  (d) oda hellyeztetni, mellyek a'ládát kémén,

pjrea által kaptsolják, a'Bütü - deízka , és sersánt

között

< d. ) (  lergent ) Ez  a> mi Orzágungban egy igen kevésseb-
be esméretes Elzköz , de a1 mellyen irtís egy má»
fából-valóval  ki lehet pótolni, ez a' készitésbe.i
leendő könyebbségnek okáért meg erdemei egy kur-
ta le-Írást, a'következendőkben;  Ezen eszköznek
ket darabja vagyon, az egyik egy hói hoszfeabb,
hol^rövidebb, vastagabb, vagy vékónyabb , egyik
vegén visza hargafitatt  vas pánt, a' mint azt a*
lITab.  Fig.  látni, A'más darab eppen olj
rnódal̂  eröss vasbál kézittetik , 's kivált elölről, ég 
oldalról nezve lehet ugyan azon figurán  kc'pzelni.
Ennek vagyon azannál egy elég nagy füle,  hogy
am annak a' rudjlt rajta kereztúl lehessen dugni
e szerc'ut lehet eztet amahoz taszítani, és egísz

, iosz-
>r'
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kó ött lévő üreségeket kis darab fákkal  li kell töl-

teni. Ekkor már minden készen van, tsak rajtsi

kell a' munkán egéCí gyekezettel lennit

$ *4

A* Pizéé-falaknak  kezdete.
Meg tétetvén a'kélzületek, minden kómives ki

áll a' maga szakaszszába , és mivel látni való : hogy
... O • 7

B 5 i 
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hoszszára égiket, a'másikán altal húzni. Ezenreszt
jelentik a'C rakott pontok, miképpen az elé, és
hátra tettz' szerent tojattathatik- Azon test (b.)
n>elly«t a'serzsántnak kit körmei bé fognak  adja
két deszkáknak ált - vágásokat ( Durchfclmitt  ) efö  , 
niellyekett, egybe szoritni akarnak, A szoritás meg
esik, ha a mozgó reszt c. egy bottal a' d. nyil men-
tire arányozva ütik, ka pedig az ütés ellenkező
n ódal ki felá  tétetik, a' darabok azonnal el oszla-
naK «gy mástól, 's a' szoritás meg. sziinik. Hogy
ha a'ferzsánt  4 láb hoszszú , i i l in ia széles, és 9 
linia vastag vasból késztil elegséges szolgálattal lé-
ízen azon munkában , mellyrc mivele élünk. A'
mozgó darabnak füle  sziikséges hogy kevéssel magof-
tabb Kgyen , mint azt tulajdonkeppen a' más pánt-
nak szllessége kívánná , mert máskép a' c. résznek

szüktéges hajlását meg neuj szrezhetni, követka*
zen-
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a' 4 pár karok magok között 3 rekcszeket tsinálnak,

világos az - is hogy azokban tsak 3 dolgosok dól-

gozhassanak: a' leg - Jobbat kell a' szegletre allitaní,

a' ki a' munkát kormányozza , s' az ónmértéket fel

rakosgatja, meg - visgálván, hogy vallyon a'láda

nem mozdult légyené ki rendes hellyé böl) kíilömb-

ben a' többék-is tartsák készen ón - mértékéket

(  BlcyWage  ) hogy a' hói meg kívántatik az elsőt kő*

vessék tselekedetében. Végtére tegyék félre  a* ka.

rokra , vagyB kaszízák fel  a' kötélre*

Minekelőtte pedig a' ládába főidet  hánnának > 

körül az óldal táblák mellé porondos meszet ( Mar. 

tel)  kell teríteni, 's a' kapotsvágásokat lapos kö*

vekkel bé borítani, ama bé teritett méCs ellent áll*

hogy a' föld  a' láda oldal táblai mellett le ne hullyon,

és egyszersmind abban • is segedelmet nyújt, hogy a*

földet  a' szé leken jól egybe lehessen döngölni.

A többi sóldosok, kik a' fóldet  ássák , készittik,

h a' ládákba elő hordják, élőbbkor tsak|kevéss föl-

det
^ 111 1 • * 

zeniföleg  a serzsántat elegendöleg egybe nem ver-
hetni , és igy annak sem mi látatja sem lészen.

Jegyzése  afttriöiitk* 

U f c * — 0 — '
def  nyújtanak a'három kúlü«Vknek,  «ek mincku-

tánnaaztat lábaikkal el - terítették kezdik a' Pizíb 

külükel egybe döngölni- Az első ütéseket tészik az

oldaltáblák mellett ki felé,  a z u t á n döngölik az egefc

fal  vastagságát fel  'salá, végtére fogják  keresztül,

hogy a' föld  mindenfelöl  tókeletesen egybe veretes-

ek." Ha két szomszéd kőmivesek a döngölésben

•feembe  tanálkoznak, ugy alkalmaztassák ütéseket,

ho«y azokat mint valamelly két kovátsok egy más

után tegyék, 'Sigy a'íöld ugyan azon időben a ko-

telek alatt - is meg - döngóltessék, melly ezen hellyé*

tsupán tsak a'kajáts, az az fél  szántulag való arány-

ban efetik  meg. Ezen modal az egész láda hoü-

szuságán el érhetni alföldnek  egy formán  lett egy-

be döngöltétek A'szegletre rendelt külüs-is a-

í ómban szorgalmatos légyen a'bütü deszka felé  va.

ló döngölésben , ne hogy áztat ki - üsse, 's mégis

a' fóldet  elegendő keménnyé egybe ne verje.

Szorgalmatosan kellarra-is vigyázni, hogy a 'ka-

lüsök mind addig friss  földet  ne vegyenek, miglen

a z első területet jól meg nem döngölték, meilyet

könnyű meg - tudni a' P iM. Külünek hellyéröl, ha
tudni
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tudni - illik annak az ütés után tsak alig lehet a' fóld=

ben nyomát tanálni. Meg - győződvén illy móddal

a' földnek  tökeletesen lett meg • döngóltetéséröl, a1

friss  földet  kell hozatni, 's ujj területet réá háyni * 

eztet ujjra el - tapodni, meg - döngölni, 's igy tovább,

míg a'forma  tele telik-

Itten meg jegyzésre méltó , hogy az ujj földet-

nem kell 3 vagy 3 i[2  ujjnál vastagabban réá tölte-

tem, mert ollykor a' Pizéé - külü hellyei között ma-

radhatnának olly közök, mellyek nem döngöl-

tethetnének meg eléggé , 's e' volna még a' leg na.

gyobb roízsz. Innen mindenkor az ujj földet  a'

már meg - döngölt területre a' Pizéé  - külukkel olly

erővel kelt reá verni, hogy ezen két föld  - terüle-

tek egy másai belsőképpen egygyesülvén, mind ket-

ten egy darabot tsinállyanak-

§

A, Pizéé-falak  folytatása.
A' fenn  - irt módon meg - lévén a' láda kéményen

töltve, nem kell félni,  hogy a'ládát azonnal min-

járt el ne lehesen venni. Azért azon 9 láb hosz*

szú
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szi'i, harmadfél  lább magoss föld  -falat  talpfalára  jó

tnóddal egyenesen fel  • állítván , a'le-omlástól bá-

torságosan el kell hagyni. Azomban a'ládát a'fal

mellett elébb vinni, és a' tsak most * kéízitett darab

falnak  löjtóségén felül,  abból egy ujjnít bé-foglal-

ni , melly néki az általellenben levő oldal szegle-

tén meg- hagyatott Volt* a'mint ezt az V.  Vb  kü-

lönösön pedig a'X Táb.  i Fig.  ki nézhetni; 's a 

darab falak  egyesítését, miVel az otton hossfcabban

ki-nyúlik, kónyebben még érthetni. Ezen fallöj-

tőssége izélés voltát vizarányban fel  -véve, mintegy

biásfél  lábat téízen. Innen ki-tettzik, hogy ezen

Pizí'el'et  módja által a* falakon  semmi toldás

nyílása nem marad, és hogy a' fal  darabok egyik

a1 másikához ragadrtak; mivel mi a' második darab-

falnál  az elöbbéninek löjtósségébe, az az; az ujj föl.

det a* már meg döngolbé keménnyen beléverjük.

A'második darab fal  készitésekor, az az: a' máso-

«3ik ládaszakaszflál  a' bütüdeszka haszonvehetlen, é»

tsak akkor kell ujjra elő venni, mikor esmég valá-

inclly szegletet kell formálni.  ( e. ) ^ 

{ e. ) A Bütüdefikiuík^ier  jsintai ieenciö wtg erö»it«*enel»
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§ i6»

A' Bütü deszkával- való élés,
az ablakok és ajtónál.

E'szerént a'ládának majd fel  - rakásával, 'smajtl

el - ízedésével; ha.tudni - illik a' fal  már jól meg vau

döngölve, meg kell az egész épületet kerülni. Hogy

ha

le - írásából némelly bajoskodások tettzenek ki. Egy
tetemes hiba leszen az épületben , ha a' szegletek a 
hói - is állandóul a leg nagyobb erőnek kell lenni , 
nem egy darabból állanak, hanem tsak a falakot  egy
másra döngölik , és meg azután a' második Gerezd-
sorral egy kötést tsinálnak. Hogy tehát itt-is a 

szükséges er© meg légyen , a két vas serzsántok hel-
lyet kell inkább két oldal - táblákat minden hozzí
tartozandókkal venni, mellyek egy Pizéé  - ládához

sziiks'gesek , azoknak egyiket a' vígén tsaponólag , 
valamint kellett volna a Bütü - deszkák keskenyedi-
sének a falv'kooitása  okáért lenni, el kell tsapni,
annak pedig tökeletesen leendő ki - tsinálására szoro-
san vigyázni kell. A táblának ugyan azon végére
kivül, és a heveder alá 3 darab 9 ujj hoszszú, 1 
1/2 ujj széles, egy fertály  ujj vastag ; s egyik vé-
geken jukas vas pántok szegeztetnek, mint lásd af
/ Táb,  iFigt  az a, b, c, betűk allat. Hogy » mi.

kép.

ha már az utolsó fal  - is B* az Aszegletnél, úgymint

a' hói a' Piz'c'clír  kezdődött vólt bé - végeztetett,

(Lásd a' IV  Úb.)  tovább kell a'ládát a' köz-fa-

laknak épitéscre fordítani;  's elóbb&ór - is a'szobák

ajtójához a* D helyeztetni. Itten meg - jegyzésre mél-

tó, hogy mivel az ajtó - feleknek  egyenes szegletü-

eknek ésáltallyában a'szegleteknek tökéletesen egy-

gyenlÖknek kell - lenni, a' bütü - deszka - is még elö-

vetetik, azoknak ki formálására.  Sött meg kíván-

tátik, hogy két bütü - deszkák légyenek, ha mind a'

két ajtófeleknek  egvszere kell fel  állítódni, a' melly

lehetséges-is, de mivel az elö-falhoz  wgaTztott aj-

tó -fe-

k é p p e n ezen vasak a második táblán nyitott furá-

sokan kercfatül  mennyenek ? Fig.  2. a, b, c. Ezek

meg leven azonnal a két táblák a szegletmrrö (Win-

kelntas ) szerént egyenes szegletben fel-allittatván,

és a' vasak jukaiba ékek verettetvén egybe szorit-

tathatnak , ekkor kiilsö oldalokkal k i , a belsővel

pedig bé' feli  akaptsokra fél  títettethetnek. Az-

után tele döngölik azon szegletre egybe foglalt,

táblákat, és igy aszeglet tsak egy darabból fog  álla-

ni , s tehát sokkal tartosabb-is, mint az eliebbi

mód szerént.
tfegpciér^  a M  *dimk, 



to - felet  keskenvsége miatt nem lehet fóldból  doó»

gölni, azomban pedig igen kónnyfi  eztet fából,  vagy

köböl késziteni, tsak a'más ajtófélhez  kell a'ládát

helyeztetni, és ennek vége lévén a* falnak  több rc-

ízeire a' c felé  tovább mozdítani*

§ i f 

Á'Pikel hargas - fejsze,  's a2 
azzal-való élési

Meg lévén az egész épület egyszer á' ládával ke*

rülve , azonnal a' második kerülethez, vagy is

gerezdsorhoz kell fogni.  Éz okon szükséges a' tsák

elébb készült,, és még azon friss  Piz'c'e  - falba  bevá-

gásokat kell tsinálni j hogy á' kaptsok ujjra fél  rakat-

iathassnaks

Ezen Munkának gyorsabb véghez - menetelére Ízóí-

gál azon eszköz, meilyet a' II.  Táb«  iz. Fig,  kép-

zelhetni , és a' meljet pikelnek neveznek. Ennek e-

gyik fele  éles, 's éppen úgy néz ki * mini valámelly

kerckfalazó  hargas fejsze,  a' másik hasonló egy kalza-

véró kalapátshoz, az az nem ölly formán  hegyese*

tiik, tnint valamelly tő, hanem egész hoszszáii e-

gyénlö

o — 5 3
gyentö széles, egy kisség bételé hajlik mint amaz,

a' végén pedig a'hegye egybe fut,  mint tti. a' II 

m 13 % • látni. Ennek meg- szerzé^ nem le-

het elegendő-kép^n ajánlani, igen alkalmatos Eíi-

köz i Hagy könnyebbségére szólgál az ember-

( f )  Ezért munka el - maradhatna, és a' l U . ' ü jobb
módal intéztethetnék, ha ugy mint veven valaki

5 láb széles odalt'ablákat , azokat alól, hol a kap-
tsokra jönnének akkorán bí-fürészeli  , hogy a kap*
tsok azon vágásba bé - férjenek,  ». aztat jól meg - te-
kíigyck , Ülykor a'karoknak feljül  - is ollyan tsap.a-
fiak  kell-lenni, mim Ml,  mivel azoknak éppen
oll. kaptsokba kell - menni , mint amazoknak , * 
ugyan olly móddal , tudni illik hogy a felső  kap-
tsok - is a'láda felső-felén  für'eszlett  kapots he-
lyekbe bé - eresztessenek, hogy pedig a' falnak  illen-
dő vékonyítsa, melly szerént azok egykeletuleg
(vcvhthniszáxtiig)  keskenyednek, meg-adassek,
a fal-mértéket  mingyárt f e l j ü l  a' kaptsokrá kell-
hellyeztetni, "sárra a k l o k a t 'ekek által azonnal
reá szoritani, ezen módra ha aMáda egeszszen a 
felső  kaptsokig tele töltetik-is, készenlesz 4 n>»-
sodik Gerezdsorra a' Kapotsbévágísa. A' tapaszta-
J4, u n i t , hogy a'földbe  dugott kaptsokot, azok

annak
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§ i8-

A' Pizéé - falnak  második Ge-
rezd - sora.

Ha mi a' Pizéé  - falat  (Lásd a 'IV.  TÁL)  az A 

lzegleten a',ládát az E felé  intézve kezdettükpizééU

Ili, a' második gerezt - sort - is az A. nál kezdeni, de

az F felé  kelletik follytatni,  tehát ha az első ren-

del jobbra mentünk, a'másodikat balra kell intéz-

nünk , a' harmadikat is - még jobbra , a' negyediket

balra, 's igy váltólag tovább, egész a' falnak  teteig,

a' melly az elö - falak  ki - nézéséből az V  V VI  Táb. 

ki - tettzik.

annak természeti nedvességét bé sziván , igen bajoa

ki- i jedni , azért vékony deszka darabokat kell fe-

jül reájok rakni, hogy a' fóld  ne esék egyenessen

a' fara.

Innen tanátsos a' kaptsokat eröss 's száruz fából

késziteni, 's eygik végeken vastagaban, mint a' mí-

«on hagyni azokat a' tiiz mellett sirral meg - kenni,

örökké simán tartani, mivel igy igen nehezek

nem lésznek, a' falból-is  könnyebben ki-ittet.

hétnek.
legyeiéft  a' Ki  - adónak. 

Világos; hogy ezen gondoskodás által a' falnak

minden düüö részei egy-más ellen dolgoznak,

m e l l y a'föld-falaknak  erösségére nem kevéssé szóf 

gál. Nagyon használnak ebben még azon egybe

foglalások-is,  mellyeket tésznek a'falak,  midőn a.

zok a' szegleteken, 's közfalakon  egy - másra kerefe-

tűi rakatnak. E'végre a'második gerezd - sorban

a'láda a' közfalak  Pizéé  - lésében ugy alkalmaztatik,

hogy annak bütü - defckája  a' IV  Uh.  V G-hez essék-

E' szerént meg lévén a'közfal  egészszen az ajtó-

mejékig jól töltve, 's döngölve , kell-vinni a'ládát

a' meg - készületlen fal.részeire  az I  bez. Eztet a'

B. szeglet láda - bütüig meg Pizéél-ni,  azután mái

f e l ö l a'közfalan  túl a'K-a' ládát ujjra feli  - rakni,

»s a' Pizéé  - falat  az A. falan  annak végéig follytatni.

Azomban ha mi a'kőz - fal  készitése alkahnatoságá-

val aztat a' C vei által ellenben lévő szélfallal  egyb»

nem foglaltuk,  az azon okból esett, hogy mint fel-

jebb: azon kessKeny ajtófél  fából,  vagy köböl

fog  készitetni, mind azon - által gondunk lesz, hogy

a ' h a r m a d i k Gerezd-sóralaztis álta.kaptsoljúk, Uiélj
f

C a **



az alsó ízemöldökefelett  fog  keresztül botsátatni, 's

annak felső  küszöbét formálni.  (g.)

Ezen módra kell a' több Gerezd - sorokkal bánni.

A'két első rendtóltéseknek bövséges le-irása elég-

séges út • mutatás arra, hogy valaki magának házat

tettzés szerént magosan, tágosan tsupa földből

épithessen. ( h.)
§ 19-

( g , ) Az ajtók, 's ablakok jobbak , és tartósabbak , volná-
nak , ha az ajtó , 's ablak - felek  jó eröss száraz fá-
ból ki-nyiíló végekkel készittetnének, '$ a' fal  - köze-
pette fel  - állíttatnának. Ezek mellett még kívül
egyenesen belől pedig két felé  spalét - formán  menő
négy darab deszkákból egybe szegzett rámákat fel-
álltam.., azok közzé feszitöt  tévén jól meg - erőssi-
teni, hogy azok a' döngölés által egybe ne - omol-
janak. Ekkor a' ládát szokás szerént fel  - kell rak-

n i , a' kaptsokra, azon rámákot jól az ablak, 's aj-
tósslekhea szoritani, és így a' döngölést tovább folly-
tatni. Ha azután a' falak  tökéletesen meg - szárad-
nak azoii deszkák magoktól ki - hulnak , és az ab-
lok , és ajtó - fél  - fák  keményen állva maradnak.

( h . ) A' ki még egy emeletet akar reá rakatni, a' tar-
tó erösségre nézve azt bátrad, minden veszedelmen
küvül meg - teheti, hanem ezen esetben tanátsos,
hogy a' talpfal  a láb vastag legyen, W Pizéé-fal

u

(

§ 19.

A ' H á z - T s u t t s a .

A*mi a* Tsáts-falakat  illeti, ( i . ) « * «

lehet m i . falakkal  b e t é t e l U W . ' « »

faiaktól  fabadonaakma^máU^k,  .nem*
vén iSen n, ,go&ak, i ' r f f - M W  m t g - t a « * n .

a l a'kereUsreni^-isüütíg. Semmt ~ 
Könnyebb min. tstafalakat  tóiteni. mer. a la-

ainak Oldal-tibláo tsak lójtös liniikat kell hóim,

«ok kerént a'földet  nem tsakbé-döngólni. hanem

• • kéüek a'Tsutsfalak.meg-is simítani, sKeize* <*
0 Q ^ S 

a z a l s ó tóiétól a ' f e l s ő  e m e l e t i g » u j j o k r a , e g y b .

h u x o d « V é k , ' s a n n a k m ó d j a f t e r ' e n t  r e n d e s e n v é -

k o n y o d j é k , i t t e n p e d i g k e l l e g y 3 

hellvet h a g y n i , t o v á b b á a felső  emeletre szolgalofa-

l a t i 8 u j p / a s t a g s á g b a n e l - k e z d e n i , „ u j j n i b a a .

az eszterha a l a t t b é v é g e z n i .

( i . ) H i x - t s u t t s á n a k n e v e z t e t i k » o n 3 faegü  f a l  -

1 a ' k ö z - f a l a k n a k ,  m e i l y e t l á t n i a ' V I  1 * .
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$ 20

A9 Falak' - vékonyitása.
Már meg . mondotuk, 'sezennel-is még ttyjjít.

juk beszédúnket, hogy minden Gerezd - sor har.

madfél/  lábnyi magos, ha a'láda 2 lábal, 's 9 

ujjok tt fart;  mivel néki még az alsó falat  minden:

kor 3 ujjnyira maga - közzé kell - fogni,  »8 igy a ' kap-

tsok vágását 6 ujjnyi méllyen kell-vájni, 3 ujj ját
ama bé-fogásra,  a'más 3 ujj pedig a'kaptsok vas-
tagságára.

Meg-értvén jól mindeneket, meg - tanllhatni,

hogy az eló-adót házatska falainak  vastagsága a*

Tsutsig fel  15 ujjra vékonyiíatik,  tudni illik: ha a*

falmértékböl,  és a' Bütü - deszkából minden Gerezd-

sorban 6 linia , vagy if 2 ujj ki - üakasztátott, melly.

nek meg bizonyítására szólgál hat gerezd'- sorok-

nak magossága, midőn azok áltat a' ház építésében

•nnak falai  vékonyításira mindenik felöl  egy lábra

I liniánál több víkonyifás  jutott minékünk lehetet

volna a' Ttutsfalakat  tsak 14, ujj vastagan hagyni,,

ha mi minden kaptsok kpzött tsak 14 ujj üres kö-

tőt

O—itig 39

tót  hagyni igyekeztünk volna. Innen ki - tettzik hogy

a'véseteket a' kaptsokban hoszabitván, vagy az a-

zok között lévő heliyet keskenyitvén} ugyan annak

p. o. 10. xx. 12-13 "Üákra nagyságat szoritván, a.

zokkal Olly Vékony falat  lehet késziteni, a' mint

tettzik

§ 21.
A' Pizéé - építésnek közönsé-

ges haszna.
Itten szabadlesz meg-jegyzenünk, hogy a 'PfeK-

építés minden Országokra nézve melly hasznos lé-

gyen ? Ez által az együgyün épült falak  diszeseb-

beke; kellemetesebbekké téttetnek. Ezáltal a'fat

különösön meg-lehet kimilni, melly másképp a>

közönséges epitéssel nagyon pazéroltatik. Ez altal

lehet az érseket el - távaztatni, a'lakosoknak a 

meleg, és rendetlen hideg ellen alkalmatos mene-

dék hellyett szerezni, hasonlóképpen azok egéssége

állandó-voltáról gondoskadni, végtére más sok

tároyokra nézve ajánlhatni, mellyeket itten nevez-

ni hosztzas volna, de a'mellyek minden nemzet-

C J n e k
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nek, a'menyiben azok a'kevés jóknak szaporitsT

fára  , 's a' sokaknak meg - jobbítására , 's gyarapítá-

sára hathatós eszközül szólgabak, nem kevés liasz-

nat hajtanak. E'mellet ez azon egyetlen egy epit

tésmóJja melly az epitést mem költségesé, ét 

meg - is sza porává tészi, olly haszonnal, hogy mi*

hellyest az épület kéízen vagyon , azonnal ben lakni

lehessen. Ennek okáért a'kapots helyeit, mint az

y, VI,  VII,  VIII,  és Í , TÁL  látni nyitva kell hagy-

ni, és uem.mingy.trt bé vakolni, hogy azok által

a' levegőnek aiyiál szabadabb járás engettessék,

mel'y a'falaknak  hamar meg-esendő ki - üáradá-.

sokat eszkózli, 's a' házakat rövid idő alatt lakhai

tokká tészi. ( k. ) 

$ aa.
Az Ajtók' és ablakok' készi-

tése.
Az Ajtók , és ablak hellyek ugyan azon időben ha-

gyatnak nyitva , mikor a' dongölés menyen véghez.

Hogy

^ k») Hogy ka a' fal  jól ki - száradott , ekkor a* jukak
bé-. vakoltathatnak, és meg tisztittathatnak.

«

^ H — O — 4 1

HogV róllak elébb feóllottünk,  okavólt, mert nem

akartuk az olvasót egyszere sokkal terhelni. Mind

annviszor tudni illik; a* menyiszer V láda azon fal-

ja jón, mellyben a, ajtó, vagy ablak hely fog

hagyatni, kell egy > vagy két bütü - deszkát fel-tenni,

hogy azok által az ajtó. vagy ablak felek  ki-for-

máljanak, azokat egy kevéssé kajátson felre

hellyeztetni, hogy az ajtó - nyílásnak, vagy ablak-

ízárnyának meg - kívántató ki - terjesztés ( . # * » • )

meg - adalség. , .

Í z Ajtó/és ablak-mejekeksokféle-képen  keszit-

tetnek. A' gazdagabak köböl téglából, a' szegények

pedig fából  tsináltattyák, hanem az utolso a'tzifra-

üásokra nem alkalmatos, mivel a fát  a' Pizií-fö  -

dél elegendőleg egybe foglalni  nem lehet, lasd VIII 

Táb.  1 Fig.  hollott kitettzik: miképpen a'leg na,

gyobb igyekezet mellet-is a'vakolás felválik,  >s a 

fárál  le húll; azomban pedig a' kő téglá, lasda

VII  TÁL  « Fig.  jól egyesül a' Piz'c'e-vcl,  s 

valamint a' vakalást, ugy a' feftést  - is tökéletesen meg

tartya. (1, ) ^ J
^ V w T a z ajtokn'al, ' s o k n á l k ö v e t , vagy téglát
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A' kémények ( dic Kamine)  mind valamelly

kőfalnál,  a' P ize'eben  - is ugy hellyeztettnek, 's bé-

vakoltatnak, ugy a' kürtök - is ( die Raujfdnge)  igen

jóJ alkalmaztattathatnak, meg jegzést érdemlő haszon

ebben még azis, hogy a' szobákat ékesen ki - lehet

tzifrázni,  a' nélkül, hogy a* belső - ajtó felek  fából

köböl, vagy téglából lennének lásd ugyan azon Táb. 

iFig.  az ajtót az A betűnél a'kémény mellett, ho-

lott-is az ,Ajtó mejékek tsupa földből  állanak.

Ezekből vi ágossan érthetni, melly kevés költség-

gel ezen bá nulásra méltó Epitésmódját haíználhat-

ni- Mitsoda tsudálatos módón lehetett tehát ezen

ritka Piz'eií  - módnak némelly Frantzia  helységekben

bé - zárattva maradni ? 's miért ennek drága vólta

majd az egész világtól a* feledékenységnek  gyászos

sírjában fetrengeni  engedtetik, vagy miért olly es-

méretlen ? 
Bizo-

vehetnek igen jól tselekesznek. Azomban ezek nél-

kül sziikölködvén a' g betű alatt való jegyzés szerént

kell tseleketni. A* vakolással pedig várni kell , inig

a' falak  tököletesseu ki - száradnak,

jegyzése a1 Ki  - adónak
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Bizonyos az hogy a'leg együgyűbb, 's leg jobb

dolgok azon falukban,  hói azokat valamelly tsinos

elme fel-tanálta  lfg  tovább fenn  - maradnak , 's
meg - örőköfödnek  , azoknak állapattya , kikről min-

gyárt szólunk az olvasót fel  - függesztik  elméjében,

miyel meg nem foghattya,  hogy, és miért a'Lj/o-

niatok, kiknél ezen Piztt-  epités tudva vala, izom-

szédságában lévén Bugajnak, tudni illik Savoyok 

ázon részének , holott ezen szapora tselekedet kü-

lömbbféle  módgya tokásban vala, azzal nem élte-

nek.

Másó•
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§ ^ ^ ^ ) 

Második*/  zaka/z. 

Különös Pizéé-mód  a'ház, és kerítés

falokra.

§ 23-

Pizéé - kerítés (Einfassung)  falak.
Ezen munka abban áll, Ellöbbször:  jhogy a' ház-

nak talpalattyát a' föld  szinén feljül  közönséges mód

szerént harmadfél  láb magosan kö- falból  ki-kall

rakni: Máfodszór:  a' fal  mellett mindenik felöl  egy-

közű leg , 's hoízszan elé 3 láb meízeségre egy más-

tól a'kőfaltól  pedig leg-alább 3 ujjnyi távúi karokat

fél  szárufákot,  gerendákot a'földbe  fel-ásni:  H ar~

tnadszor:  ezen talpalat mértéke szerént meg kívánta-

tott 3 lábni mélly gödrököt ujjra bé • tölteni. Ezen

töltést kell a'külükkel meg-tenni, tudni illik a1 ka.

rok töven azzal a' földet  jól meg - verni, az - alatt

a* üü-

s'szftntelen  való döngölés által a'föld  még egyke,

veset kerüllök fel  - halmoztatik.

Ezen dolognak az egéfcben  leendő esméiéséra

lásd a' IX  és X Tib.  a'elsőnek 1 Fig.  egy falnak

talprajzát jegyzi, melly mellett hofeszan  a'karok

egy közüleg fel-ásva  vannak, 'sa 'a Fig.  adja a»

altal vágását (Profil)  elő a'falnak  és ládának, a'X

Tab.  látni a'ládát, és a'falat  óldalaslag.

§ 24.

A' falra  hellyeztetett láda ré-
szeinek le-írása.

A. Kő - fal*

Az első Gerezdsor, melly már készen vagyon

c. A' második Gerezdsornak hellye , mivel a'

incg nem kéíz.

D . Falmérték, melly a'láda felső  rélzét taríya-

1. Kötél, melly a' ládán 18 ujjnyival feljül  a' ka-

rokat egybe feorittja.  ( gusollya ) 

ST. A' földbe  bé áiatt láda mellett való karok,

mellyeknek tövsni a'föld  fel-halmozva  vagyon.
>



CG. Támaszok , mellyek felső  végekkel a' Iá-

coliak alsó széle fele  vágynák intézve, ne hogy a '

karok a' terh allatt engedjenek.

Ha már egyzer a'fák  az ép Vet körül, 's a' bel-

ső falak  mellefis  hoszszan fel  - ásva vágynák, továbbá

a' Pizíí  - lésről kell gondosk nJni. Ezen móddal el-

lehet mind azan sok féle  környüláílásokat kerülni

mellyek az'előbbi szerént elő fordulnának,  p.o. a»

kaptsoknak minden Gerezd - sorban ujj bé-vágáso-

kat vájni, a'kaprsokat, ekeket, karokat majd el-

szedni, majd ismét fel  rakosgatni.

Kezdődvén; a'múnka egyik ízegletén e'háznak

el, a'láda óldal - táblait olly hoszszan kell hagyni,

hogy azoknak hoszsza 4 rend karok távulságára ter-

jedgyen ki, mellyeket ugyan4 kötelekel egybe kell

gnzsolni, ugyan ak or a' szeglet ki - formálása  vé-

gett a' Bütüdeszkát rendes hellyére alkalmaztatni, 's

aztat hogyannál keményebben álljon a'serzsántal

segélteni. Itt meg - jegyzést érdemei az , hegy a'

serzsántat tsak a'sujok bottal ( Schlegel) k U ütm , 

mert külömben néki a' vas - pórövei vtló tsapások

vefcedelmesek'

Vigaz-

Vigyázni kell, hogy ha a' láda alól felöl  a' falat

jól meg - nem - fekszi,  tzókokat, vagy ékeket a' ka-

rok, 's láda közzé vervén a'jól a'falhoz  ' szorita-

sék. Ezen alkalmatoságai hogy a' karok, kö-

zépszerű vastagok lévén meg ne hajoljanak, szük-

séges meg támagatni, lásd a'támaszokat a' GG a' IX 

Táb.  z Fig.  (m.)

Készen lévén az első darab - fát,  a' kőteleket fel-

keli oldozni, hanem a' külüsöknek előre vigyázni

kell, hogy a' kötelek fel  - szabadulván a' láda le - ne

hullyon , sött aztat egyes erővel meg - tartván a' kö-

vetkező karok közzé elö taszitani egy-másnak se-

gélytsék, a'holis a'második darab-fal  kéízifésére

üjjra meg kell ízorongatni. E szerént kerülvén meg
az

( m. ) Nyilván való < olog, hogy ezen epités módjával
tsak az alatson falaknál,  és az olly hellyeken leh i-
sen élni, holott elég $röss, 's egyenes karókat
kéz ügyben tanálhatni, mert a' tett proBa szerént
a' gyenge fiatalok  a' föld  bc - döngöltetésekor felet-
tébb engednek, 's meg - görbülnek, ekkor tehát a'
karoknak meg - támagatásokra, 's egybe szorittások-
ra fíiikség  lesz , melly éppen annyi dologba ken'il,
mint a' ládának több rendben leendő egybe rakat -
tatása.

Jegyeiére  a Ki  adottak. 



az egész épületet > tovább a'kör-falak  formálás

•égett a' belső részekre kell a' ládát fordítani.
§

A' Pizéé kerítés falakan  a' má-
sodik Gerezdsoré

A* második Gerezdsort kell ufyan  azon szegele-

ten olly meg - jegyzéssel kezdeni „ hogy ha az első

jobbra vólt intézve a'második bálira fog  vitetni,

mert ez által a'falak  egymást áltfoglallyák,  'ske-

reíztül kaptsollyák. Igy kell a' Piz'elt  az egész ház

kerületén tovább follytatni,  el-nem mulatván ál

közfaüakat  a* ízéi falakkal,  vagy ha amazok többes

számal volnának egymással egybe foglalni.  Ez egy

igen könnyen meg - érthető munka, melly ugyan

tsak a' fennebb  le - irtai meg • egygyez.

Illy formán  kell bánni a'harmadik, 'stöbb Ge*

4tezd - sorokkal, végig fel,  szükségtelen elő hoznom

hogy a' láda oldaltáblái, az alattok lévő falaf  mint

egy 3 ujjnyira bé - foglalják,  's hogy a' Falraérték-

nek minden Gerezd - sorban fél  ujjal kurtábbnak kefr>

letik lenni, továbbá hogy a' dolgosok Onnméröjők

kai * 

keí gyakorta meg - visgállyák, valljon a'ládát á*

dőngöléssel nem mozdították -é ki hellyéből, val-

ljon az építendő falnak  közép pontya jól meg-tar-

tatik - é 's végre, hogy a' fal  emelkedésekor mini

den lábra tsak i liniányi hajlás engetesék, melly ál-

tal minden Gerezd - sorban él-érhetni a' falaknak

ízokatt vékonyitását.

Egyetlen egy oka miért az ezeri módra kékített

Pizhí  - falakban  semmi toldás húzások nem láítza-

nak, ez: hogy itten a'Gerezd-sör kezdetekor a'

ládába semmi mészet nem hánynak belé, mint a'

kaptsos - ládákba. Ennyire vitték a' Bugáy dolgosok

ízen tárgyban a' költség meg - kémilését, bár ha i-

gen kevés mész , és porond kivántassék-is , egy ház

falainak  közben . közben lévő meg - tüntetésére.

A' Bugay lakósok nem tsak a' költésbéri igeri ta-

karékosok , de másképperi-is nagyon ügyes és al-

kalmatos emberek, ők áz ÍUy karok készité-étöl

éppen nem irtóznak, melly a' Theoreiicus-riak  egy

előre Olly nehéznek tettzik, azokat rövid idő alatt

ihior-mértékre fel-álliityák,  's meg - támagattjáfc

Mivel a' bizonyos, hogy a' gyakörláí által mihdéü-

P íUi 
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féle  nehézségeket el - fordíthatni,  a'sem főhet  kctt-

ségbe, hogy minden Orízágbéli lakosok ezen kön-

nyű, 's természetes epités-módjához hamar hoz-

zá szokhatnának, 's az ahoz meg - kívántatoknak ké-

Izitésében való kéüséget magoknak meg - szerezhet-

nék.

Jól észre kell venni, hogy Bugáyban az épületek

nem olly magossak, mint a'Lyoniaiknál. Az itten

élő fordulható  nehézségeket könnyen ki - találhat-

tja valaki, ha valainelly 3 emeletekre szólgáló ma-

gas karókat egyenessen állva meg-akarja tartani.

Ellenben a' Pizíb  - ládával lehet könnyen földből  36

láb magas épiletet-is Pizítl  - ni. Ezen könyvnek feer-

zöje Lyonban ennél magassabb , 's  még • is igen ke-

mény házakat építtetett.

Gyakorta meg-esik, hogy nintsenek elegendő

hofclzuságú  karóknak való gerendák, szarúíak , 's

ha mellyek vagynak-is nem elég bövségben, hogy le-

hessen tehát ekkor magán segélteni az építőnek?

•emmit sem egyebet, hanem a'vagyont használni,

lia pedig a' ízámban vagyon a' fogyatkozás,  's 1 vagy 3 

tntzetnél kevessebb szám-karok vágynák, 1 vagy 2 

darab*

5*

darab" fal  el-készülvén, azok mellől karokat kí-kell

feedni,  'sa'készülendö falak  meUett rendesen hosz-

fea*  fel  - állítani, 's e' szerént a' karokat majd ki-

szedvén , majd ujjra fel  - állagatván az egéü épület-

nek mind Izél, mind köz falait  a' ízokott módra

tovább follytatni.  Itten jól lehet ngyan hogy több

dolgos, de kevessebb fa  szükséges, « igy egyik a'

másikat pótolja- A' mi a' karóknak magafiágát  il-

leti, ha azok nem elegendő hofcszak,  semmi mái

segéltő mód nints, hanem a' kaptsokhoz kellfollya-

módni, 's azokkal a'fenn  meg irt mód íkerént bán-

ni. Innen tehát a'tsupa karokkal mind addig keU

a'föld  falat  emelni , míg azoknak magosága engedi,

továbbá pedig a* bé-végzésre , 's kivált a'ház tsuttsa

ki-tsinálására a'kaptsos ládát fel-rakni.

Meg-jegyzést érdemel, hogy az első mód,mint , 

éppen a' második olly hafcnos,  's méltó hogy az

egék Orfcágban  terjesztődjék, »s munkába vetetöd-

jék, mivel gyakran vagy egyikre, vagy másikra,

sokszor pedig mind kettőre együtt üiikség vagyon,

lásd a'X TM.  1 és > % X ' 

A
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A' nevezetesebb, és magassabb házaknál, u. m.

udvari, gyártalomi, ispotályi, kaszárnyai, lelkészi,

(  Plíbanut)  oskolai, vagy más egyéb roppant epü-

leteknél, ugy némelly fel  - épített, de fel  - magasz-

talandó házaknál, p. o. egy alkalmatosig felébe,

más emeletet késziteni, lehet a'Lyoni móddal élni,

mert minden ahoz tartozandókat egy szekére ha-

mar és könnyen fel  lehet rakni, 's hágórais akár

melly meszsze az epitésliez elé vinni, holott ellene

ben igen nehéz a' Bugay mód szerént kéízitett kar

rókkal bajoskodni, '« gzakot a' dombos hellyeken

egyeneísea fel  - állagatni. Ezen móddal tehát lehet

tsak a* kerítés falak  építésében élni, mellyekröl ez

úttal következik.

§ 26.

Közelebbről-való besze'd a'
kerítés falak  felett.

Ezen neme a* falaknak  vagyon a' mezökre néz-

ve , rendelve, következendöképpen a' böv aratásnak

hathatós eszközl£sére. Ez által a'Major - házakhoz

tartozó udvarok, 's kertek, kender - földek,  lakó,

's m«-

>s mulató házak telkei, a'varak kies lugoss kertjei,

e r d ö k 's vadas-kertek vidékei, egy fcóval  minden,

nemft-mezők,  ólt-on, 'sszaporán a' leg jobb mod-

dal bé - kerittethetnek.
A' kerités-falak  vastagsága váltofik  azoknak le-

•ndö magosságok ízerént.
Az udvar, és kert kőzött lévő közfalat  kozonsé-

gesen 10 láb magosán szokták tsinálni. Ezen ma,

aofá  'hoz képest a' falnak  alól 18 ujj vastagnak

Lletik leni, hogy a'vékonyitás után felső  felen  a 

fedélnél  15 ujj meg - maradhasson, mivel a kente,

fold  falaknál  1 lábra I üniánál több vékonyitasnak

kell jönni, az okat érthetni ebből, mert M 

falaknak,  a z o k akár egyenes, akár görbe lukban

épittessenek, egy más között semmi egybe fogla-

lások nintsen, holott egyébb epületnek f^i  egy-mast

keményen által kaptsolván, segéltnek magokan. U-

$yan ezen segéltségre, és óltalomra szólgálnak a 

padlások, 's fedelek  eröss kötései. Azamban latm

való , hogy azon erőségek közöl a kerités falak

egyikkel sem bövölkódnek, nekik tehát semnugya-

Jolok nem lévén tsak szabadon állanak, 'sugyan

D 3 M e r t



azért minden lábra leg alább másfél  Írnia vékonyí-
tási meg - kívánnak.

Hogy valaki magának fcükségtelen  költséget ne-

okozzon, segéltségel léken a' következendő tábla.

Azon egykejetü mérték, meilyet ennek foglalattya

«d eiö, a'kerítés föld  falak'  eröss voltára elegendő.

§ 27-

A'kerítés föld-falak,  vékonyi-
fcására  s z o l g á l ó T á b l a .

.Meg hatarax-
ván a* falnak
leendő maga-

íágát.

Az

alsó vastag-
ságnak kell

lenni.

Fel-felé

minden láb-

ra

apadván.

a* fedél  alatt
lévő vegsö
vastagsága

fog  lenni va-
lami

io lábakra 18 ujjninak. I* liniát. 15 uj. 6 lini.

- > " r7- II ti |! r4.
8. 11 16. || , x ,,

7- II 15. II ' i II
II

13. 6-i
II «4. II

' i II
II <3.

Ezen Táblának mértéki pontossága sokkal fonto-

sabb, mint sem az egyelőre láttzik, nem tsak a'

Pizlü

fh'c'e•  vesztegetése miatt, mert ba a>kerítés falak

egy kevéssel vasstagabbak léfenek-is,  nem egyéb
Jaktóbbetske fold  kívántatik, melly semmibe sem

W ü . hanem inkább annak talpfalaira  nezve ^ 

lyekhez azonnal nagyobb számban es me«ekb«

kö, mész , szekeres, és sóldos kívántatik, t d e ^

n i f e o a' költés, és nyughatalanság, melly a mel*

J oltására, ' s p o r o n d o s m é M M ^ ; — 

szükséges víznek meg - Sertésében elő adja mag*,

kivált ha aztat ha távúiról kell hozatni , vagymeU,

„utakból merittetni. El-restelvén tehát valaktazon

Aoross Egykeletüséget, mellyhez a ' P < »

falaknak  építésében keményen kell ragaükodm

(zántszándekkal szüksbgtelen költségbe ven «ojg£

mivel ha takarékofan  bánt vólna, fél  ann,al » * »

vólna mint amugj. Avagy nem jobb volna-e a 

hebe-hurgya rendkívül valoépitésre el.veregetett

költséget más a'Gazdaságban jobbítást tévő ha^C

tárgyakra fordítani,  mellyekre a'köz tapafetalasfee-
rént a' mezei dolgokban sok-féle-képpen  szükseS

vagyon? éppen nem vólna közömbös ( g U i ^ H )

- értékes emberekre nézve-is, hogy az epites v»
* zetéso
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íetése tókeletesen az ahoz értő kömives mesterelu*
bizattalség.

$ 28 

A' költség' kémilése a'kerí-
tés falaknál

A' fenn  fontossan  meg - mondottaknak tintába

hozása végett fel  - vészünk egy darab bé keritni va

ló hellyet, melly hez 4 go őlí hoszszi'i kerítés fal  ki*

vántatik. Tégyük, légyen ennek kőfal  talpalattyából

ftláb  a'földben,  a láb a'föld  szinén feljül,  meg.

fogjuk  lá-ni, hogy i öl kőfal  meszet, követ, íze-

keres, és sóldost bért egybe véve a' 2 Rfl.  ig xr.

száinláltatván az egész kerítés átallyában 1104 Rfl.

kerül. De Jégysn ennek vastagsága azon ig ujjnyi

hellyett , mellyeket gondolatiam!! el - határoztunk

vólt tsak 15 ujj, hatod részét azon költségnek, az

az 184 Rft-  lehet meg - sugoritani. Hogy ha a'

főidnek  tulajdonsága, a'hellység fekvése,  vagy a'

mesterségnek titkai engedik, hogy a'talpkófal  tsak

másfél  lábnyi méljen, és annyi magasan a'féld  szi-

flére  rakassék, lehet még más 103 fl.  30 xr.meg

P 4 tartani,

/
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irtani, ögy annyira lehet tehát takarékosan bánni

hogy minden költségnek majd fele  meg-maradjon

vagy ha már el-tökellett szándék a' 1104 U.  el-

tölteni, leg-alább 16 Hóid szánto földnél  többet

fcé-lehetne  takarékosan keríteni- Es így még most

előre lehet azon költségeknek meg-kémillésérol Íté-

letet formálni,  mellyeket ezen munkának végén bő-

vebben meg-fogunk  kü'ömböztetni. (n.)

§ 29.

A' Bugay karoknak, alkalmatos
vólta a' kerítés falaknál.

A' kerítés falak  építésében lehet mind a'két'fenn

le-lrt módokkal egy aránt élni. Lásd mind a' ket-

tőt a' X Táb. Azomban meg-kell még-is azt esmér-

ni, hogy tulajdonképpen az illy falaknál  fokkal

hasznofabb  a' Bugay mód, mivel abban a' közép-

ÍZerü hoszízuságú fákat-is  igen alkalmatosan lehet

D 5 használ-

( n. ) Az cpitö helly foldgye  ke«nény«'egéhez képeli, hogy
a' költés maradjon , a' kőfal  talpilatot egészüen
el lehet múlatni, 's tovább a' b bcttü alatt lév*
jegyzést követni.

Jegyzése  a Kiadónak* 
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használní, annál-is inkább, mivel a'kerítés falak  fo«

ha fem  ólly magossak, mint valamelíy ház falai,

és efféle  középízerü fákat  a' Falukan-is könnyen ta-

nálhatni: külómbben bizonyos az-is: hogy ha a*

fizlkl'crnek  szorgofan  kell végbe menni, a' Bugay

mód szerént kettős dolog adja elő magát, mert

a' mint a' ládát a' fal  mentire elébb kell hordoz-

ni, a' karokat-is az úttal ki kell ízedni, azok ele*

jébe, hói már dolgoznak hellyeztetni.

§ 30'

Haszna a' kerítés falaknak,  ki-
vált a' szegénységnél.

A* szegénységnek kedvéért tett meg-jegyzés ez:

hogy tudni illik a* köz ember nagy előmenetelére

kevés joízágatskáját egy néhány tutzett karok, deíz-

kák, 's kőtelek fegéltsége  által maga bekerítheti.

Ez okon ha az Ország-is ezen ritka építés mód-

ját hathatós pártfogása  alá véízi, 's hazafiait  an-

nak követésére öfetönözi,  rövid idö alatt nem ke-

vés meg-elégedéssef  fogja  a* kevés jovaknak gyara-

podáfokat,  s'4 meg-jobbittáfokat  a' felsóségnek  min-

den
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der tartománnyaiban sze nlélni, mivel minden la-

kófoknak  fredvezö  f)':kahnatorságat nyu\t jovaiknak

Jönnyen meg-efő  be-kertelésére , melly kerítés falak-

nak erőssége olly batorságossá. tészi az ö lakáfokat,

hogy a' leg-hiresebb tolvaj-is hamarább egy kemény

kőfalon,  mint egy jó'kékült P/ztf-keritésen  jukat

furhafeon  's háborgathassa ö tfendess  nyugodalmo-

kat. Ez által a' fel-nem  kelő Joízágokat betfefeb-

bekké tenni, mivel minden bé-foglalt  jóvak jőve.

delmefebbeké  lésznek, 's azokban-is nevekednek-

A'  munkának üaporább , és hasznofabb  végbe

menetelére a* nevezetefebb  keritéfeknél  lehetnek a 

ládák ho&szabbak, és magassabbak-is, azért a' 4 

darab hevederekhez I Táb. 1 Fig. 's X Táb. 1 

Fig. lehet még egy .ötödiket-is hozzá adni, lásd

ugyan azon táblán 2 Fig. melly által a' láda előb-

bi 10 lábnyi hoszszusága 13 lábakra nyujtatik-ki.

A' mi magasságát illeti, a' lehet 3 láb. E szerént

minden darab fal  hoszszabb, és magassabb-is lészen,

's a' dólog annál fcaporább'  tökéletességre mégyenj

mivel a' moftan  készült 4 osztályban az előbbi 3 

külüsökkel a'negyedik-is döngölhet, '$ dolgoz hátik.
Har>
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A* Maceriálék meg - dőngöltetéséröK

§ 3i-

A' dongölésröl.
Mivel mind eddig a' Materiálé k egybe döngöl-

tetése olly gyakran fordíílt  elő beszédünkben , azért

nem fogunk  helyteiennül bánni, ha ezen tárgynak

bővebb meg - visgálására, *s közelebbről való meg-

fontolására-is  ki-terjeszkedünk.

Azon Mefterséget,  melly lzefént  külömbféle

Materiálék egybe verettetnek", döngöltetnek , vala-

mint általlyában, ugy különösön - is , a' mennyiben

annak a* falak'  fel-állitásába  bé-follyása  vagyon ele-

gendóképpen még fokára  ki nem tanulhatni; an-

nál méltóbb az az éles, és^hathatosmeg-fontolásra,

minél gyakrabban «lö fordulható,  tudni - illik, a*

mint

mint azt a* dolognak szapora léte , a' költségbéli

takarékosság, 's a' míinka erössége magdal hozza,

kiváltképpen ha még azon ki-nézés-is ide járul, hogy

a' leendő épületek egésségesek, >s a* takarmánynak

tartására alkalmatosak légyenek.

Midőn a' régi írok az Epités MefterségirÖl  irt

munkájokban a> falak  készitesében a' foglaló  poron-

dos Mésznek egyba verettetéit, meg-dőngölteté-

sét jovasolták, fö  tzéljokat abban hellyeztették: hogy
a' falak  nyomulását, 's az abból annak idejében

m i n d e n bizonnyal következő repedéseket, 's hasadás

sokat meg-akadállyaztatnák. A' külü a' Romai régi

épületeknél tsak olly szükségben jött elő, mikor an-

nak kettőztetett ütései által a* foglaló  Mészböl a'
hasztalan vizet ki-kellett szorittani, 's annak egyfcers.

mind minden részeit addig mélységesen egybe dőn?

gölni, miglen a' muaka tökeletes keménységbe

nem öltözik.

$
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§ 32.

A\ döngölés valódi majmozáfa  a*
természetnek.

Az egybe verés, meg-döngólés a* Romaiaknál

egy termé ízetet kővető munka volt, ugyan-is ha

egy kónek általtőrésén egy máían fekvő'  rétességeket,

's sima kő - táblákat tanálni, azoknak egybe lapulá-

fokat  nem másnak, hanem a' viz-által-ízivárgásának,

's  az egy másán fekvő  rétek meg-mérhetetlen ne-

hézségének kelletik tulajdouittani, mivel el az egy-

be nyomulásban eízközül szólgált, a' viz pedig a*

főidnek  • ereibe bé - szorúlván a' köveknek minden

retesscgeket, repedés, 's hasadásokat okozta. A*

viz-által-szivárgás, tehát az el-fövés,  poshadás , az

egybe nyomulás, eíek az egyesiítő terniészetes okai

a' köveknek. Azon mefterség-is,  melly által lehet

az elegyített, *s egymással dörzsölt materiálékat,

ugy mint a' fövént,  porondot, égetett földből  való

üuvatot, és meszet egymással belső képpen egybe

gyúrni, egy azon módok közül, mellyeJckel élhet

az ember a* maga munkájának igás keménysége

meg-

o —

meg - szerzésére. A' ímefterség  tehát nékünk olly

kemény tömött tefteket  nyuit egy néhány érten-

dők alatt, hogy a* természetben azok ki-formálá-

sára századok kívántatnak.

v Éppen nem lehet képzelni, miképpen egy fa  gally,

melly tfupa  földből  áll , annyi keménységet vehes-

sen magának, hogy abból valaha magass házakat

lehessen építeni > de a' mindennapi tapasztalás tsal-

Jiatatlan bizonyságul szolgál. A' Frantzia Könyv-

szerző maga így szólh Túrtént;  hogy némelly Epi-

tS  - Mefi  ereket, kik mhképpen a1 Pizéé - Mejleriégbett 

igen jártót,  's jól Készült  emberek voltak , egy Hlye-

tén módra készitet  épület felett  mdlyet  ugyan ma-

gam 40 láb magassan vitettem  vált feU  nagyon örül-

ni láttam.  Egyik közüllek, ki ugyan trák tC  leg-ér-

telmcsebb-is vala egész magasságít  a,' falnak,  mel-

ly et én alól 18 fyj  vaftagon  hagyattam vllt,  szem-

mértékre vévén, bámul vala, ezt mondván: hogy 

felette  báfr  vblnék; azomban hívebben a' dolgot 

tneg-ifi/gáfa&n,  munkámnak bellyer okait Ijzre  vé-

vén , annak eröft  váltát  társaival  együtt  meg-efmér-

te , az én ez épitér módgyíban  lévő érteimefrégc-

tnet  meg-vallotta•  i 33*



§ 33-
A* Pizéének bámulásra méltó

erössége*
A' fenn  emiitett 40 lábnyi iiiagass ház minden bi-

zonnyal t'szen tökeletes 3 emeleteket. Képzelni

kell tehát egy illyen házat, mellynél az első Piziá 

Gerezdsor nem tsak a' több rajta fekvőknek,  pad-

lás, boltozat, fedél,  's egyébb részeknek terhét,

hanem mind ezek felett  minden háziportékáknak

mellyek az külömbféle  emeletekben tartatni szoktak

nehézséget hordozza. Ehez járulván az-is ; hogy

ezeii első Gerezdsornak kell még ki-tartani azon

lakósoknak minden mozgásait * kik gyakran hazaik-

ban folytattyák  kézi munkájokat, tántzolnak , 's az

épületnek más terhes rendüléseket okoznak. Mind

tzek, 's egyebek tökéletesen meg-gyözhetnek min-

ket abban, hogy a' Piz'eí-nek  igen kemény tulajdon-

ságának kell lenni, melly alkalmatos légyen mind

•zon ilzanyu terheknek az ellent állásra.

i W 

§ 34-

A' Pizéének példája a' Termé;
- szetben;

A' Természet minden munkáiban vezet minket

a' Pizbí-té  , és az emberi visgálódás el-nem múlat

bennünket annak tsudálására emlékeztetni: Avagy

nem de nem ástak-é az első emberek-is gyakrán

júkakat, és barlangokat, 's nem választottak-é la-

kást magoknak a' földben  , hogy testeket a' mo-

ítoha dudoros idők, 's életeket a' kegyetlen álla-

tok ellen védelmeznek > nintsenek-é máig-is fok  hel-

lyeken irtóztató föld  üregi ? mellyek századokrá

minden kőfal,  *s boltozat nélkül fenn  maradnak*

>s melly éknek erőségeket, 's tartosságokat tsupán

tsak a' föld,  és porond természetes egybe nyomu-

lásának tulajdonithatni. A' tapasztalás tanit: hogy

a' föld  az essö-viz, szél, és saját terhe által olly

keményen egybe nyomul, hogy azon hellyeken ; 

hői fem  az emberek foha  nem ástanak, fem  földet

óda nem hordottak, a' leg-hegyesebb, élesebb

vassal aztat fel-törni  bajos légyen. Egy olly igaz-

E



ság, mellyet ki-ki maga valamelly mezőn, liól a'

föld  tsak móst kezd elébb mivelterni, észre vehet-

Esméretes dolog, hogy a' halmozva fel  - hányt

főid  a' düllösségnek tsak 45 grádussaig maradhat

állva, de melly fokszor  meg-történik, hogy p. o.

egy útnak valamelly hegy hajlásába lévő bévágatá-

sakor, ugy némelly ház hellyek egyenesitésekor,

vagy egy udvarnak valamelly domb - töve felé  teen.

dö nagyobbittatásakor a' földet  mint a' fal-óldalát

egyenes ízeglet mértékére vágják-bé, a' mint ezt

kiki tapaíztalhatta. Ha ekkor a' föld  tömött, ke-

mény , és béka-sós természelü, bizonyos az: hogy

ezen vágások sok időkig változhatatlanúl maradnak.

Igy gyakorta láthatni, hogy a' kútak ki-ásattatnak,

és semmi kövei ki - nem rakattatnak, mivel a' föld

te rmészetes keménységétől, azoknak-is elegendő

tartóíságokat reménlhetni. K' terméízet szül tehát

Piziét  -is, 's az ó szüleménnye századokra el-tart,

lehet- é tehát áíitani, hogy egy értelmesen készult

Pizíí  • niúnka - is kevessebb tartoíságú légyen*

$ 3Sr 

A' Pizéé-falak  fedetlen-is  fokáig
ellent állnak az essönek.

Jóllehet a' Pizíí-nek  közönséges régulaja tartási

, feerént  a' Pizíí-falakat  szorgalmatosan bé-fedve  kel-

letik tartani, 's a' Pizíí  dolgozók-is ditsétetesen

tselekesznek, ha a' régulákhak ezen foglalatához

keményen ragaszkodnak- Azomba ha a' Pizéí^fi-
létek mindjárt fedél  alá nem jöhetnének - is > nem

kell azoknak hamar eshető egybe omláfoktól  félni.

Azon tornyok, és falak,  mellyeket PliniUs  ezen

munkának elején emlitt* minden fcizohnyal  mar

rég fedetlen  állanak, 's még-is azt mondják rbl*

lak, hogy máig-is keményebbek volnátiak mint mát

féle  falafo  A' Frantzia - szerzö-i4 egy igeti alkalmi*

tos példát hoz itt eló: tudni-illik.

Egy Párifi  emler jövín Lyonban, Um'ilva  [ztt* 

Ülte,  hogy földb'úl-it  lehetne házakot ípiteni,  viszszá 

térére fitán  ehö d'Aga Vala,  hogy Pizéét  azonnal 

munkába vétetett.  Fd-vállalta  ez 'okonPirM 

egy háznak Pizéíböl  léendö épitetétít,  de ne* M* 

E a * n n a ! i
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annak bí-fedcs'ere  elegendő ereje , a' Piz'e'e-ház  fedet* 

len maradót,  '/  azólta femmivel-is  b'j-nem bór ir-

tatott.
m

A' VI.  Táb.  jegyzi ezen 'épület  fedetlen  falainak 

tsuitsaival  együtt  valódi állását.  Már  hat E'zten* 

deje , hogy ezen kopatz 'epület  k'eszittetett,  V pad-

lásaival együtt  fedetlen;  minden idö-b'eli  változások* 

n'ak, essönek, hónak , melegnek, fagynak  , sz'elv'csz, 

'/  fúvatagnak,  egy szóval minden viszontagságok-

nak ki-tetetett.  Ezen egy tágas mezőben, k'/z'el 

a szeine vizepartyához  fel  - állított  epületet  eszten-

diiröl, esztendöre  nagy fokaság  lát agattja,  Is  vis-

gálja; fokán  prófétálják  j V várják napról Jiapra 

le - omlását, de a' fok  zűrzavaros idők ki - állása 

után - is mind az ellöbbi állapotban találtatik. 

Ki gondolta vólna valaha, hogy a' tsupa föld-

falak-is  minden fedél,  cs vakolás nélkül az eszten-

dönek külömbféle  részeiben dühösködő mostoha

fergetegeknek  olly fokkáig  ellent állhassanak?

A* Pizéének egybe ragadásáról.
Némellyek azt tartják; hogy a' P^-nek ke-

jrsénysége a' ki- gőzölgő nedvességnek azon finom 

iészeiröl származik , mellyekkel a föld  termese

szerént bövölködik a' fold-színén  belől a lábnyi

méllysé«ben. 'S vélekedéseket akarják a' kővetkező

próba tétellel meg-erösiteni: döngöltek úgy mint

eoykiss darab Piztt-i,lat,  azt a' ládából 'ki-vévén

Jeg-mérték, tanálták 39 ^ fonfna k' »4 n a P ° k '

kal az után ujira megmérvén 4 i/a fóntot  apadott,

más 14 napra 1 fontai  kissebbedet, 's még más 14

„apok után íja fontai  könnyebbedett, és végre 4S 

napok alatt a' száradás tökéletessen véghez ment,

's az egésznek nehéz vólta valami ifS  kevesedett.

T a g a d h a t a t l a n , hogy minden testek ha megszá-

radnak egybe húzzák magokat, 's meg apadnak ne-

hézségekben; hogy ha már a' természetesen nedves

földben  lévő viz valamint annak nehézségében, ugy

ki-terjedésében-is i f i  részt foglalna,  következni

kellenék, hogy egy rendesen döngölt Pizí'e  darab

E 3 a ' szá"



a' száradás által menyiségének "g-atí részét el-veszS

vén tetemes apadást ízenvedjen, de e' meg-nem

esik, mivel a' Pizéinek  el-száradása, meg-fugorodá-

sa tsak nem észre vehetetlen.

Hogy továbbá a' föld  természeti nedvessége a*

külüknek hathatos ereje á'tal-is a* földből  ki - nem

kergettethetik, hanem az egybe döngölt Pizéé-ben 

benn marad, bizonyos ébból: mert ha egy darab

Pizéé  készen lévén, az óldal táblák mellölte azon-

nal el szedetnck-is, azokat föha  fem  találni ned.

vesnek. Hogy pedig a' Pizéé  kész léte után az

abban benn maradott nedvesség az ö erösségének

fémmi  ellenére nintsen a1 tapalztalás tanit: mert

lehet egy ugyan azon nap három darab falakat,

vagy Gerezd - sorokat , mellyek közül mindenik

3 lábnyi rnagafe,  ízünet nélkül egy másra rakni,

kovetkezendókeppen egy végtiben 8, vagy 9 lábnyi

falat,  az az egy emeletet késziteni, de a' mi 11a-.

gyobb akár-m,i febessen,  épült Fízíé-falrJ  azon szem-

pillantatban a' leg-nehezebb gerendákat a' hijjúpad-

lással (  Sturzboden  ) együtt fel-rakni,  's a' hijjú töl-

tését fel-hordani,  hasonlóképpen a' még azon ujj

Tsu-
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Tsutsokra a' leg-nehezebb szarvazatot fel-tenni,  a'

nélkül, hogy a' falak  a' bennek lévő nedvesseg m»

a t t leg-kissebb sérelmet-is íkenvednének-

Meg-jegyzést érdemel a z - i s , h o g y egy k u U l a b

természeti nedves föld,  ha az egy darabban ülendő

méllységböl ki-ásattatik, 's jól el-mo^tatva ^ 

descn ládákba döngöltetik , alig egy fel  kub* lab

Pizéét  tészen: és ez által az-is világosan ki-tetüzk:

W a Piz'cclésbcn  való. döngolés által tsupán tsak

a' leve ö > úgy mint a' melly a> földben  bövségben

lévén annak tömötségét akadáUyaztatja, kergette-

tik-ki: a'hedvesség pedig egyenessen azon valósá-

gos egyesitő eszköz, melly a' földnek  ragadós su-

L e i t megfólvaszt ja ,  's éppen az által a' földnek 

belsőképpen lett egybe nyomulását a' kőhöz hason-

ló kemény testre változtatja, tehát a' nedvesség

az erösségre ugyan kevesset, de a' Pitéé  kemény-

ségre annál többet tseleküik. E' üerént itt*, a'

múnka azon az úton jár, mellyet követ a' terrné-

feet  kö szüleménnyeivel , az ó munkai ókaiaak pedzg

pontos ki-fejezésére  törekedni balgatagság v ó h i a .

mivel



mivel azokban'a' természet ura ki - tamílhatatlan

mélly titkokat rejtett.

§ 37-
A' Pizéének Betse,

A' Pizcé-fohk  döngölése egy valóságos Isteni ajján-

dék az embereknél. Ai az emberi nemzetet az-

zal-is különösön szerette, • hogy aztot fok-féleknek

ngyan mellyeket másképpen fából  kellene tsinálni,

földből  való készitésére, de kivált egy illy kemény,

's tartós építés módja fel-találására  fel-segéltette.

'S ez által aztot némelly viszontagságoktól, mellyek

kivált a' község házáiban fenyegették  meg - men-

tette , némelly károkat, mellyektöl méltán tarthat-

na el - fordított  , ugy egy némelly szükségtelen

költségeket mellyeket az embereknek magok kézi

munkájoknál kellenék tenni meg - tartoztatott, má-

sokat , mellyeket ók az építésben észre nem véve

"a' falun  kettőztetnek kissebbitett 's a'dolgon áltáljá-

ban könnyebbített.. De minek - előtte mi ezen tár-

gyokba bővebben ereízkednének, follytatjuk  a' Pi-

t'eí  - mesterségről továbbá beizédunket, mint arról

elébb-el - kezdettük vólt. Negye-

<?ii$t oosassöoííBsooíaesoosessoooKösooKseoosesso

N e g y e d i k  Szakasz.

A' Pizéére több-e * kevés-bé alkalmatos
föld  nemeiről, e's a' vakolásról.

§ 38,

Altaljában a' földről. 
Azon vélekedés, meilyet már az olvasó a' föld

dőngöléséről szerzet magának, nagy könneybbsé-

gül szolgál abbann-is , hogy o az arra alkalmatos

föld  nemeit ki-kereshesse. De hogy lehessen mi-

nékünk a' föld  külömbféle  nemeinek olly fokféle

tulajdonságait a' közönségnek elébe terjesztenunk,

's aztot arra meg-tanitanunk 1 holott még a' kü-

lömbféle  elegyítéseknek , 's korts-fájoknak  nevei sem

határaztattak -meg illendőképpen.

A' termcszet visgálok, Physicusok, és Cheinicu-

sok meg-esmérik áltáljában, hogy nékünk a 'föld-
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nek fokféle  tulajdonságaihoz képest még femmí  k®.

Zönségesen meg-határazatt nevezetink nintsenek , 

fok  tanúit emberek nevezik p. o. a' barna silkeres

*gVagat (  Thonerde  ) sárga poronyo agyaknak (Lchm-

erde), 's így több föld  nemekkel tselekesznek. Az 

írok általjában a' Föld  nevezet alatt értik mind

a' K6, Márvány, Béka-só, Gyep-só, Kréta, 's

több nemeket, valamint a' földeknek-is,  fövénynek 

xnargának, 's  agyagnak 's a' t. nemeit. De ezen

föld  nemeket igen ritkán tisztán tanálni, hanem

külömbféle  mértékben egy mással elegyítve, innen

egéQ más tulajdonságokkal fel-öltözve,  mint ezt

a' föld-mlvelök  mezöjeken minden nap tapasztalhat-

tják. Ezen kétséges állapottya a' nevezeteknek u.

tó. eszköze a' dolog ki - fejezésének,  magával hozza az

ezen dolog világos meg - magyarázatíyát hátráltató

akadállyakot-is. Innen magúnk szabad akarattyától

viseltetvén akarunk egy újj útat nyitani, azon eU

indúlni, *s minden tudománybéli beszéd módja ki»

rekesztésével azon gondolatinkat a.' közönségnek a.'

lehetőségig }ó móddal értésére adni, mert bá-

tran hízelkedünk magunknak azon reménységgel,

hogy

hogy abban'mindenek benn foglaltatnak,  's azon-

nal egy olly sinor mértéke származik, mellyhez

akárki-is a' Piz'elre  alkalmatos földnek  meg-esméré-

tében, és választásában bátran ragaszkodhatik.

^ S j t $ 39-

' El-nevezésc a' föld  nemeinek
fokfélék  a* földek.

xszír:  A' velek-élésre nézve: u. m. Tégla-föld,

Fazék-föld,  Pipa-föld,  Portzellán-föld,  Kalló-föld,

( a ' posztó-tsináloknál), 's festő-föld-

2szor: Az azokat tévő részekre nézve, kövér , 

sován, nyúlós, iszapos, nehéz , könnyű, taplós,

jukatos, tiszta , szapan-forma  , vagy kerti, azaz

fekete  termo- fold.

3 szor: Természetekre nézve: Mész, Gyepsó,

Márga, Kréta, - - - - Homok, Büdősköves, és

Szurkos földek,  ugy a' barna sükeras agyag-is

(Thonerde)  melly külömbféle-képpen  mással el«-

gyittetvén, véghetetlen fok  kortsos nemeket télzen,

ugy annyira, hogy Macher  Ur már 8oo föld-ne-

meknél



7 6 ' o —

meknél többet számlált, 's a' Ieg-tisztábban-is m|g

értz, kiváltképpen pedig vas-réízek tanáltattak.

Ezek a' föld-nemeinek  leg- jártasabb nevezetyei,

ezeket már akárki a' maga helységében szokásban

lévő szokkal egybe tévén egymáshoz a' nevezeteket

hasonlithattya. Továbbá iporkodúnk ezeknek tulaj*

donságait-is meg-mutatni, hogy a* Pizb'ere  alkalmai

tos földnek  meg-esmérése könnyebbitessék.

5 40,
A' Pizéére alkalmatos földnek

tulajdonságai. * 
Altaljában lehet mindenféle  fóldet  a' P izéire 

használni, hogy ha nem feletébb  fovány  vagy nein

igen kövér mivel a' fovány,  száraz földeket  egy-

mással nem egyesíthetni, az igen kövér sükeres

földből  kélzülö Pizéé  - falak  pedig meg-repedeznek,

's el-hasadoznak, tudni illik: az azokban bövségben

lcvö enyves nedvességek a' ki-gözölgés, és száradás

által tetemes nyílásokat okoznak, 's el-párálván ü«

ress hellyeket magok után hagyák. A' nyúlós, % 

kovate-
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bvatsköves homokkal elegy földek,  mellyek ugyan

ezen okból sem tégla, s e m tserép, annál inkább

fazék  tsinálásra nem alkalmatosak, a' leg.jobb Pi-

zíível  kedveskednek.

Altaljában a' földnek  azon nemeit kell a' Pizíí-
re választam, mellyekben a' következendő tulajdon-

ságok találtatnak.

\[zílr:  Ha a' kapát, ásót, vagy az ekét-is a'

földbe  belé vágván, az egész dorontsokat, cs hom-
pokat, szakaszt - fel*

ászor: Ha ezen dorontsok, vagy galok a' szán<

tó-földeken  nem könnyen romlanak-el, hanem

azokat az embereknek kell bajjal széjel verni, el-

rontani.

3\zor: Ha azon tájékban a' kerékvágások mel-

lyek szoktak lenni, 's azoknak dorontsait ha szára-

zak ujjal nem könnyen el-morzsálhatni. Éppen er-

ről meg-lehet a' föld  fovanyságat,  's nem a' Pizt'e-

re valóságát esmérni, ha tudni illik: a'fel,

alá járó szekereknek kotsiknak kevéss, vagy éppen

semmi nyomokat nem találni,

§



§ 41 .

Hói lehessen a' 30 földet  kivált-
képpen találni ? 

A' leg jobb Piz'c'e  * földet  a' szántó - földeknek 

alsó mesdgyéjekben kell keresni, mivel az esső min-

den eíztendöbert a' kövér, jó földet  a' hegyekről

le - moísa, 's azokra le-rakja. Ugyan ezen okból

a' hegyeknek, 's halmoknak tővén'is lehet jó föl-

det találni, 's kiváltképpen pedig a' follyo-vizek-

nek, *s patakoknak partján lévő j ugy mint a' hely*

ségúek Ieg-alatsőnabban fekvő  tájéki azzal bővülőd-

nek* Hogy pedig az épitö a* föld  meízsze horda-

tásától meg-kemilteísék, tanátsos dolog, hogy mi-'

nekelötte távúiról gondoskodnék, maga Udvarán,

vagy kertében ásatván jó Piz'c'e  - földet  kerestessen,

mert közönségesen a' leg-felsöbb  termő kerti-föld

teritéke alatt, porond vagy agyag ízokott fekünni,

melly a' pintZe , de különössen a' kút - ásásnál vi-

lágossan ki-tettizk. Az után az e* végre ásott juka.

kat, gödi őket, ganéjjal, szeméttel, vagy úti sárral

újjra könnyen békíthetni-

$
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§ 42.

A' földnek  az elegyités által lehe-
tő meg-jobbittatása.

A* leendő hasadásoknak meg - előzéséért f/ükség

a" kövér földet  sovánnyal mérsékelni. Következik

tehát, hogy a' tégla, 's fazék,  valamint mind a'

kövér szijjas, agyagas, tiszta kerti, és márga föl-

deket, a' sovány, könnyü-taplós, lzappanforma,

ki - lugozatt kréta-forma,  jukatos és homokos föl-

dekkel kell elegyiteni, lehet még porondot, 's appro

kovatsköveket  hozzá fenni.  Minél kövérebb, eny-

vessebb, agyagasabb , 's márgásabb a' föld  , annál

több száraz, és porhányo matériáié kívántatik az

elegyítésben, de annak mennyisége ezennel meg-

nem határaztathatik , hanem iporkodgyék ki-ki pro

ba tételekkel a' leg-hfellyesebb  egykeletüséget ki-ta-

nálni. Lehet p. o- az első próbában l targontza

kövér agyag - földhöz  2 , vagy 3 annyi sovány,

vagy porondos földet  venni, 's ekkor az elegyítést

mind addig tovább folytatni,  inig tsak a' kivánt

keménység meg • adására fcükséges  egykeletüség  tó 

H*ua
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nem tanáltatik. A' porond Iia tsak olly darabos * 

mint egy dió , a' Viz'c'c  <• falaknak  olly keménységet

szerez, hogy egy, két esztendök múlva azoknak

által-furásokra  , mint a' kőfaragáshoz  véső kívánta-

tik. Ezen keménységnek természet szerént kell len-

ni, mert a' porondban lévő kovatskövek  a'kiilük-

nek ereje által mint annyi ékek egybe verettetnek,

's a' kozöttök fetrengő  földet  a' lehető keménység-

re szorúlni kénlzerittik;

§ 43-

Hogy kellessék az elegyített föl̂
det meg-pröbálni ? 

A' fellyebb  jovasoltt próbát kitsinben lehet illy

formán  meg-tenni: jó eröss fából  késziteni kell egy

kisded, és fenék,  's fedél  nélkül való ládátskát , 

melly valami i lábni széles * 's éppen annyi ma-

gass légyen , az után az udvaron egy éppen olly

mélységű gödröt ásni, mellynek fenekére  egy sima

lapos kő tétetik, erre továbbá a' kis ládát módo • 

son reá kell helyeztetni, 's a' veremből ki - ásott

főidet

H>—o—sí

földet  az óldáb mellé bé-hányni, azt a' kfilúkkeí

jól meg-döngölvén, a' ládát egybe fcontám.  Ek-

kor a' próba alá jövendő földből  a' ládát 3, vígy

4 ujjnyira fcl-kell  tölteni, éS'ír.feg-döfölni,  's így

tovább á' második s és harmadik térhékpt Olly vas-

fogon  mint az elsőt belé hányni, mihdemk teríti

jól még-döngölvén a ládát halmozva téle leetí

tölteni. Ekkor a' ÍZükségtéleil földet  egy ásóval

le-kell ütni, 's Snrtak szinét a' láda szádával egye-

neísen ügy ki-dofgozui,  hogy a* olly sima lapos

légyen, mint amaz melly a' fenek'n  a követi fek--

szik.

E' meg-íévéii a' ládát ki kell ásni , 's vah»mel!y

száraZ hellyeii a' kábád levegőre ki-tenni, hói - ÍS

özoh egybe-vért föld  24 Óra alatt annyira iüeg-szik*

kad, hogy azt egy kőtzka formában  a'' ládából ki-

lehessen venni- Bővebb ki - száradáS okáért tövább-

ra-ís a" szabací levegőit, és iWpfénycrí  kell hagyni

dé ugy , hogV valanlelly JtíÉíksf  - diiahbat, vagv la-

pos "kövél bé-bdrífVá  légyen, mért jóllehet a' ü.ég

zöngén PizHh  nem lehet még a' zápoí^őtöl - i*

F í í [ i
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félteni,  tsak ugyan ártalmas, ha az csső egyenesen

réá esik, 's rajta poshad.

Egy második, 's kevessebból álló próbát lehet

egy kö, értz , vagy vas mozsárban tenni, ez az ar-

ra rendelt földel  egész a' ízádáig egy külü forma

törönél- fogva  jól meg-tóltetik , döngöltetik, azu-

tán a' szükségtelen föld  a' tereiről egy vas liniával,

vagy egy nagy késsel le - mettzetik, tovább a' mo-

zsár a' nap , vagy tüz - felé  tartatik, hogy ezen kis

Pizíí  - darab egy kevéssé egybe sugorodjék, 's

azután sérelem nélkül ki-vettethessék.

Végtére lehet a' földből  tsak kézzel gojgókat,

vagy golyóbisokat gyúrni, 's siriteni, és meg-szá-

raztaui: minél keveísebb repedések, vagyhafadások

rajtok szemléltetnek annál alkilmatosabb a' föld  a'

Pizííve.  Mind ezen próba tételekre a' leg-dere-

kafabb  földet  kell választani, a' nagy munkában pe-

dig, mint fellyebb  jovasoltuk inkább a' pcrondos

földet  ki-keresni. Mivel hogy a' Pizííhez  a' ter-

méízeti zsengés voltán kivül, semmi külső nedves-

ségnek nem kell férni,  szükség a' próbára való föl-

det- ' 
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det-is a" föld  szinén belül, X vagy két láb méllyé

ségböl ki-ásni.
§ 44.

A' földnek  a' Pizéere való kel-
tetése*

Ha már a' ki-ásott föld  az épitö helyre elő hor-

datott minden dorontsokat ö benne egy bottal,

vagy lapáttal széljel kell rontani, 's a'földet  áltáljá-

ban jól el - oszlatni, akkor az egész tsomót olly

formán  egy rakásba hányni hogy minden vetés a'

közepére essék, melly által minden kis göröstsok,

vagy galok i Ugy a* benne Íévö kövek-is a' rakás-

nak tövére le ^henteregnek* áz honnan azokat egy

ísóldos félre  takarítja az arra való gereblyével,

melynek fogai  közének mint egy 1$ Urnákat kell

fenni,  hogy azok közüí inint egy dió, '« ba még

nagyobb követsek-is ki ne maradgyanak, de a' ki

a' földet  tökéletes jó móddal akarja késziteni, feúfe 

séges i hogy a tot égy drót toftán  által hányba.

íf  < $ i Hogy
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Hogy ha az ásott föld  ama Pizííie  alkalmatos

földnek  tulajdonságai nélkül ízükőlködnék, melly

tsak ugyan igen titkán történhetik - meg, 's szükség

volna más egyéb jobb földet  közébe elegyíteni,

ekkor mikor még a' földet  rakásba hányják két sól-

dosok az elegyítés modgya szerént a' jó földből  vet-

nek két lapáttal, mig a' többi öüveséggel a' rosz-

ból ót lapáttal hajtottak, 's így tovább, mig a' föld

minémüségéhez képest a' hellyes egykeletüségre réá

tanálnak,

§ 45-

A' Kész-földre  - való Gondviselés,
Azon ízorgalraatosan meg-dolgozott földből  egy-

szerre tsak annyit kell egészszen el-késziteni, a' me-

nyit azon a' napon a* falak  döngölésére lehet hasz-

nálni, egyébbképpen a' más napra maradt föld  fele-

tébb el-száíad, 's minden szükséges sükerét el-vesz-

ti. Ha pedig az idő essöre hajlandó, dészkákat,

szalmát, vagy ponyvákat, és gyékényeket  kell kés

ügybe tenni, hogy ha a' szükség kívánja a' raká-

sok az essö ellen, ne hogy megrázzanak, azonnal
bé-
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bé-takartassanak, mert a' fenn  mondottak szerént

tsak akkor a' földet  Pizíí  re haíználni, mikor a'sem

nem igen száraz, sem nem felettébb  nedves. Ha

pedig történetből essö esnék a' kéfe  - földre,  addig

kelletik vele várakozni, mig a* illendő száraz vol-

tát ujjra viszszá nyeri, másképpen az által ázatt

földet  lehetetlen jól öszsze döngölni, mivel az a'

hellyet hogy egybe nyomulna a' ládában el-olvad,

és sárrá változik. Még" a' kévésé meg-nedvesitet

főidet  sem lehet többé jól Piz'eílai,  mivel minden

ütésre a\ külü mellett fel-ütődik,  's innen ha mi-

kor a' föld  nedvesebb, terméízeti zsengéségénéif

mindenkor tanátsosabb a' Pizíí  lést félbe  hagyni,^

»s alkalmatos földről  gondoskodni.

§ 46-

A' felette  száraz földet  meg-ned-
vesiteni.

Az igen száraz földnél  még' az a' kónnyebség

fenn  - marad, hogy aztot a' mint kívántatik meg-

Lhet nedvesíteni, e' végre eszközül szolgál egy ón-

f  2 tözö
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tözó kártya, mellyböl egy tsó nyúlik - ki, 's aftnak

yagyon bizonyos gombja a' végén, melly mint va-

lamelly rosta a' víznek által botsátísára jukakkal

tellyes. Ezen edénnyel mind addig kell a' fóldet

Öntözni, mig a' természet; nyirkasságát viszá nem

kapja, ekkor ííjjra fel  - kell egy másra hányni, 's

tűikor már jól elegyedett a' külüsökhöz elö hordani,.

§ 47*

A ' f ö l d e t  m c g - t i s z t i t a n i .

Itten reá kell emlékezni a' fenn  mondottakra:

hogy a' Piz'eí-földnek  minden növevényektpl  tisztá-.

nak kell lenni. Innen mind a' ki-ásásban, mind

az öszsze hányásban szeniesnek kell lenni, a' leg-

kissebb tövist, 's fügyő  - kereket, valamint minden

szalma vagy fü  szálakat forgátsokat,  és. egy lzóval

a' mellyek tsak rothadást szenvednek mindeneket

ki - kell a5 föld  közül szedni, 's azon hellyröl, hol.

aztot kéízitik félre  takarítani..

Av

§ 48*
A' falakat  egymással egybe kap-

tsolni.
A' Pizéí" falaknak  tökéletességekre nem elegendő

tsak a' földet  a' formába  hellyesen bé-verni, ha-

nem szükséges azokat egymással keményen egybe

kötni tudni: erre kívántatnak vékony szál deszkák,

balták, és szegek, meljek bár 'ha tsekéllységek-is*

elegendők mind azon által arra, hogy azoknál fog-

va V Pizéé - falak  leg-nagyobb keménysége eszkózöl-

tefék.  Az első részben meg-mondottuk valahogy

kellessék a' Pizéé  Gerezd - sorokat egy másra fel-

rakni, 's Pizéé  által egyiket a' másikkal valamint

a' szegleteken, ugy a' köz-falaknál-is  egybe foglal-

ni; tovább meg-fogjuk  mutatni, miképpen kelles-

sék a* Gerezd-sorok között erössebb kötést deszká-

ból tsinálni?

Meg-lévén az első Gerezd-sor a' háznak mind szél,

mind köz-falain  jó móddal vetve,kelletik  a' másodikról

gondoskodni, és pedig: ha az első G e r e z d - sornak

( V IV.  Táb.)  az Anál vólt kezdete, 's az E felé

F 4 £ ó l y '



folytattatok,  a' másodiknak döngöltetése ugyan az

A nál fog  kezdődni, de a' Piz'c'e  - ládát az F féld

kell igazítani, hogy ezen darab fal  ólly móddal jöj-

jön az alsó felibe  , mint azt az V,  VI  Táb.  látni.

(o . ) Azomban minekelőtte a' föld  a' kylük alá

a' ládába bé-hányatnék, belől a' kaptsokra kell 5,

vagy 6 láb hoszszú ízál deszkát olly mpddal fektet-

ni ? hogy annak egyik vege az A szegleten nyugod-

tan , hoszszusága pedig qz A F fal-mentire  nyúl-

jon. Itten a' cjeszkákat azon durván, szálkásan

;nint a' fürészröl  Ĵ aza hordatnak lehet haízpáini,

és ejegendp erössek lésznek, |ia vastagságok 3/4,

szélességek pedig g, vagy 9 ujjakat tészen, Ezep

módra m?g - marad még a' deszka mellett mindenik

felöl,  ha tudni-illik a' fal  18 ujj vaftag,  4, vagy

5 ujjni föld,  hogy az által a' két egymásra jővö

Gerezd-sorok egymás közt egybe ragadjanak, 's

egyszersmind a' közben fekvő  deszkát bé - borítsák

inellyet - ennél - fogva,  mivel fem  a' levegő, fem

valami

( ) Hogy ha valaki a' d betű alatt meg - jegyzett
ízeglet ládával él, ezen gondoskodás szükségtelen.

valami külső nedvesség hozzá nem fér  fem  a' rot-

hadástál, fem  más veszélytöl nem lehet félteni,

(p. ) Ezen foglaló  módot mind az egybe ütköző

szél, mind a' kőz - falaknál,  a' fenn  elö adott mód

szerént minden Gerezd - sorban ujjitani kell. De

még ezen kötéssel sem lehet tökéletesen meg-nyu-

godni, kivált-képpen ha a'földnek  nem a'leg-

jobb Piz'ee  tulajdonságai vágynák , hanem mikor a'

láda majd hason feliig  fel-vagyon  töltve, 's meg- ^ 

döngölve , a" falba  10 ujj hoszszu deszka darabokat

kell keresztül, és vajami 2 láb távúi egymástól ten-

ni, hogy az-is előre ineg-gátoltasék, ne hogy az

alsó Gerezd-sorok a' felsőknek  terhe alatt egybe

rogyaj?inak, vagy el-váljanak egy-mástól. Egyéb-kép-

F s , pen

( p j Termeket szerí-nt a' falaknak"  egy máshoz való

ragadása sokkal pagyob líszen , ha valaki az előbbi

jegyzésben említett szeglet ládával fog  élni , és an-

nakv'egcníl szeglet mérő ízerént egybe Qresztett , 

>s öszsze szegzett dcszkákat tészen - bé, 's ezeket

pedig minden szdl 's köz falakon  ama deszka kol-

tsokhoz fjegezvín,  gyakorolja, vagy lehet azon

koltsokot az ajtó, vagy ablak qieiyíkekhez-is hoz.

?» foglalni,

Jegyzése  a' Kiadónak. 



pen ezen kötések a' Pizéé.  épületet  elegendőképpen

meg-erősittik a' végre-is, hogy az a' forgó  szelek*

hathatos erejének 's minden sivatag, és morgó fer-

getegnek tökéletesen cllerit allhason-

§ 46.
A' hijju paúlását fel  - rakni.

Midón már a* Pizéé-fal  mindenfitt  anyi maga ss ág-

ra fel-vitetett,  hogy már a' padlás következnék,

leg-elöb-is még az azon zsenge s Pizéé  re 3, vagy 4 

láb hoszszú deszka darabokat kell rakni, 's azokra

azután a' padlás gerendákot hellyeztetni, mellyeket

kövekkel,  vagy deszka - darabokkal mind addig kell

potzkalni, mig nem egyenes viz - arányban állanak.

( q.) Továbbá kell a' falakot  follytatni  tnig a' föld-

falak

( q . ) Itten jónak láttzik lenni, ha a' Pizéé-falak  azon
inagasságban , mellyben a' hijju padlásának kelletik
fekíinni,  az ón- vagy viz-mértcknél fogva  viz-arány.
ra vágattatnak, 's egyenesitettnek, ekkor osztán
a' kapots vágások ki-vájattatnak, 's a' kaptsak azon-
nal belé helyeztettetnek, ezek felibe  a falon  hosz-

szan nyúló szál deszkák tétettetnek , mellyeken fog-
nak az egyenlöleg ki - faragott  gerendák, 's az.
azokon^ keresztül rakott padlás deszkák fekünni,,

falak  a' fel-tett  híjjá padlásán feljül  olly magasak

iésznek, a* mint azt a' fedélnek  alkalmatos fel-ra-

kattatása magával hozza.

§ 50.

mellyek általijában a' n'elkül, h 0 g y valah61p6u-
kolni kelletnék víz-arányban fognak  állam A pad-
Us gerendáknak tsak olly hoszszaknak kell lennt,
hogy azoknak mind két végeiknél a> fal  kuk, fcc-

í% -fe  3, vagy 4 ujjnvi

Mind ezek előre botsáttatván fel  - kell a M 
ládát ujjra a' kaptsokra állítani, es pedig a kuW

táblát i szokás szer'nt , a' e ^
jegyzéssel, hogy als6 fclfe  a' hevederek közepette
bizonyos négy szegletü b ^ r J s z l e t t vágáfokat  kel
tsinálni, mellyekbe a' padlás gerend k bé - mehes-
senek , 's azt raég-is jól meg-fekügyek.  Ezen tse-
lékedet módja egyszersmind aztot-is egcszen meg-
határazza, menyire kellesék egy gerendának a má-
sikától esni, hogy az fcgyiknek  W p bmtfiA
fogva  a' másikí-ig való köz éppen 3 ^ a t tegyen.
Ezen padláson lehet a' falat  3, vagy 3 lábal; i»
feljül  magasztalni, a'mint tetzik, nem tsak azért,
hogy a' padlásra egy jó, 's a tüz ellen bátorsago
htjjá földet  fektetni  lehesen , hanem hogy a MM
alatt-is alkalmas kamarák tófritethefcenek.  I «
ellen való tapaszt {Estrich)  a' hijjuban lehet ,ól
meg-dolgozott , 's nem felettebb  nedves sárga p«-
ronyó, vagy barna sükeres agyagból, t..dm-H^
„tű t a' padláson 6, vagy 8 vastagságban ,ol



§ 50.

ATzarvazat tel-álitáik (Dáchjttity 
Hogy ha a' fedél  fel  - álitásában a'fát  a' lehe-

tőségig kemilni keletnék, ekkor Pizíí-ból  olly ma-

gas Tsutsokat kell emelai, mint önnön aT fedél.

Lásd a' VI*  Táb.  A' fedél  fel-állitásában  leg-előb-

szőr.is a' felső  oszlop - gerendákat (Dachttuhlpfet-

ten) kell fel-tenni,  's azokra a' szaru-fíkot  azon-

nal ki-oíztván, azoknak hellyét meg-jegyezni. Hogy

pedig a' szarvazatból mind a' hiijuban keresztül álló

alkalmatlan kötés gerendák, mint pedig a* közön-

egybe döngölvén. Mivel pedig a' síikeres .jbarna
agyag ha ki - szárad, nagyon meg - szokott repe-
dezni , az abból készitett hijjtí földgyét  agyag, é»
porondból álló foglaló  inészfcel  {mórtel)  olly mód-
dal bé-kell kenni, hogy minden repedesek; el-enyész-

szenek. A' kamaráknak a' fedél  alatt igen alkal-
matos hellyek lészen, ha nem tsak a' szél, hanem
a' köz - falakra-is  Tsntsok tetettetnek, ekkor ama-
zokra az ablakok, ezekre pedig az ajtók jönnek,

a' fedél  a' fenn  meg-irt szalmazsendellyekkel an-
nak módja szarént bc-f«detik,

^egyezést « Ki-adónak^ 

iséges koszorú-gerenda (Mauerbank)  ki-maradhas-

son, a' falak  felső  részén a' Pizíí-be annyi vésetek

vájattassanak, a' menyit kiván s z á a i a' szaru-fák-

nak, mellyeket azonnal jó móddal belé kell a' tré-

setekbe helyeztetni, és vakolni. Ez által az Ats-

munka a' Piziívd  egy olly egészet tészen, melly-

nek részei egyik a' mást tartyák, 's jól egybe fog-

lalják , mivel az Ats, és Pizíí  - munkák egymással

keményen egyesülve lésznek. ( r.)

Ezen módra a' falusiak  magoknak igen oltson,

tartós házakat építhetnek, mellyekben egyszersmind

kellemetes, egésséges, 's a' hideg ellen bátorságos
ílaká-

(r , ) Jóllehet hogy az előbb emiitett koszoní - gerenda
nélkül való építésnek erőségéről ez útal sem lehet
kételkedni , de mivel még-is meg-történhetnek,
hogy valamelly darab fal  a' felső  részcn, holott-ií
a' szarúfák  a' tsupa Pitéébe  vágynák bé - eresztve
le-rogyna, 's igya' fedíl-is  le-hullana, bátorságo-
sabb lészen közönséges koszórií - gerendákat a' Pizéé-
falba  bé-rakni, 's a' szarú-fákat  azokbá szokás

szerént belé vésni, ezeket pedig feljül  kakasülökkel
meg-erésiteni , vagy ha ai épület széles vólta kí-
vánja közönséges szarvazatokat rakni fel, 

legyeié te a' Ki  • adónak* 
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lakásokat fel  - találhatják. Erre nézve méltó dölóg,

hogy őket más azon építés módjához értő al azzal

való bánásra kalauzollja, 's annak hasznos voltára

meg-tanítsa, ez okon meg-hivjuk mi a' szives ol-

vasókat, kiváltképpen a' falusi  Földes - Urakot, 's

gazdagabb lakosokat arra : hogy két kézzel a' do-

loghoz nyúljanak, >s vagy egy, Vagy más apró épü-

letjeket Pizííböl  épittesék, mert bizonyos , hogy

mihelyt a' község ezeknek példájokat látván, a*

dolog jóságáról, 's tartosságáról meg - győződik,

faját  hasznára, 's a' kőz jónak előmenetelére önön

maga fog  a' Piz'c'e-építés  gyarapodásán iporkodní*

§ 5 1 ,

A' kerítés - falak  fel  - állitása*
A' mi a' kerítés falakat  illeti, meg-jegyzést érde-

mel, hogy ő nálak-is a* Pizíí-ládát  elöszöra' szeg-

létre kell helyeztetni, vagy ha valamelly épületnek

falai  arra ki • rúgnak, hozza íz " J 

Innen kezdve P é t i e k a' dolgosok a' kerítésnek

más végéig hoszszan, kész lévén már az első Ge-

rezd-sor az egész kerület nagyságán, annak módja
izerént
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szerént feí-rakják  annak felibe  a' ládát, 's hozzá

kezdenek ugyan azon hellyen a' második Gerezd-

sorhoz , hói az elsó el-végeződött, >s folytatják  a'

Pizíí  lést ara felé,  hói az el-kezdödőtt vólt, mint

a' jobban ki-tettzik a' X\  Táb.  holott-is a láda az

alsó Gerezd-sor felett  áU, *s a'falak  egybe forrasz-

tása hellyel, vagy-is sujtásai ezen viszszá térésben

éppen ellenkezőképpen hajolnak, mint amazok,

melljek az első Gerezd-sornál szemléltetnek. Hogy

ha pedig ugy jön a' dolog, hogy p. o. valamelly

vadas - kertet, vagy vetés, 's rét bé-keriféseket  kel-

lenék álitani, a' dolog szaporább léte okáért több

ládákat kell elö venni, 's kóvetkezendöképpen több

rendbéli sóldosokot-is álitani, mellyek közül két

rend mindenkor egymás ellenében dolgozhatik, 's

ha pedig azon két rendbéliek munkájokat egybe

toldották, azonnal ládáj< kat a' bé-fejezctt  Gerezd-

sora egyik a' más végébe toldván fel  - állithattják,

's meg - lévén itt-is egy darabb fal  készitve, , a' két
ládákkal két felé  válván a' sóldosok-is továbra foly-

tatják munkájokat viszsza felé,  a' honnan leg-elóbb

el - indultak vólt. Ezen módra 6, vagy 8, és több

rend-



rendbéli sóldosok-is egy&erre» ugyán azon egy ké»

rités-falaa  dolgozhatnak.

§ 5 ^

A' Pizéé-munkának fel  - számlá^
tattása.

Azon időnek fel  - ízámlálására, melly egy hkt.

nak, vagy kerítésnek fel  - építésére ineg-kívántatik

tudósításul szólgál az; hogy egy Pizíélö  ember egy

föld  hordó sóldossal együtt, ha a' föld  kŐzél va-

gyon az építő helyhez , egy nap valami i qvadrat

ölre terjedő, 's I lábnyi vastag Pize'e-falat  készit.

Ennél fogva  6 dolgosok u. m. 3 külüsök, és 3 

föld  hordó soldosok, kik egy láda mellé szüksé*

gesek, a' IV,  és V  Táb.  meg-jegyZett házat ló*

vagy 18 napok alatt fel  - álithatják, mért eZen há-

za ts ka nem tészen többet 48 Q ölnél, 's ebből 6 

dolgosra napjában 3 ölet fel  - vévén , ,16 napok % 

latt 48 öl höven el-készülhet. .De légyenek bár

a' falak  I ifi  vagy 2 lábnyi vastagok. Az első

esetben a' ki - jött qvadrat öl lzámhoz még fél  an-

nyit kell hozzá a d n i , mennyit az 1 egész tészen,
A7,

91 utolsoban pedig még egy annyit. Itten meg-

jegyzést érdemel, hogy ezen falak  fel-számlálásában

mindeíl fialakat  ugy kell tekénténí, mint ha azok-

ban sohúlt semmi ajtó, Vagy ablak helty nem vól-

na, nyitva hagyva, hanem mindenütt egy formán

ki • töltve , volnának mivel a* dolgosoknak azon

üreségek ki - tsinálása * *s meg-hagyása éppen anyí

időbe, *a faradságba  kerül, mint ha egy meg-nem

szakaíztot falat  döngöltek vólná hellyébe.

A' Pizl'köl  Frantziáúl ki * adott írásoknak szerzo-

je, mint valódi jeles , és értelmes építő • mester

mind ízüntelen ssak Pizkíbői  építetett, Ss hosz-

szas "tapasztalása után minden épületjeit a1 fenn  írt

módon szokta Volt fel-számlálni,  tudni illik akkoC

ha a' földet  az épitö-hellyhez közéi lehetet kapni.

De ha meízsziról kelletik a' főidet  elő hordani, ter-

méket szerént annak.távul létéhez képest a'szüksé-

ges szekér- bért külön fel-kell  számlálni.

AZ cdig mondottakból tehát világosan kí-tetszífc,

hogy minden gazda ember saját lakházát harmad

magával maga fel-épitheti,  ha pedig valakit házi

gazdasága, vagy terhes mezei munkája attól meg-

G f a r "



tartoztatna, 's inkáb kömivest, napszámast kész pén-

zel fizetni  akarna, hogy sem maga dolgozzék, úgy

lehet a* kömives közönséges munkára fordittatandó

költségnek fel  - számlálását a' fenn  írtak szerént ide-

is alkalmaztatni. Leg-elöbb-is az építendő • fal  hány

quadrát öleket tészen meg-ízámlálván, azután azt-Í9

menyi légyen minden ölnél a' kömivesnek, és nap-

lzámasnak az azon tájékban szokásban lévő napszám

bére meg-tekéntvén, arra-is kell vigyázni, vallyon

a' földet  mind meízsziröl kelletik-é hordani? vagy

tsak egy részét, 's ahoz-képest a'ízekérbért-is szám-

ba vévén, amazokkal egybe kell számlálni. Ha már

ekkor egy öl a* ízekérbérrel együtt i Kfl.  belé kerül,

úgy egy olly házatskát a' millyent a' IV,  V  Táb. 

elö ád valami 48 Rflra  lehet tenni. Ha pedig a*

gazda egész famíliájával  mind a' kömiveseknek,

mind pedig a' Soldosoknak hellyét ki pótolja, és a*

ízekeresre sem jut semmi költség, bizonyos, hogy

az egéü épités igen kevésbe fog  kerülni.

§ n-
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§ 53-

hT Pizéé-falak  jelesebbek az e-
gyéb falaknál*

Itten meg-jegyzésre méltó: melly hágy haszni

légyen a' Pizíí - falaknak,  minden másféle  falak

felett.  Ugyan-is a' közönséges kő-falakhoz  p.

természetes, Vagy pedig égetett kövek, azaz, téglák

kívántatnak, az elsőnek sok költségbe kerül ásatá-

sa, a'másodiknak tsinálása , 's meg - égetése , ki-

váltképpen liól a' fá-dolgábati  szükség vagyon, gya-

kran mind a1 kétféle  köveket meízsziröl kell el-hor-

datni. Továbbá ezeknek egybe foglalására  foglaló 

méíz (Mörtel)  kívántatik, és ennek készitésére ujj-

ra méfe,  porond, és víz, A' mésznek árra a' fa

szük vólta miatt napról napta nagyobbodik -, 's né-

melly hellyeken nem-n találhatni, hahem hagy után

járással nteszsziíöl kell hozatni- Más száraz helye-

ken a' víz meszCte léte miatt semmi porondot nem

kaphatni, 'i ha történnék, hogy a'kerítés falakat  a"

puszta mezőkön, vagy valamelly magas hellyeken

kellenek építeni, ekkor azegyébb izűkséges matéria*

ö z lék



lék mellett a' vizet-is meszsziról kellenék hordani.

Továbbá a' kó-falak  építéséhez még állás gerendák,

deszkák, ketskék, vass-kaptsok, és szegek-is sziik-

ségesek. De melly gyönyörű dolog ) mind ezek

nélkül a' Pizéé  - falakat  meg-lehet tsinálni, és hanem

éppen tökéletes Pizéé-  földet  lehesen-is ott helyben

tanálni, aztot igen kevés jó földnek  közzé elegyí-

tésével helyre lehet hozni, és ezen jó földnek-is

akármelly meszsziról való hozatása kevéssége szerént

fokba  nem kerülhet, és így tsak hamar együtt lesz 

a* mész , kö , porond , és viz, mert a' a lábnyi

mélységből ki-ásatott földnek  természeti zsengéssége

elegendő a' leg - tökéletesebb egybe foglalásnak  eíz-

kózlésére. Ezeknél állásokra sintsen semmi szük-

ség, mert a' külüsök midőn dolgoznak, mindnyá-

jan a' ládában benn kell hogy áljanak. Ezen építés

módja igen kónyü, és költségtelen, mellyre nézve

az ehez értő lakosok, bár ha lak-hellyek a'kövek-

nek bövségében légyen-is mindnyájon, és mindenütt

élnek vele, mert ki-ki általláttja, hogy ha a' kömi-

ves, és napszámos bére olly nagy vólna-is, mint

a' kö-építésnél, de a' matériáié sokkal óltsobban,

és
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és gyakran ingyen jön. Egy bizonyos tudósításnak

végén, mely l 7 90 esztendöben Octoberben a'Fran-

tzia királlyi föld-mivelés társasággal közöltetett, eze-

ket olvasni. A' Pizéét lehet akár melly föld  nemi-
ül kisziteni, ha tsak abban felettébb  sok homok „in-
tsen. Annak készitésére  semmi fa,  mész K szalma,
v a í y fúna  nem kívántatik-  f  Pixelesben föl-
det ösze döngölik, V bámulásra méltóképpen egybe 
ragasztjak, melly által egy egész épület olly rakást 
tészen, meilyet semmi levegő  meg-nem hat, semmi 

szagot magibál nem ád, és a*m szempillantatban,
mihellyt dolgosok vele készen vágynak, lakhad, 
4' nélkül hogy benne a' nedvességtöl, vagy más ve-
szedelmes ki-gözölgéstöl félni  lehetne: Ez igen köl-
tség nélkül valS mWika,  az cgészség fen  tartására kü-
lönösön alkalmatos, tudva van közönségesen ritka 
keménysége , és kiváltképpen tüz ellen hatalmas ereje 
nevezetes. Ez tapasztalás által meg-erösitett 
tsalhatatlait igazság, valamint az - is , hogy a" sár 
tégla, h fa-házak,  hasonlóképpen aJ szalma tövek-
kel egybe nyomott, és elegyített,  V kit deszkák Mz-
zé bé-vert agyagból való épületek*'  levegőbőlSned? 
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vességet magokba fonják,  '/  pieg - repedezvén a'be>* 
ne lakóknak ártalmas levegő  járást (  Zugluft)  okoz-
nak, is minek előtte  sajditni lehetne, öszsze omlanak. 

§ 54*

A' foglaló  mész C  Mórt  el) készk
tésrol.

A' Pizéé-falaknak  vakolása mészböl, és porond-

ból elegyített foglaló  mészel mégyen véghez, mely,

nek készitésében közönségesen minden Országokban

nem a' leg-jobb móddal élnek. Ugyan-is azon inész-

keverö fa-göbük,  mellyek általjában a' mész dol-

gozására bé-vétettek, a' meszet elégé el-nem oülat-

ják, hanem tsak meg - gyúrják, a' nélkül, hogy

az a' porondal illendőképpen elegyednek. Mert

ezen gübüket a' mész - keverő ládában a' dolgosok

ide 's tova tsak restül hurtzolják, 's a* bé=hányt mész,

és porond kőzött egy tsupa tettzö elegyitést tsinál-

nak. Ugy rész szerént ugyan tudatlanságból, töbr

ször pedig könnyebbségnek okáért azt a' hihát-is

téüik, hogy még előre a' ládába sok vizet tölte?

nek.

o — 1 0 3

nek, 's a' meszet meg - ásztattják, és &t által a'

minden egyesitö sükerét el-veszti, melly meg-ma-

radna, ha inkább a' mész jól el-oszlattatnék, a'

hellyet hogy a' sok vizzel tsak fel  - kevertetik.

§ 55-

A' mész-keverő jóbb gübük le-
írása.

A' mésznek jól el-törésére szolgál a' vas méfc-

gübu , mellyel már némelly hellyeken élnek-is

ugyan , de a5 mellynek jóvólta meg-érdemli, hogy

közönségessé légyen- Ennek formáját  lehet a' X 
Táb.  1, 2, 3, 4, Fig. látni. Az 1. Fig. adja a'gű-

büt oldalról, a' 3dik elölről elö. Ezeneszköz nem

egyébb, hanem mint a" 2 Fig. egy nagy vas-ásó

viszszá görbítve a' 4 Fig. szerént, az egész hosz&a

S lábakat tészen mellyekből a* küpü, mellybe a*

nyel fog  üttetni, a' meg-hargalztott nyakával az

cszkőznek 1 lábat foglal,  a' más láb pedig magá-

hoz az ásó lapjához marad. Ezen lapjának felső

része 9 ujjnyi, az alsó pedig2ujjnyi Izélés, méllyé-

ö 4 *et
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ket mind ketten osztán a' 2, 3 Fig, szerént meg.

kell kerekíteni. Hogy ha már az ásó simán l«po*

6an kivan vasból verve, aztot a' 4 Fig- szerént

harmada magaságán viszsza - felé  kell hajtani, akkor

a' küpüjibe 5 mint más közönséges ásóba nyelet

dugni, melly mint egy 6 láb hoízszú légyen, hogy

pedig az e fokoz  nyeliböl a' dologban ki-ne szökjék

tehát a' kiipün két jukakat kell meg-hagyni, 's azo-

1 kan keresztitf  szeget vervén a' nyelet meg-foglalnu

§ 56.

Az ezen Gübiikkel való élés.
Ha valaki ezen gübükkel akar foglaló  meszet ké-

szittetni, tétessen előre a' sóldosokkal a' méíz-keve-

fö  ládába 4, vagy 5 lapát meszet, 's töltessen még

annyi porondot reá, 's így a' keverés mindjárt kez-

dődik- Valamelly nagy építésnél, hói több foglaló

mész kívántatik 3 keverő 's három soldos állítta-

tik , a' kisebb épületeknél egy keverő , 's egy sol-

dos elégséges. A' keverönek kótelesége tészen a'

me&et, a' mint azt a' mész-gödörböl hozzák mely-

ben meg-óltatott vólt, semmi vizet hozzá nem té-

vén , 

vén, hanem"tsak porondot hintvén reá, a' gübük,

kel jól el-tórni, elegyíteni, ezt pedig e' képpen

tsqlekedni : a' gübüt külső felével  keU a1 mészen

fekvő  porondra tenni, '« aztot egéCserövelfe-nvom-

ván, előre taszitni, mindaddig, mig tsak a'gü-

bűnek nyele hoszszusága, 's a keverönek eröbéli

tehetsége engedi. Mivel pedig ekkor az efcköz  a1

mészbe méllyen belé merül, V igen nehéz viszsza

húzni, Így lehet magán segéljteni az embernek:

minekelőtte az eszköz viszsza buzattatnék, aztot egy

kévésé félre  kell kanyaritní, hogy az a' mész közül

ki-kaphason. Ezen keverés' módját a' ládának

minden szegleteiben, réüeiben addig kell foly-

tatni , mig a' gübük a' meszet, és porondot jól

egymáshoz dörzsölvén, azokat nem elegyittik.

Ezután a' keverő ládákból ki-szedvén a' kevert

meszet n menyiben lehet Pyramis formára  vala-

melly fedél,  vagy szin alatt egybe rakják, a' hon-

nan mikor szükség leszen a' falakhoz  hordatik, 's a'

mész-tartó ládában (  Mörtel Reine ) vizzel illendő-

képpen meg-higittatik. Továbbá a' mész-keveró lá-

dába ujjra a' fennebb  mondott mód_ szerént mefiet,

G s é s



és porondot , kell rakni, aztot mint előbb meg-

törni , dörzsölni, 's a' t. mig a' munkához elegen-

dő foglaló  mész készlttetik. Ha a' mész - keverők

veszik éízre, hogy a' méíz felettébb  sok a' ládá-

ban , még egy néhány lappát porondot kell hozzá

vetni, 's aztot annak módja szerént ujjra el-tórni , 

's ígv tovább mig az elegyítésnek kivánt, grádussa

ki-találtatik. Esméretes dolog, hogy a' porond

tsupán sok kovats kóvetsekböl áll, mellyeknek töré-

sein sok apró jukakot ízemlélhetni, 's mind ezek

a' meszszeltsak annyiban egyesülhetnek, a* menyi-

ben a' ízüntelen való kemény egymáshoz való súro-

lás , vagy dörzsölés által azon finom  ürességekbe

a' méíz bé-gyurattatik, és bé - hat.

§ 57-
Külömbféle  foglaló  meszeknek

le - irása.
A1 foglaló  mésznek pontos egykeletüsége ( Ver-

haltnisz) meg határazásában az azzal leendő élésre kell

tekénteni. Kéf/itenek  két féle  porondos foglaló  me-

szet, u. m. sükerest, és soványt, az elsőt a' kővel,

és téglával való építésre használják, az utóisót pe-

dig a' vakolásra fordittjáfc  A' dolgosok súkeres

foglaló  mésznek aztot nevezik, mellyben két rész 

porondhoz 1/3 rész mésznél többet tésznek, a'so-

vány ellenben az : mellyben 2/3 rész porondnál

több vagyon, és e' jó a' vakolásra, hanem az első

rend vakolásnak-is ugyan tsak sükeres mészel kell

véghez menni- Azomban még-is nem kell a' po-

rondnak felette  soknak lenni, mivel minden ereje

el-vész a' mésznek.

§ 58.

A' vakolás ideje meg-határazása,
A' P/zí'í-falaknak  vakolása módja egészszen kü-

lőmbözö amaztól, melly a' kő-falakra  tétetik, azok-

nál ínég az időre-is pontosan kell vigyázni, hogy

azok a' vakolást fel-vegyék,  's állandóul meg - tar-

tsák • Egy fold  háznak u. m. szükséges elegendő

időt arra engedni, hogy abból a' terméízeti nedve-

ség ki-gözölöghessen , következendőképpen egy té-

len leg - alább, vagy egy nyáran hogy a' szél jár-

hassa a' szabad levegőn hagyni minden vakolás nél-

kül,,
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kül, de a' melly áttal azomban a' benne való la- ; 

kás meg-nem akadállyaztatik. Továbbá nem kell

hinnir hogy a' PízMalakból a' száraz, vagy hí-

deg idő a' nedvességet ki-szivja, tnivel ezen ízára-

dás tsak a' levegő , 's kiváltképpen pedig az éjsza-

kl ízé! által történhetik' meg. Ha pedig nagyobb

szerentsétlenségre a' vakolás a' ki gözőlgés előtt

még az azon zsengés falakra  tétetnék, félni  lehetne

attól, hogy elébb, hátrább a' falakból  magát a* ben

marad nedvesség ki-fogná  ütni, azon izadás által a'

vakolást fel  - szaggatni, melly azonnal fel-pattog,

is le - hull. Mindezekből ki-tetzik, hogy ha va-

lamelly Piz'eé - épület essós nedves esztendőben épít-

tetik, annak leg-alább egy télen, és egy nyáron

ízáradni való időt kell engedni, hogy arra a' vako-

lás annál bátorságosabban fel-hányattatha&ék-

§ 59-
Állás, és a' vakoláshoz való ké-

születek.
A' vakolásban való könyebbség meg-kivánja , 

hogy a' kömivesek előbbször egy kitsin állást tsinál-
janak,

janak, melly igen tsekély dblog, mert a' láda kap-

tsoknak a' falban  üressen Maradt helyébe. Lasd a 

V VI,  VII,  VIII,  Táb.  látni gerendákat, vagy sza-

rófa  végeket kell bé-dugni, ezeknek nem létében Ie-

•het akár miféle  tüdakat haszUálni, >s azokat a' fal-

ból mind két felöl  annyira ki-nyöjtani, hogy azok

végeire meg-deszkák hdy*ztethessenek. Erről « 

állásról azután kezdik a' dolgosok a' fal-óldalát

előbbször égy tsákány -hegyivel, v*gy egy éles fej-
szével olly formán  meg-vagdalni, hogy azon te-

tték , vagy vágások difiéi  sűrűbben lehet tgymás

mellé essenek* E' mellett még azon kelliporkod-

tó, hogy a' vagdalás feljülföl  fél  -szántulag le-felé

intéztessék, 's a* retzéknek fenekében  egy kis mély-

ség maradjön, melybe a> vakolás bé - hatván ál-

landóul a' falhoz  ragadjon. Meg-vagdalván e'
szerént az emiitett tsekély állásról a' háznak felső

részét a' dolgosok, vésznek továbbá egy kemény

veszszejü seprűt, 'a azzal meg-seprik a' fal-Óldálát,

-hogy arról minden dirib darab föld  és por le-

húljon.

160.
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§ 60.

*A» foglaló  mész nemeinek el-ne-
vezése.

Mind azoknak előre botsátása után hozzá kezde-

nek V vakoláshoz« de minek előtte ahnak módja

le-írattatnék, meg-jegyzésre méltói hogy a' Pizéí* 
falak  vakoláttvának két féle  nemei vágynák, u. nu

|)araízt máz, és Uri máz. E' nem egyébb, hanem

azon sovány foglaló  méíz, melyről a' 48 §.

láttunk. Amaz egy kevéísel kövérebb, sükeresebb,

mivel egy lapát sovány porondos mélzhez , melly

már egy tseber vizben meg-higittatott, még egy

kalán fejér  mefcet  tésznek, azt azzal jól egybe ke-

vervén a' vakolásra alkalmatossá tészik*

§ 6l.

A' paraszt mázzal való bánás*
A' paraízt mázzal ldvó vakoláshoz tsak egy kőmi<

ves, és egy napkámos kivántatik, ez amannak szol-

gálattyára. A' kömives az állásról egy meszelő

etsetnél-fogva  a' falnak  meg-vagdalt, és meg-sepretí
részét

részét meg-hintezi vizel. Azután egy kis seprűt,

vagy egy marék nádat, puszpánt, vagy másféle

veszszöket vévén, 's a' tseberben lévő híg foglaló

méízbe belé mártván, az arra ragadtt meszet a'fal.

ra reá hajgálja, 's a' mint az egy másra esett azon

durván ott hagyja. Mikor már az egész hellyet a'

mig el-érhette az állásról egy forma  vastagon az

előbbi mód szerént bé-tsapdosta, alább szedi az ál-

lást , 's a' felső  állástól meg-maradt jukakot azonal be-

vakolja kővel, vagy téglával. Ezen módra tselekízik

a' második álláson-is, 's így faedi  alább alább az

állást-is egészlzen a' föld  szinéig. Ezen vakolás,

melly nem költséges, 's könnyű szerrel meg - esik,

egyszersmind a' leg - jobb-is, mellyel lehet a' Piz'eí-
falaknál  kívülről, sótt más akár melly falaknál-is

élni.

§ 62. 

Az Uri mázzal való bánás.
Az Uri mázzal másképpen bánnak. Ugyan-is en-

nél két kömivesek, és két soldosok ízükségesek. A'

két kömivesek az álláson vágynák, egyike a'soldo-

sok-



nak annak módja szerént foglaló  meszet kever, a*

más pedig aztot a' kömivesek kezébe szolgáltattja,

e1 mellett a' falak  meg-hintezésére, nedvesítésére,

és a' foglaló  mésznek illendő meg-higítására vizet

liord, egy szóval a' kömivesek körül minden appró-

ságokkal szólgál, mellyekre azoknak mindért ízem-

pillantásban szükségek Vagyon. Egyik a* kömive-

sek közül jobb kezében tart egy kalánt, a' másai

pedig egy etsetet fog,  mellyel a' meg - vagdalt * 

és meg - sepret falat  hintezni kezdi vizel, erre Vet

egy néhány kalán foglaló  meszet * meilyet ugyan

tsak a* kalánnyal jól el-teritt rajta. A* munka kez-

dődik az álláson ball kézről * olly formán,  hogy

a' jobb keze a' kömivesrtek a' fal  felé  légyen. Mi-

kor már e' maga részéröl a* vakolással foglalatos-

kodik mind hátrál hanyöt viízsza at állásnak egész

más végéig. A' második kömives, ki ugyan tsak

bal kezében egy etsetet, a' jobban pedig egy tse-

kéliy fa-eszközt  tart, (meilyet majd le-irunk) egy-

-másra hintezi az etsettel a' társától a' falon  ki-teri-

tett meszet vizel, 's aztot nyomába követvén, a"

•már nedves meszet gvalujával, vagy simitó desz-

kájával

jajával meg-egyengeti, simitja, és pallérozna. It-

ten a' kömivesnek a' falra  ki-terjesztett karja, 4s az

ahoz közéi ésö ábirázattja ezert állásban olly ha&on-

nal szölgálnak, hogy ö könnyen a* foglaló  méfí

alfal  a' falon  esett minden pupofcágokat  tsak íze*

knel-li észre vehet 's meg - mutatják, hói kellessék

aztot keményebben meg - gyalulni, hogy a' vako*

latnak mindenütt egyenlő simasága légyen*

§ 63,

A* fal  - gyalu le - írása.
A' fennebb  émlitett fel  - gyalu * vagy simitó defe-

ka nem egyébb, hanem égy 6,ujnyi széles * és an-

nyi hofcszu  , vagy 6, és 9 ujjnyi nagyságú, négy szeg*

letes, 's 8, vagy 10 linianvi vastag defeka  darabb*

Lássd a* XI  Táb.  5 Fig. melly ez eszközt felyülrőU

a' 6 Fig. ugyan aít oldalról nézve 4 a' 7 % . Izem-

be tűrtöleg tetzve adgya élő, Végtére a' g Fig- lát-

tzik a' foglantya,  niellybe a' kömives 4 ujjait bé-

dugja, közben közben pedig a' kivül maradt M--

Velykível  meg-szőrittja. (s, ) 
H 3 64. ^ 

( í . ) Aa exeti*  4» előbbi $ §< meg - jegytiU  aprw'agdli



5 64*

A' vakolatot tartósan ki-fejéi  i-
teni.

Valamint a' falak  darabonként bé - vakoltatnak,

azokat azonnal hanem éppen jól-is ki-lehet fejérit®-

ni, inelJv igen oltsó munka, a' vége felé  egy tse-

ber vízben u. m. kell fejér  meszet fel-olvasztani,

inellyból a' napszámasok visznek egy részt a' Pizíí* 

lökhöz, a' kik osztán valamint ezen fejér  méízszel,

ugy mindenféle  viz festékekkel-is  a' még azon zsen-

gés friss  vakolatot egy etsétnél-fogva  bé-kenik.

Ezen festékek  azonnal a' vakolásba bé-hattnak, *s

azzal

el-is maradhattak volna u. m. szukségtclenek, ha
tsupán tsak az építés mesterségében jártas embe-
rekhez válna a' beszéd, mivel pedig nem tsak a'
Várassoktól félen  a' falusi  Jakasoknak hanem azok-
nak-is, kiket a' Pizéé - építésben munkásoknak
használni kelletik tanításokra iporkodunk, kik tsak
nem meg a' közönséges építés m<5djában-is tudat-
lanok , tehát sziikségesnek látzott lenni a' leg - ki-

*ebb környiil álást-is el-nem mulatni, akármelly ke-
vesset tegyen - is a* dolog világosítására.

Jegy  ezért  h Ki  - adónak* 

azzal együtt meg-is száradnak, és igy természet sze« 

rént való-is, hogy valameddig a' vakolat tart a' má*

sik-is mind addig állandóiil meg maradjon.
m

§ 65-

Hogy kelljen a* vakolatra festeni.
Jóllehet hogy ezen Pizííröl  botsátott munkánt

tulajdonképpen a' szegény községhez intézett légyen

de mivel ttgy*is eshetik, hogy a' gazdagabb embe-

rek-is, lakó-házakat vagy kerti épületjeiket Pizíí-

bői építtetnék, h azokat rajzokkal ékesíteni akarnák,

ezokan lehet kiváltképpen a' Freskó festést  mint a'

leg-szebbet, 's leg-oltsobbat ajánlani. Ha tehát Fre*

ko festés  jön a' falra,  aJ kömivesek mellett még egy

festőre  vagyon szükség. Azok vakollják a' falat  aí

írt mód szerént, "s igyekeznek azfot  aMehetöségig

jól meg -simitani, hogy a' festés  jól el - fogadhassa.

Itten leg-nagyobb szükség van a' fenn  emiitett fal

gyalura, hogy a* fal-óldala  ölly simává tétessék,

mint valamelly Márvány - asztal. Mihellyt a' kö-

mivesek a' vakplásnak egy rékér meg-tették, meg'

szünnek a' dologtól , és a' festőnek  időt engednek

H a »*
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a* még azon nedves falnak  bé-festésére,  mivel hí

a' kömivesek egymás végében tovább dolgoznának,

nem lévén a' festőnek  olly gyorsasága » hogy őket

a' festéssel  nyomba követheíse, a* falak  el-száradná-

nak, 's azokat a' festék  többé olly jól meg - nem

hatná. E' tehát egy meg-határazott dolog, hogy

ekkor a' kőmiveseknek a' festő  gyorsaságától kelle-

sen függeni.

§66.
A' festékeket  készitteni.

Azon all-festéknek  tsinálására, mellyre minden

egyébb festékek  jönnek, szükség egy hordoban már

jóval előre meg-óltott meízet vizzel fel-higitta-

ni, és ugyan egy más tseberben, vagy nagy fazék-

ban sárga, vagy veres okrát (  Ocker ) sárga, vagy

fcürke  földet,  vagy más akánneiljr festéket  tiszta

vizel fel-olvasztani,  abból egy kevessett azután a'

ineszes hordóba tölteni, 's egy páltzával el-keverni.

Továbbá egy etsetet a' hordóba mártván meg-kell

egy falon,  vagy deszkán a' festéket  próbálni, melly

ha igen setét, vagy világos, meizet, vagy a' fazék-

ból

o —

tói festéket  kell hozzá tenni, és a' próbát tovább

mind addig ujjitani, míglen végre a'kivánt egy-

keletüség ö közóttók ki-tanáltatott, a' háznak

adandó festék  készen vagyon.

§ 67.

A' háznak ki-tzifrázása.
Meg-lévén a' háza' fő  - allfestékkel  (  Grundfar-

be) kenve, még arra-is kelletik Ukénteni, miféle

festékkel  kellessék az ajtó, és ablak párkányakot ki-

festeni  , hogy azok annál jóbban az all-festékböl  ki-

tessének 1 és a'háznak-is többékesség adassék. Hogy

ha az all-festék  sáppott sárga , vagy sáppott verefc

akkor a' szegleteket, és párkányokat fejéren,  vagy

kéken lehet festeni.  Ha pedig az all-festék  fcürke, 

a k k o r a'párkányok sárga, vagy setét veressek le-

hetnek. (t. De ez elég erről, a' többit az illendő-

H 3 

( t ) A' leg-jóbb , « leg-illendöbb festik,  meilyet a'
párkányok tzifrázására  fordítani  lehetne a' hammu

s z i n , vagy a' szürke, mivel e' leg-hasonlóbb a'
kö-ssinhez, kivált ha a' kömives maga-i. az ípitc.
módját jól ért i , követkéz*. - képpen a' vastagabb

vakolást-i*, U  az a/t*, Alakok közül jövő ko-



?ég szerént könnyű ki-tanúlni, mivel a' próba - is

kevés fáradságba,  és majd semmi költségbe sem

kertll.

Sok kőmivesek vágynák ollyanok, kik egy olly

háznak , mint az V Táb,  % Fig. látni elő - falai  ki-

festésére  elegendődképpen értik magokat. Hogy

ha pedig az épitö Gazdak házaikra mesterségesebb

festést  tétetni akarnának, végyenek magokhoz egy

|ó értelmes freskó  festőt,  ki minden * fele  festés  ne-

meire alkalmatos, mert bizonyosak lehetnek benne

hogy a' Piz'c'e - falak  minden-féle  ékes festéseket  el-

fogadnak,  sótt lehet a' falakra  a'legkisebb tájéko-

kat , és ízembe tünö képeket, 's leg-győnyörüsége-

sebb kerteket reá festeni.  Ezen fiesko  festések  sok-

kal elevenebbek, és tüzesebbek mint másféle  festé-

sek, mivel tsupa vizel higittatnak, 's semmi enyv,

Vagy ólaj, mellyeknél - fogva  a' festék  idővel szinét

elhagyhatná hozzájok nem járúl.

Ezen-

faragó  munkát, ugy a1 szcgleten tevő faragot  kő,

veket, ofelopöka't,  's1nás efele  részeket a festéssel

jól kivetni tud.

Jegyezétc  a Ki-adónak* 

c — ^

Ezennel szabad lészen nékünk azoa ifiakaf,  kik

a> Piz'c'e-mesterség  meg-tanulására iporkodn,k arra-

is inteni, hogy ők a' föld  - mivelést, és mezei-mun-

kát ne ugy tekéntsek, mint már az ök mestersé-

g r e nézve egy idegen tudományt, hanem n>ég

inkább a' jó mezei gazdaságra meg-kivántató min-

den szükségeket ki-tanulni, 's azokat - kikötőim

igyekezzenek. Egy épitő - mesternek tudománnyá

nem tsak abban áll, hogy valamelly ház elejének

hellyes egykeletüségét meg határazza, 's aztat illen-

dö tzifraságakkal  fel-ékesittse,  hanem sokkal inkább

abban, miképpen alkalmatos, 's mind a' benne la-

kó embereknek, 's mind pedig a' szegény allatok-

nak, mellyekkel dolgakot, és nyomorúságaikatama-

zokkal meg-osztják, egésséges lakást késziteni lehes-

sen? De mindezeknek el-érésére egy olly valosá-

gos tudoság kívántatik* mellyet különössen az uta-

zás , és tapasztalás által ízerezhetni - meg. Az uta-

zásban vagyon valakinek alkalmatossága némelly jó-

házi rendtartásokat, és szokásokat, de sokkal több

rosz vé lekedéseket , 's mind az építés dolgában lé-

vő tudatlanságokat, és izetlenségeket a* falusiaknak

H 4 k i "
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ki - tanulni, el-gondolni, 's meg-ítélvén, arraipo*

kodni, hogy lehetne mind azon meg-őregbedett

hibákat, és rósz szokásokat ki- gyomlálni, 's el.

hárítani. Ezen móddal lészen valaki egy értelmes

épitpm. mester, melly ritka nevezett sokkal betsesebb

egy tzifraság  épitö r mesterénél» meilyet minden*

Ött kqnnyen meg-szerezhet valaki magának.

Má-

Második  Rész 
Az ú j j Pizééröl ,

mélly szerént
Föld bólthajtások , és fal  - fedelek  kékí-

tetnek. , . ; 
I '̂ ĵfgpû Sl  ' V. j " H 

•V * „ . • • t * vfM  v -

B e v e z e t é s .

Jóllehet ezen munkának első részében
mindenek a* Pizéé-épitésröl a' lehető-

ségig világos írva vágynák 5 's bizo-
nyos lehet akárki, a' ki azokkal maga
hasznára élni akár, hogy az azonnal igi-
i-etbe tett szerentsés következések' el-éré-
sében meg-nem fog  tsalatkozni. De mi-
vel az elö adott reguláknál- fogva  Picé-
ből tsak egyenes liniában nyúló, és ugyan

H 5 egyenes
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egyenes szegletekben terjedő falakat  lehet
tsinálni, következendöképpen azon regu-
lákat a* kerekdekségeknek,  tekenyő forma
vak - ablakoknak, és bólt-hajtásoknak ki-
formálásokban  sinor mértékül nem vehet-
ni > holott azomban sziikséges vólna , 
hogy ki-ki lakó- házának minden lehető
formáját  tökéletesen meg - adni, 's aztót
kemény boltozatoknál - fogva  a' tüz ellen
bátorságossá-is tenni tudja: ez okon tel-
lyes igyekezettel iporkodtunk a' Pizéé-épi-
tést ezen második részben az ö leg - na-
gyobb tökélletességében elő adni, és meg-
mutatni, miképpeu a' Pizééböl, mint akár-
melly köböl, vagy téglából nem tsak min-
den-féle  jukakot, oszlopokat , Párkányo-
kat, 's tartós bolthajtásokat, 's a' mi na-
gyobb fal-fedeleket  minden fa  nélkül ké-

sziteni ehesslen?

>

<1̂ ooSS«Soo»í®90oi«900SW9oooSW!OoSí«!oeíeeeoo#'-

j ]  l s o S z a k a s z *

Altaljában az ujj Pizééröl.

< § 6 8 '

Az ujj Pizééhez, vagy-is a' földi
téglák: készitésthez való esz-

közök*

Ha az u g y nevezett földi-téglák  egyenes falak

épitésére készittetnek, azoknak ki-tsinálására

két gerendákat kell venni, ezeknek három u. m.

alsó " felső,  és belső feleket  szép egyenesen meg-

faragni,  és simán meg-gyalúlni., Azután mind a'

két gerendákat belső feleken  bizonyos egyenlő ré-

szekre el-kell osztani, tudni-illik hogy azok közül

.egynek köze a' földi  téglák kivánt vastagságával

eayenló légyen. Ekkor a' jegyzésen i újjnyit tál

ugyan egy ójjnyi mellyen a' gerandát bé-kell vésni,
roellybe



124 —O—MgH

mellybe a' fiokokat  formáló  kiss köz deszka darabb

fog  tétetődni, és így eztet tovább minden olztály

jegyzésénél egéíz a' gerenda más végéig kell follytat"

ni. Ekkor a' vésetekhez köz deszkákat kell alkal-

maztatni , mellveknek olly szélesseknek kell lennr * 

mint a' gerendák a' mekkora vastagok, 's két újjal

hoszszabaknak a' földi  tégláknál, mivel a' gerendák-

ba azon két újjakqál - fogva  belé erelztetnek, 's

mind a' két felöl  jól meg - gyalultassanak. Hogy

pedig a' dolog annál világossabb légyen, ezennel

akarjuk az olvasónak ama földi  téglák formájának

valoságos rajzolattját töstént ízemei eleibe terjesz-

teni, és őtet azoknak hiba nélkül való mértékére

környül - állásosán meg-tanitani igyekezünk a' kö-

vetkezendőkben.

§ 69.

Az I Tábla magyarázattja*
Az 1 Fig. a' forma  gerendáknak egyiket adja

elő , melly belső oldalán az A. A. A. nál a' rová-

sok bé-fürészelve,  és ki-is vésve vágynák.

A"

A' a Fig. egy készen egybe rakott formát  pél-

dáz. B. B. B. B. vágynák a' két egymásai kémbe

álló W rovásokkal bé-felé  fordított  gerendák. C-C.

C.G. a' rovásokba bé-erefctett  deszka darabbok,

és D. D. D. D. azon fiokok,  mellyekbe a' földi-

téglák tsinálásakor a' föld  keményen bé-döngol-

tetik.

AJ 3 Fig. egy köz deszkátska szabadon, a' ró-

vásokbcHí ki-véve. A' 4, és 5 ^g- a' formákból

ki ^te%fVkét  »kéíz fóldi  téglákat jegyez, mellyek

mint valamel^ragott kövek, vagy közönséges ége-

tett téglák a' falakba  rakattatván, azoknak a' leg-

jobban és keményen lett egybe forradásokat,  efc-

közlik.

Ezen P/z^-téglákkal még a' mint a' formákból

ki-szedik, azonnal mindjárt lehet építeni, és akkor

tsupán tsak a' reájok jövő terhek alatt jól egybe

nyomulnak. Mind azonáltal mindenkor tanátso-

sabb ha lehet őket jól meg-száraztaui, 's akkor egy-

be foglalásokra  mint közönségesen mészböl, és

fcitált  porondból .kékült, de igen vékony foglaló

wélzízel élni, annál-is iekább, mivel ezen kevéís

fog-
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foglaló  mészre tett tsekély költség az építés költsé-

gét igen kevéssel neveli, mert az ezzel teendő fog-

lalásnak soha sem kell f j  líjjnál vastagabbnak len-

ni. Hogy pedig mind a' mész, mind a4 porond

meg-kémiltessék» lehet más féle  foglaló  meízet a-

gyagas, vagy akár melly sükeres kövér, és a* po-

rondtól tiízta földből  késziteni, és aztot használni,

de a' melly uygan tsak igen vékonyon higön ele-

gyítve, és jól el-tőrve légyen, hogysepiim morzsa-

lék benne ne maradjon. M »"

§ 7 ° ' / 

A' Pizéé föld  - téglák mér teke. 

A' föld-  vagy Pizíí  - tégláknak mértékét, a* mint

a' dolognak szaporasága, és könnyebbsége kívánja

ugy kell alkalmaztatni. Előbbször ugyan tegyük , 

hogy azok nagyok légyenek; mivel némellyek eb-

ben nagy gazdálkodást helyeztetnek, de ök magok

ebbéli tévelygésekről meg-gyózödnek, ha meg-fon-

tollják, hogy egy olly rakás nehéz földnek  melly;

bajos légyen a' formákból  sérelem nélkül való ki-

vitele, annak másává való vitele melly nehéz, éa

melly
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melly fáradságos  a' falakra  való fel  - rakatása, mert

nyilván való dolog, hogy a' nehéz testekkel való

bánás vagy több erőt, vagy hoszszabb időt kiván , 

mellyeknek az építés költségébe mind bé-follyások

Vagyon, 's aztot többé kevessebb-é szaporittják. A'

tapasztalás tanit, hogy" I láb hoszszuság, 9 ujj szé-

lesség, és 9 újj magosság leg-hellyesebb, méitéke

a'föld  tégláknak, mellyuélmi-is maradjunk-meg. (a.)

A' szükség, és a' kéntelenség-is egy bizonyos jó

egykeletüségnek ki-keresésére , és annak kövelésére

kénszerit bennünket , mert meg-fontolván  aztot ?

hogy egy knbik láb jól egybe döngölt, 's meg-ízá-

radt föld  minémüségéhez képest valami 100, vagy

120 fontokat  nyom , és hogy egy illy föld-tégla

az elébb adott mérték ízerént 1 láb holzszuságú '«

min-

( a . ) Rész szerént a' föld  - téglák nehézségeknek könnyeb-
bitésére, rész szerént pedig a' falaknak  rendes, éí
jó egybe forrasztásokra  tanátsosnak tartanám a'
föld  - téglák 1 lábnyi hoszszuságához tsak 6 ujj ma-
gasságat, és szélességet adni , mivel ezen módon
itt-is az egybe forrasztás  olly tökéleteísen meg.
eshetik, mint az égetett téglákkal,

Jegyiéit  a Ki-ad'on»h t



minden felé  9 ujj vastagságú leven, égy kubik láb

föld  nehézségének tsak nem hason felét  tészi, tehát

még-is mindenkor 50, vagy 60 fontot  tsak nyomj

ki-tetteik; hogy ezen terh a' dolgosnak a' ki az*

tot reggeltől fogva  estvéig emelgeti, és kezében

forgnttja  elég bajt okoz, 's ötét alkalmasinti el * fá*

rasztja.

Az elöbbsinekbÖl világóís az-is, hogy minél in*

kább a' föld  » tégláknak nagyságak, és nehéz*

ségek-is meg-kíssebbittetik« az azokkal való bánáí*

is mind annyira meg - kőnnyebbittetik'  Ha továb*

bá kívántatnék, hogy a* Pizéí"  téglák az épitendó

falnak  egész vastagságát által érjék, akkor azoknak

szelességeket, és magasságokat kell őszvébb húzni*

Akar p- o. valaki egy kerítést Piz'e'eböl tsináltatni 6 

láb magassan, a' fedél  és talp-kö-falon  kívül, melly

magassághoz képest 15 újjnyi vastagság elegendő len*

ne, úgy ezen esetben a'főid  téglákat-is 15 újj hosz*

szan kellenék készittetní, hogy azok a' falnak.  egéCí

vastagságán által-nyúljanak, hanem hogy nehézsége

a' tégláknak még-i« kissebbedgyék azoknak szélessé*

gfekbőU  és magasságokból egykeletüleg el-kell vág-

ni, 's egy igen jó formával  fel  öltöztetni.

Minden meg-jegyzésekből follyvást  következik,

hogy a' a Fig- lévő formát  a' jelen lévő épités

módja szerént kell késziterti. A™tán a' már meg-

liatározatt széleséget a' föld  - tégláknak szab .don a'

gerendákra ki - kell jegyezni- Mivel pedig az áltaU

kaptsolásnak-okáért a'téglákat változtatva egy rend-

ben hoszszára, másban pedig keresztül szokták rak-

ni, e ' szerént nem tsak a' mesterséget - értök , ha-

nem más józan gondolkodású * 's az épités mester

igében járatlan emberek-is a' föld-tégláknak  mér-

tékét akár melly fal  vastagságához képest könnyért

ineg-határazhat j ák. (b . ) Most még háti a vagyon,

hogy kellessék a4 föld-tégla  formákat  tulajdon-kép-

ben késziterti ? aztot bővebben le-írni*
r I § 7 i i

£6 ) A' föld  - tígliknak leg-heílyeíebb mlrt'cke e'kszen-
ha tudni-illik szélessége hoszszitsigának hason fe-
lét tészi , ekkor a' magassigát lehet dgy alkalmaz-
hatni hogy a' tégla felettébb  nehéz nem. leszeu.

?epzéf(  (f  Ki  - adomZt 
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§ 71.

A' Pizéé - téglákhoz való forma.
A' két forma  gerendáknak B. B.B.B. az I  Táb• 

a Fig. valamint a' köz deszkáknak-is CC.C-C. jó

kemény fából  kelletik lenni, mint p. o. tölgy, szilbük,

vagy más efféle  erös ízijjas fából,  hogy a' Piz'ei-
kűlű azoknak szegeit, és szeglettjeit nehezen, és

tsak a' sok téglák meg-készitése után vásolhassa - el,

mivel másképpen ha lágy fából  lésznek, minden

szempillantatban újj íiokokat, vagy formákat  kell

készitetni. Az ezen Táb.  I, 's 2 Eig. meg-jegy-

zett gerendák valami 12 lábnyi hoszszak, de azom-

ban senkinek sem kell egyedül ezen hoszízuság mér-

tékéhez ragaszkodni, mert szabad akaratijában áll

kinek kinek a* hoszszabb, vagy rövidebb gerendát

e' végre ki-választani. Azon hellynek tágas vólta,

mellyet az épitö-gazda a* föld-téglák  tsinálására

ki - szab, légyen az egy szin alatt, valamelly pitvar-

ban, Istállóban, vagy akár melly fedél  alatt, a'for-

máknak hoszszú vagy rövid voltát meg-fogja  hatá-

razni. Igen hasznos a' formát  a' mint tsak lehet
olly

olly hoszszan tsinálni, hogy ne légyen szükség az-

t o t gyakran egymástól el-bontani, 's az által-is sok

időt el-vesztegetni. A' szegényebbeknél mind azon

által meg-jár, ha ök a' fa  szük vólta miatt nein

tsak rövidebb, hanem keskenyebb formát-is  tsinál-

n a k , ezen módon ugyan a' fkegények  kitsin fcetik 

föld-téglákat  fognak  tsinálni, de a' mellyek nékik

mind az ujjból való építésekben, mind pedig az ujjir

tásokban, ki-vévén hogy egy kevéssel több időt ki-

vának , éppen olly tökéletessen fcolgálnak,  mint

ama nagyobbak.

A' magssága pedig a' tégláknak függ  az egész

forma  magasságától. Ebből a' következik: hogy a'
forma  gerendáknak, és a' köz deszkáknak egyenlő

magassaknak kell lenni. Hogy ha p. o. 1 lábnyi

hoszszú, és mindenfelé  9 újj vastagságú föld-tég-

lát kellenék késziteni , akkor a' gerendáknak 9 újj

magassaknak, »s a' köz defckáknak  éppen annyi bé-
leseknek kellenék lenni. Továbbá a' gerendákat

egy egyenes viz-arányos (  Vasscrrecht)  hellyeo ugy

kell helyeztetni, hogy egymástól I lábnyi távúi lé-

vén rovásaikkal Izembe légyenek fordittva,  ekkoí
l a
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a' 14 vijj hoszszú defcka  darabokat a* rovásokba

egyenessen 1 ;újj mélljen bé - ereszteni, olly meg-

jegyzéssel, hogy a' téglának hoízaságára ínég 12 

egéiz újjak ízabadon maradjanak.

§ 72-
A' Pizéé - tégláknak formába  va-

ló döngöltetések.
Még az első részében munkámnak adatait azon re-

gula , mellynél fogva  a' Pizít'-falak'  meg-dóngölte-

tésekor egylzerre leg-fellyebb  3 ujj magassan kell

a' földet  a' ládába bé-hányi, és aztot mind addig

verni, míglen a' í/z^-külünek semmi nyomát töb-

bé nem feemlélhetni.  Mind azokat ízükség a' Pizíé-

téglák készitésekor-is tekéntetbe venni, innen a* sól-

dos lapáttjával a' fiokokba  mindenkor tsak annyi

főidet  hány - bé , a' menyi a' meg-határazott magas-

ságra meg-kivántatik, és aztot sem hamarább, míg-

len az elsőbb terület jól el-nem döngölfetett.  Mi-

kor már a' külüs egy fiokat  a* más után meg-töl-

tött, howt még földet  magának, és a' tetejeken
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a' földet  jól fel-halmozza.  Ez egy szükséges előre

látás arra, hogy a\ fiokok  szádán feljül  a' téglák-

nak jó lapos fokok  légyen, mint alól a' feneke-

ken. Ez okon tovább a' fiók  tetején feljül  halmo-

tatt földet  valami éles eszközzel, vágóval, vagy

kapával le-kell taszitni, vagy-is mettzeni, és így a*

téglák mind a' négy feleken  tökéletessen egy forma

lapossak lésznek, így hogy formájokra  nézve a' fe 

rágott kőhöz fognak  hasonlítani, (c . ) A' téglák-

dőngőlésében azt-is tekéntetbe kell venni, hogy a'

föld  minden • felöl  egy formán  dőngöltessék - meg,

ez okon a külüsök nem-is elégednek-meg a' kü-
j ^ lünek

( C . ) V fiokak.  halmazatjáfaan  lívö szükse'gtelen földnek 

le-ütésére lehet kiváltképpen azon kert i , és kez-

Von<5 forma  eszközzel élni, meilyet a' kertíszek

az ösvényeken gyarapodó burjányok ki-vagdalására

használnak. Ennek formáját  látni az I Táb. 6 Fig-

Tov'abbá azt-is meg-kell jegyezni, hogy a' fiókok-

ról le-ütött földet  nem kell mint haszontalan felre

vetni, hanem aztot az ujjonan elö hordott fnö

föld  rakáshoz, é, nem az el-któitethez y u m ,

ottan fel-elegyitycn,  s z o k á s szerént ujjra teglaba

verni.
•fcgyils  a Kt-aaonat* 



Ifinek  tsupa bottyával, mellyel tulajdonképpen tsak

»' döngölt Pizíí-falaknál  lehet élni, mivel az a'

ílokokhoz képest igen vastag, 's a' szegletekbe tó-

kéletessen bé-nem hat, hanem néha meg-forditják

a* Pizíí-kúlíxt,  's a' fiókok  négy ízegleteibe annak

nyelével verik a' földet  egybe, melly által a* tég-

láknak ormós szegei erö&ebbeké , 's egyízersmind

tartosabbaká • is tétetnek ( d ) 

A' szegény ember a' tulajdon lakó házában fog-

lalatos kodhatik a' Pizíí-téglák  készitésében egye-

áűl-is- Ha pedig egy gazdagabb ember ezt a' mun-

kát szorgosan végére hajtatni kivánja, álit két,

vagy három külüsökőt a' forma  mellé, és egy sói-

dost-is ád nekik segélytségül, avagy a' munka íza«

pora létét fogja  azzal-is eszközletű, ha a* formákat

még cgy harmadik gerendát-is melléjek helyeztet-

vén
__ » v

( d . ) Hogy a' fold  a' Pízée-téglák feegein  annál jóbban

egybe verettessék , sziiks'ges lészen a* Pizéé - kiilü

nyele végét négy szegletessen meg - hagyni , ts az-

után mindenekben a' 't izéé - kiiliik kcszitescröl adott

mádott követvén aztot mind a' ncgy felöl  meg.

kerekíteni,
Jegyiét  Ki-adónak* 
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vén kettőzteti. Lásd a> Jí Táb.  7 Fig- Ezen eset-

ben a' köz-belső gerendának nem kell olly vastag-

nak lenni , mint a' két szélsök, mivel tf  mindemk

részről meg-vagyon erösitve, é, elegseges ha tsak

s , vagy 6 újj vastagságú lészen:

§ 73-"

A' Kettős formák  fel-állitása.
A' II  Táb.  7 Kg* á d egy egéíz formát  eló,

melly egy épületnek, vagy Ginnek fcegletében  va-

gyon. A' falóldalai  A. A. A. valamint ama két nagy

kövek, va2y pedig a'földbe  bé-ásott két vastag tó.

kékE.E. a' harmadik gerendának B. C. D. meg-

támaíztására szogálnak. Minek előtte pedig ezen

forma  fel  - állittatnék a n n a k egyenlő lapos, kemeny,

é s viz-aránvban lévő fekvő  hellyett kell készitem,

e> végre fcükséges  üép lapos kö-táblákat vála&ta-

ni, a' hói pedig ezek nintsenek égetett téglákot

egymás mellé élekre rakván és jó porondos mész-

fcelegybe  foglalván,  olly hoszszan, és fcélesen,  a 

mint a' forma  terjed egy talp-kö-falat  tsinálni, azt

vakoló, vagy-is foglalo  mészízel feljül  bé - teritm, « 
j ^ azutatt
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azután vizzel, és homokos kóvel jól el-dőrgólni,

sikárolni. ( e,) Ezen szükséges meg-jegyzések nél*

kül lehetetlenség vólna a'földi  tégláknak kívánt sirm

ma laposságokat meg-adni, 's a1 formákat  rende,

sen viz-arányha készithetni.

A' falróldala  mellé hellyeztetett gerenda az egéíá

munka follyása  alatt mind mozdulhatatlan marad,

a' Több ré ízeket  a' fiokok  meg-telések után mind

annyikor el lehet szedtii, a'menyíszer tettzik. Ezen

gerendát kövek, és nagy fa  tsutakok fogják  tárna,

gatní, mellyeknek végei a' szin falaihoz  vágynák

Tetve. Lehetne ugyan a' gerendákat mindjárt a*

falak  mellé rakni, hogy érjék a'.fal-óldalát,  deefo

kor a' külüsöknek a' mozgásban elegendő tágas hel,

íyek nem lé!zen, és így nem fognak  jól a'formád-

hoz hozzá férni.

Hogy

( e , ) A' hói akár mifcle  fa-tökéket,  's tsutakokat kö-
vön tanálhatni, azok-js igen alkalmatosak l'esznek,
cs egyik feleket  egyenesen szípen meg-faragván  a"
formák  alá viz - arányban bi - kell őket áin«, »s jól
raeg . erösitni,

Jegyzés  «' Ki  • adónak* 

Hogy ha már a' B. gerenda az A." A. fal-óldala
mellett a' viz-arányban fekvő  talpalaton elére egye-

nes szegletben fel-álitatott,  és meg - erősíttetett,

akkor a' más két gerendák-is C. D. olly távúi egy

mástól, a' melly hoszszúnak kell a' főid  tégláknak

lenni, egymásmellé fektettetnek,  's fel  készíttetnek,

ekkor a' köz-deszkák H. H. H, az I .I .I . rovások-

ba belé eresztetnek, és a' gerendával egyenes szeg-

letre intéztetnek. Továbbá meg-szoritják a'formát,

melly meg-esik, ha az aztot tartó fa  - támaszok

k. k. végénél két, vagy tóbb ékek L.L. egymás elle-

nére szembe egy vas pöröljél ószsze verettetnek,

és ez által a' forma  a' kívánt erősségeig meg - szo-

rittathatik. Még az-is meg-jegyzést érdemel, hogy

azon gyámolító nagy köveket, vagy a' földbe  be-

ásott izmos tökéket a' formától  leg-alább 2 lábnyi

távúi kell heljheztetni, hegy a' ládának el-bontatása-

kor a' D. gerendát ezen kövek felé  hátra venni,

és a' már meg-döngőlt téglák ki-szedésére, és el-

hprdására elegendő tágas hellyet tsinálni lehessen,

1 1 s n 
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$ 74.
Hogy keljen a' formát  el-bontani*

Ha már a' kíilüsök a' fiokokat  mind tele töltöt-

ték , 's meg-dőngölték, tovább azoknak ízádokról

a* fel  - halmozatt főldet-is  a' fenn  írt mód szerént

le-verték, kezdik a* kettős ékeket L, L. egy nagy

pöröljél viszíza verni, és a' támaízokat K. K. el-

szedni, azután fogják  a' D. gerendát kezzel, vagy

ha felettébb  nehéz vólna , egy emelő rúddal egész

a* nagy kövekig, vagy tőkékig E. E. hátra emelni,

ékkor már kell a* föld  • tégláknak a' fiokokból  lé-

vő ki-szedéséhez fogni,  mellyre egyetlen egy dol-

gos elegendő. Mert Ö már egyszer a* leg-külső

M. közdeízkát, melly a' leg-első P/z^-téglát re-

kesztve tartja ki-vette, meg-üti egy pöröljél a' má-

sodik köz-deszkának a' rovásból ki-érö, 's ugyan

azért a' föld-téglán  egy újjal feljül  nyúló végét,

mellytöl az első tégla meg - rezzenvén meg-mozdúl,

és febválik  a' fiók  oldalaitól. Ezt észre lehet ven-

ni azon kisded repedésről* melly azonnal a' Pizííii 

tégla,
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tégla, és a' fiók  óldal tábláji kőzött támad, és ki-

tettzik.

Akkor a' már ki-fcabaditott  nyirkas téglát a' for-

máktól mintegy két lábnyira félre  kell rakni, 's

az harmadik, és negyedik kőz-deszkával, és föld-

téglával-is ugyan azon módra báni, mig nem az

egész első sor ki fedetett.  Azután a' kőz-belsö

gerendát C.a'-pöröljél félre  kell ütni, és egészszen

a - D. gerendáig hátra taszitván a' második sorból-

is a' nyirkas téglákat mint elébbki-szedni. Azalatt

a- sóldosok el-hordják innen a' téglákat, és egy

szabad levegő járású részében az épületnek olly

móddal egy másra rakják, mint azt az I Táb-  8 

fig.  látni, hogy a' kél jól járhassa, és meg-üá-

radhasson. Mihellyt a' téglákat mind el-hordották,

szépen meg-kell a'hellyet seperni, hogy'.ottan sem-

mí követs ne maradjon, 's azután a' formákat  to-

vábbi dolog végett ujjra ószve rakni.



§ 75-

A' földet  az ujj Pizéére késziteni
A' földnek  e' végre leendő ki-választásában ugyan

arra kell vigyázni, a' mit már a' Piz'eí-íúak  ké-

szitésénél bővebben elő adtunk. A' mi annak ké«

szittetését illeti, az ezen tsekély módoneshetik-meg;

kell u. m. egy tsomó jó földet  a' szin alá a' for-

mákhoz közéi rakásba hordani, ehez ásóval egy

sóldost álitani* mellyel ö minden feljül  tanáltató

galokat, és göröntsőköt el-ront, ha pedig azoknak

el-pallására az ásó igen gyenge eízköz vólna, ter-

mélzet szerént egy bothoz, vagy más kemény esz-

közhöz kell folyamodni.  Az ezen módra el-mor-

zsált földet  egy két lépésnyire tovább a' lapáttal újj

rakásra kell hányi, e' mind amaz egy sóldos köte-

lesége, ugyaz-is, hogy vigyázzon minden lapát föld-

re, hogy a' mind azon egy helyre esvén, a' ra-

kásnak valoságos pyramis formát  adjon, mivel aa

által minden hátra lévő dorontsok, és morzsalékok

a' rakás tövére le-hengeregnek, 's ottan a' sóldo*

sok ujjra mcg.törhetik, és a' fóld  ollv^ fájinúl  fog

el-
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el- készülni, mint ha azt rostélljon által szitálták

vólna.

Ezen újj Piz'c'e - mód kiváltképpen hasznos a'

községnek, mert ez-is, valamint a' régi-is víz nél-

kül megyen véghez, 's ugyan azért nem lehet ve-

le a' fagytól  félni,  ha a' leg hidegebb időben kel-

lenék - is Piz'e'clm. Ha tehát a' szegény ember a1

jő őszi időben a' természeti zsengés, és a' Piz'e'etc 
alkalmatos földből  jól bé-gyüjtött, 's aztot, az essö,

ss hó ellen fedél  alatt ízorgalmatossan védelmezte,

a' kedvetlen télnek ingyen telő napjaiban magának

Iassan lassan a' következendő építésre elég számas

föld-téglákat  kéfeithetne  igen könyen, ha pedig a'

szerzett föld  nem lenne elegendő a' szükség téglák

tsinálására, a' téli szárazabb, és szebb napokan-is

hordhat ujjra földet;  magának, de a* mellyet tsak

ugyan mindenkor a' fagyon  alól lévő terítékből kell

ki - ásni, hói a' földnek  éppen a' természeti zsen-

gés nedvessége vagyon, és innen a' Ptzíhe  alkal-

matos - is.

§ 76.
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§ 76.

Az ujj Pizéének árra.
Valamint a' régibb Pizéének, mellyröl az elsS

réízben bőven ízóllottunk , ugy ennek-is árrát a,

napszámasnak az épités tájékában szokásban lévő

béritől lehet meg-határazni. Egy jó dolgos szor-

galmatos ember egy nap alatt anyi földi  - téglákat

tsinálhat, a' menyi egy qvadrat ól 1 láb vastag

falba  kívántatik. Következendöképpen  egy qvadrat

ól Pizéé - tégla • fal  a' szekér béren kivül tsak egyet-

len egy dolgos naplzám bérébe kerül. Mivel pe-

dig ezen föld  - téglákat mészszel kell egybe foglal-

ni, természetesen következik, hogy ezen Pizéí-mód 
mint egy fele-annyival többe belé kerül, mint sem

a' régi Pizéé' 
Azomban azon újj Pí'zí'-mód-is, ízámba nem vé-

vén annak költségesebb voltát, éppen olly betses,

valamint a' régi, annál-is inkább, hogy vele-is ál-

táljában mindenütt élni lehet, mindazonáltal még-is

szükséges valakinek magát a' Pizéé - módja meg-vá-

lasztásában a' hellynek menyiségéhez, és az épités
minémü-
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rninémüségéhez ízabni, mert ha nagy, és több eme-

letes fog  lenni az épület, vagy hoszfeak  az építen-

dő kerítés-falak,  a' költség meg-kemillésére, 's az

épület erósségére nézve tanátsosabb, és bátorságo-

sabb a' régi Pizéé-móddal való élés, mivel annál-

fogva  az egész roppant épület egy el-nem okolha-

tó darabbá léízen.

§ 77.

A' Pizéé-föld-téglák'  haszna.>
Jóllehet, hogy a' régi Pizéé  - mód ízerént ké-

szült épületeket részeinek keménnyebben lett egybe

forradások  miatt mindenkor nagyobra kell betsülni,

a* tégla - falaknál,  azomban még-is minden épitő-

gazda kéntelen lészen egyszersmiöd föld  - téglákat-is

tsináltatni, mivel azoknak haszna minden épités

nemében kiváltképpen való. Ezekből szokták a'

köz, és más kis falakat,  melyek a' ízobák el-íza-

kásztására ízolgálnak, 's a' hói a' Pizéé  - ládával

vagy igen bajosan, vagy éppen nem lehetne dol-

gozni, késziteni. ( f.)  Azokkal lehet egy halzontalan
ajtót,

(f,)  A' két, három fcakafcó  kifi  épületekben meg-jár,
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ajtót, vagy ablakat bé-tsinálni, és a' hijju « padlási

fel-tétele  után a' gerendák között maradtt közt jó

keményen ki-tölteni, hogy azután a' Piz'e'e - ládát

ujjra fel-tévén  a' dolog továbbá follytathassék.  (g.)

Minden épületben ízoktak lenni potlások, tóldo-

zások, és meg-jobbitások, mellyeknél a' föld-tég-

lák mindenkor jól szolgálnak. Minekokáért a' föl-1

des Uraknak, 's a' köznépnek-is ezennel olly hasz-

nokra tzélozó ajánlás tétetik, hogy ök Karátson,

Boldog - Aízszony, és Böjt-elő holnapokban mindene-

kor előre számas földi  - téglákat készittessenek, 's

azokkal bővölködvén a' ízoros lzükséget meg-elöz*

zék,

ha tsak a' szél - falak  lesznek-is a' regi Pizéé-méÁ 
szerént , és a* köz-falak  föld-téglákbál  készitve, ha-

nem a' nagyobb épületeknél, főképpen  ha Cmele*
tesek szükség, hogy azoknak nagyságákhoz képesé
egy vagy több köz-falak-is  a' régi Pizéé  szerént
készüljenek, 's a' szél - falakkal  jól egybe forrasz-
tassanak,

jegyzet Ki-adónak* 
(g , ) A' ház tsutsai, és kürtök építésében a' fóld-t'g-

lák leg-hasznosabbak , főképpen  ha azok egybe for-
íafitásokra  jó foglaló  mesz fordittatik.

Jegyzet  A' Ki • adónak* 
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zék, sőt némelly szegény emberek mesterség gya-

nánt az e' féle  föld-tégla  tsinálást űzhetnék, 's azo-

kat lehető árrakon el-adván magok tiíztességes élet

módját minden napra ki - szerezhetné'k*

Ha pedig valakinek kedve érkeznék egy egész é-

pületet földi  - téglából építtetni; arra nézve szük e-

ges a' már adott tanátsot ineg-ujjitani , hogy az

Uraság épületjeinél a' talp-falar  porondos foglaló

mészszél köböl kéllessék ki-raknia' kissébb épüle-

teknél pedig a' mész el - maradhat, mivel a' kisebb

terh alatt az agyágból tsinált foglaló  sárral kéízült

talp-faí-is  elegendő ellent vet a' külső nedveíségnek:

fezen  kemilésél leg-inkább* a' kerítés-falaknál  kell él-

ni; mivel e' szerént a' szántó-vetö emberek meze-

jeket könnyű szerrel, és állandóképpen bé - kertihe-

fik,  's kiváltképpen pedig azok a' véghetetlen er-

dőt puíztitó gyáva kertelések él-maradhatnak. (h.)'

K M  i-'

(h,) Á' Götííngaí Kúállyi Társaságnak minden bizon-
nyal érezni kelletett a' Pizéének ama ritka hasz-
náí , melly a' Földes - Ürakat - is szerantséltetne^
fia  ök a' félé  könnyű, és tartós kerítésekkel jó-
ságaikat köríti venni' ipo'rkodnának, midőn a' fiíi.-
M t Táísasáf  t7$t Esztenciőbéií ezetf  j^tíiSai Hí-
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A* Pizééböl való bólt - hajtásokról.

§ 78.

A' pizéé - bolthajtások* külömb-
féle  nemeikről.

A» bólthajtásokat Piz'eíbői  tsinálni igen könnyít , 

ha tsak azokban egyszer 's mind kigyós te-

kervények nem fordulnak  elő , tehát a' Piz'c'eben 

íz ükség az egyes figuráju  boltozatokat u. m. a*

mél-

á i t tette légyen fel:  Hogy lehessen a' Városa,

kat kőfalak  nélkül a' leg - hafcnosabb  mádra b'e-

kerittetni ? 
Mü nékünk az ír* Kirlllyi Társaság jutalom

kérdésén szorgalommal épült, '* ditsöséggel koro-
názott munka kezünkben vagyon, úgy tettzik,
hogy a' szerzötöl elÖnkbe adott kerítés falat  Pi-
zéíböl ípitni való módnak haszuos voltát fenki
íem hozza kétftgbe,  nem-is felünk  ollykor - is a*
• bizenyfágára  tániaszkodni.

JtgyaSte «' Ki - *dínaft t

147

Mellyek ú' tzirkalomnak egyszeri ki-nyitásával íe--

írattathatnak válaztani, és a' mellyek közül a' III

Táb.  p Fig.  lévő rajzolat az ugy nevezett Tonna

boltozatot, a' 10 Fig.  a' lapos, vagy egybe nyo-

mult , a' 11 Fig.  a' Gothus bolthajtás jelenti. A-

zon könnyebbség, melly ezen boltozatoknak Pizí'e-
ból lett ki-formáltatásokbaii  adja elö magát ^ valosá*

gos következése azon földi  téglák egy forma  létek-

nek, mellyek különösen a* bólthajtásokra készittet-

nek. Az egyenes falakba  való Pizí'e  - íéglák az

elébb meg-irt mód szeítht  ParaldlcpipedumV; gy-.

is egy olly Jioszszukó négy izegü test formájúak

lésznek, mellynek által ellenben lévő óldaíai égy-"

inásal egyenlők » mint a' közönséges égetett téglák.-

Ha valaki ezen téglákat akarná-is a' bólrhaj'ásc kra

fordítani,  söliá tartós boltozatot riein lehetne be*

löllök tsinálni * hanem a* végre szükséges tulajdon

ahoz való föld-téglákat  készitetíii's azoknak mér-

tékét az épiffcndö  bóltözaí formája,  's nagyságához

képest okosan mcg-határazni , formájokra  nézve

pedig azon téglákat egy többé* vagy kevesscbbé 

bíit»  ékhez hasonlítani* A' Pizíí-boltozatoknak
K  % ipifr 
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építésében való tsekély nehézség tsupán tsak az al-

kalmatos formák  tsinálásában áll.

$ 79* 

A' Tonna bóltozat készitése. 0 0
A' földön,  vagy egy ház-fala-óldalán,  avagy

egy elég hoszfeú,  és széies deszkán kell egy meg-

határazatlan hoszszú liniát a. b. szabadon húzni,

Lásd a' III  Táb.  12 Fig. melly valamenyivel még-

is hoszízabfe  légyen, mintáz építendő bóltozat kül-

lője (radius) továbá e. és ezen boltozatnak kö-

zéppontúl fel-kell  venni, és ettől kezdve a' bólto-
zat

/ n A' Szerző ezen §. egy bövséges modot ad-elo a 
felett,  miképpen kellessék egy fel  kört (Zirkcl) 
egy Tonna boltozatra húzni, 's a' nyomiílt, es
Gothus boltozatokról tellyeséggel halgat. Innen

szükíégesnek tótjuk az Olvasót a' III. Tabl. iga-
zitani, a' hói vil'agosan által. látthatja, hogy a 
bók linia a nyomtílt bÓltozatra a' 10 Fig. az b.
középpontból a' tonna bÓltozatra szolgálo fel  kor

F i g 9 a ' b - Ö l kerekíttetett és végtére a'Gothus
bólthajtásra Fig. I I meg - kívántató két kör-hasi-,
fcok  (Bogtnstücke) a' e- d - ö l huzattattak

Jegyzése  a Ki-adomk* 
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2at küllőét a' h - hoz ki kell húzni, továbbá ezen

pontból az f.  és d. keresztül egy bólt liniát kere-

kitni, melly a* boltozatnak belső szinét fogja  meg-

határozni. A' h-tól kezdve az i-ig a' köz-küllönek

f í  részét a' küllőhöz toldván, az i-től az g, és g 

keresztül egy más bólt liniát kerekíteni az előbbi-

vel egyközüleg, melly a' boltnak felső  felét  bé-zár-

ja. ( k. ) A' bólt-hajtásnak kőz-küllöje itten 12 lá-

bakra vétetett-fel,  következendöképpen a' h - tói az

i- ig való köz éppen i lábat télzen, ezen mérték

meg-fogja  a' Pizíí  - tégláknak holzszuságát, avagy

magasságát, és egyszersmind a' bóltozatnak-is vas-

tagságát határazni.

Itten ujjra szükség a' fenn  mondottakra reá em-

lékezni , hogy a' Piz'c'e - téglák igen nehezek ne lé-

K 3 gyének,

( k. ) A' boltozatoknak ki - tzirkolmazásában a' tzirka-
lom ( Z i r k e l ) hellyet egy fa-liniát,  vagy egy
fpárgát  vesznek, mellynek egyik yégít  valamelly tzö-
vekhez akasztják, a' másba pedig a* középpontól
kivánt meszszeségre egy blajbászt hellyeztetuek , 
'$ annál fogva  kerekítik az cpitendö bolthoz szük-
ííges bólt liniát. Lásd az I. Táb. 13 Fig. 

Jegyzése  a' Ki-adónak, 



5 5© O —

gyének, tehát hogy 50, 60 font  többet ne-is nyom*

jan >k, elegendő lészen a' már meg - határazott 1 

láb hosz szuságokhoz mind a' négy óldalokan tsak

g újj széleséget adni. E* szerént az a- b. talp Ii-

nián lévő h pontól az alioz húzott hólt linián

az f-felé  mérni kell 8 ujjnyi hellyet, azután a' c 

pontól az f-  en kerelztül egy egyenes liniát húzni,

és ennél-fogva  ki-jón a' föld-téglának  felső  féle-

sége , vagy vastagsaga-is, melly az i , és g, között

vagyQn. Mo.st már szükség ezen boltozó föld-tég-

láknak meg-tanált mértékén alkalmatos formát  ké-

íziteni. (1. ) 

, •• § 80.

fi ,)  £z ujj Pizc'nek irója azt kivánnya, hogy * 
fala  vastagságáról mindenkor ai építendő boltozat
koz küllőinek ifi2  ráüre v'cteís'ek 'sinor mértékül,
következcndokíppen a' bóitozó földi  tégla magasfá-
gaúl - is, nékem ugy láttzik , hogy az X láb magas
földi  téglák - is mindenfele  boltozatokhoz alkalma-
tossak, anncl - is inkább, mivel tapasztalásból tud-
juk , hogy gyakran a' tsak i / i lü> vastag bóit,
h a j t á s o k - i s , kiváltképpen az úgy nevezett Cseh-
fcóltozatok,  ha annil tágasabb szobik jönnek-is
felikbe  elég tartósak ízoktak lenni. További azt,-;

^ kivánnya , hogy I láb magas földi  téglák 8 ujjj

$ 8cu

A9 boltozó földi  - téglák, formájofc

készitésé.
Ezen formáknak  készitésé hasonló a' máséhoz,

melly az egyenes falokba  rakandó földi-téglák  tsi-

nálására szolgál, 's a' mellyről már elébb szollot-

tunk; azon egy külőmbséget nem tekéntvén, hogy

a' két forma  gerendák egyikének alatsonyabnak kell

lenni a' másiknál, mivel ennek magassága] az i. g-

tői , amannak pedig a' h, f-tól  füg,  mint lásd ezen

gerendák által-vágásakat (  Durchfeknitt)  a' III  Táb. 
3, Fig- mellyek között a' boltozó - földi  - tégla m 

K. 4 va«

vastagok, 's ugyan annyi üélesek - is legyenek , de
valljon nem lenne - é jobb hogy a' 8 ujj szélefifg-
hez tsak 4 vagy 5 ujj vastagság adatnék? így ha
a' földi  téglák 7 láb hoszszak, 7 ujj szélesek, is 
4 ujj vastagak volnának, azok jó foglaló  mész-

szel mint közöns&gessen az égetett téglák a* Cseh-
'« más bólt haj titoknak jó móddal öszve foroíztat-
uának,

legyzéte az Ki • Adónak* 



yagyon. Az úgy nevezett köz deszkák széIességétTî

a' gerendák mértékéhez kell szabni. (m.)

Az elébb írt mód szerént készitetett földi-téglák-

nak minden bizonnyal a' boltozatra meg kívántató,

rendes formájok  lészen , 's innen ha a' kömivesek

a' náíok tudva lévő mód ízerént azon földi-  téglá-

kat a' mester - bólt - deszkákra (  Lehrbogen ) mint

valamelly faragott  köveket fel-rakják  , 's jól egybe

foglalván  mindeniknek állását egy ugyan azon kö-

zép pont-.felé  hajolva intézik, a'boltozatnak kivánt

grósségét meg-szerzik-
§ Sí-

im.) A' Pizéé földi-  téglák ttinálásában azon gántsat
tanilam , hogy a' Pizéé - küiü a' munkában , mi-
kor mát a' fiókok  telni kezdenek, külső felek  e-
gyenetlen - lcte miatt majd minden ütésre félre  tsu-

szaniadnak, \ ugyan azért a' fiokokra  majd femmi
földet  fem  lehet reá halmazni , kovetkezendökép-
pen a' téglák felső  felét  fem  lehet szép simán el-
niettzeni. Innen én két egyforma  mágas gerendá-
kat fektettem  egybe, és azok közz'e a' fiokokat 
a' földi  tégláknak már előre ki - szabott mértékek

szerént ölly formán  ki - osztottam, mint azt az I.

Tab. 14 Fig. látni.
• Jegyzése  a* Ki - adónak. 
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§ 81.

A' Pizéé-bólt-hajtások-fala  vas-
tagsága,

Hogy a' Pi'z^-bólt-hajtások fel-rakását  a' lehető-

ségig könnyű meg - foghatóvá  tégyük, a' IV  Táb. 
15 Fig. mind a' háromféle  boltozatoknak által-vá-

gás képétadgyuk elő, melly világossan ki-mutattja,

hogy kelleísék azon föld  - téglákat a' mester - boltra

fel-rakni,  's miképpen feküszuek  azok a' mester-

bólton mind addig, mig a' zár-kó (Schluszstein) 
A. A. bé-tétetvén, a'bólt rendesen bé-nem végez,

tetik. (n.) Azon falaknak  B- B- B. B. vast'agsá-

gakal, mellyeken a' bóltozat fekszik  , az egész bólt-

K 5 hajtás'

(11, 3 Itt meg kell jegyezni, hogy ha a' boltozó téglák
a* mint a' formákból  ki-szedettetnek, azonnal
egybe rakattatnak , a' bóltazatnak kivánt formáját
tökéletesen ki - formálják,  de azután a' száradás
által meg - apadnak. Innen az egybe - rakok vi-
gyázzanak , hogy a' téglák között vastagabban a'
foglaló  melzet ne hadják, mint a' mennyj azoknak
apadásokat ki - pótolya , mert másképpen a' zárkö
többé bé nem megyén a' szabott hellyére.

Jegyzése  az Ki • adónak. 
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lujtás* keresztül lévő szélességének aegyed részé'e

kell vermi, és pedig nem tsak a' pintzéében a' föld

alatt, hanem még az főid  szinén lévő alsó sornál-

is ehez kell valakinek magát tartani, hogy azok a*

rajtok fekvő  bólt - terhe hordozására elegendő erös-

sek légyenek. ( o. ) A' bolthajtás nyomó-ereje a-

zoknak terhek által mind nevekedik, mellyek azok-

ra jönnek, kivált ha a' rajtok fekvő  felső  alkalma-

tosságok gabonásoknak, magazinnak vágynák el-lzán-

va. Hogy ha lapossabb, és szélesebb bóltokat kel-

lenék épiteni, az előbbieknél ekkor a' bólt oízló-

pai nagyobb vastagságokkal sziikség - képpen a' költ-

ség-is nevekedik. Mivel pedig a* már elő - adott

boltozatoknak szélesége, 's az alkalmatosságok tá-

gas

(o. ) A* köz tapasztalásból bizonyos az; hogy a'Tonna
és különösen a' Gothus boltozatok fokkal  kemé-
nyebben nyomnak le - felé  , mint fem  félre  , innen
íemmi fints,  mi okra való nézve kellesék ezeknél
a' falakat  olly nagyon vastagítani , mint azt a' bólt

szélesége kívánja. Elégféges  lészen tehát ha a*
Pizeébcn a' bólt és oldalfalak  között-is azon
egykeletiiség tartatik, melly a' közönséges k&
yyag tégla falaknál  köz szokásban vagyon-

Jtgyzése  d Ki - adónak. 
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Ws vólta , tsak nem minden névvel nevezendő fog-

lalatosságokra , 's kereskedésekre szánt, és a' gaz-

dasághoz tartozó épületekre nézve bövségesen ele-

gendő , igen ritkán történik - meg, hogy az emlí-

tetteknél ízélesebb, és tágasabb boltozatokra lé-

gyen sziikség. De ha még-is el-nem lehetne telleys-

séggel azon esetet kerülni, gánts nélkül lehet őket

bátran 14 vagy 15 lábakra bővíteni.

A' fenn  emiitett falak  vastagsága mértéke a' bólt-

hajtásoknak tsak két nemeinél használható u- m. a'

Tonna, és Gothus boltozatoknál, mivel ezek ól-

dal-félt  igen keveset nyomnak. A' lapos, vagy-is

nyomult bolthajtások ellenben a' mellyeknél az ól-

dal-félre  való nyomás sokkal nagyobb mértékben

vagyon, mint az az által-vágás rajzból-is ki-tettzik

a' iy Fig- tsak a1 pintzékben tsináltaknak, a' hói

éppen nem szükség a' tartó - falakat  a' boltozat szc-

lessége szerént olly vastagon rakni, mivel itten az( • 

kat a1 bólt - félre  nyomó erejének való ellent állás-

ban a' föld  nagy segéitséggel gyámolítja, ugv an-

nyit a hogy annak ereje a' föld  vilzont taszitása

mellett el -ennyéízik.
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§ 82.

A' 15 Fig. lévő háznak fel-épit-
tése.

A' Talpalatot, és a' pintze falait  a' nagy Pizí'e-
láda között kell egészszen a' lapos boltozat tövéig

C C. kéízitteai. ( p.) Azután a' háznak tsepegés

ellen szolgáló talp-falat  (Sockel)  D. D. egy bizo-

nyos raagasságra jó köböl, vagy téglából foglaló

inéízízel vakolva ki-kell rakni, hogy az a' falat  az

eszterha tsepegése fetskendezéseitól  óltalmazza, ek-

kor ujjra a' nagy P/z&'-ládához follyamodváa,  an-

nál-fogva  a' falat  egészszen a' Tonna boltozat tö-

véig E. E. fel  kell vinni, itten pedig a' falnak  foly-

tatására az újj Pizíí-mód  szerént tselekedni, 's az

E- E-töl az F. F-párkányig a' falat  mind Piz'eé-tcg-
Iákból

/ p.) A' Talpalatot, és pintze falakat  a* fenn  léyö
hellyeken , vagy a' kemény agyagas, és más száraz
természetíi telkeken lehet egészen földből  tsinálni
ha pedig az épités hellye alatson, vagy nedves
természetíi , akor sziikíégesképpen nagyobb bátor-
fágnak  okáért kö - fallal  ki - rakni, és pedig azt-is
a' föld  szinén két lábnyi magassan még feljiil  vinni.

Jegyz, Ki - adúmk, 
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Iákból késziteni, magát pedig a' párkányt jó kő-

fallal  tsinossan keményen ki-rakni, mivel majd en-

nek kell a' Gothus»bólt - hajtásos fedél  eszterháját

tartani. ( q« ) 

Továbbá mikor már a1 falak  egészen készen vágy-

nák , leg - előbb - is szükféges  a' pintze falak  köriil

nyitva maradtt lyukakat keményen beléjek vervtn

a'

(q, ) Mi mádon lehessen a* fold  szinen tsepegés ellen-
szolgáló talp kőfalat  el-hagyni, már az első rísz-

ben meg-mutattatott- A' mí pedig a' Tonna
báltozat tövétől fogva  a' párkányig pizéé - tégliból
készittetett falat  illeti, hellyesen fog  valaki tse-
lekedni, ha mind végig fel  a' nagy pizcé-ládával
él, hogy a' falak  körös köriil jól egybe forradjSnak
's egymást az írt mód szerént jól keresztiil kap-
tsollyák- Hogy pedig azon üreségeket - is melly-
ekbe , a' bóita«at szarva bé - botsáttatváu a' falak-
ban állandóul meg - ragad, meg - tartani lehessen , 
onnan véve, hói az épitendö bóltazat tövének kell
lenni , a' pizéé - ládának belső óldala mellet egy
olly vastag 's kántsalan (Jchitf)  faragat  ékforma-
hasáb fat  kell fel  - álitani, a' mekkorának tsak az
íireségnek kell lenni, El-szedyén azután a' ládát
a* hasáb fával  egyiit a' faltól,  kefe  íiressen marai
a' kívánt boltok - töve hellye.

a' Ki • adónak. 
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a' főidet  Lé - tölteni, 's ugy a* pintze *s szobák bóltö*

zásához kezdeni- Ezen boltokon feljül  a' tövek fe«

lé az oldalfal  és bóltozat között bizonyos ürességek

fognak  maradni, mellyeket minekelőtte a'Mester bólt

a' bolthajtás alól ki - szedetnék, a' zár-téglával

C Scbktf  zfiein  ) egyaránt bé kell tölteni, és a' földet

jól meg - döngölni, azután a' párkányt körülbé ki"

tsinálni, és a* fedél  hellyet szolgáló Gothus bol-

tot - is a' hijjúban ki - formálni.

$ 83-
A' kürtő - épitéséíöL

A' kürtőknek roszszul lett építése okozza az Or«

szágban a' gyakor égéseket. Ezen tárgy tehát mél-

tó, hogy a' leg-nagyobb gondoskodással még-te-

kintsük őtet.* A' kürtők, a' mint minden ember tudja

ara valók, hogy azoknál fogv  a' tüz hellyen rakott

tűznek füstje  a' ház tetején feljül  vitessék. Azomban a"

füst  a' kürtő belső oldalait meg - kormOsftja  , mel-

lyet az égés el - távoztatása okáért szükféges  gya-

kran meg - fppertetni,  annak tehát elegendő erősnek

'» belől Ollv tagosnak kelletik lenni, hogy a' I *
Hiényseprá
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ményseprö könnyen, és bátorságassan járhasson-fel

alá benne, 's kormot jő móddal feperhesse.  ( r. ) 

Leg illendőbb mértéke, melly lehet a' kürtőnek ez,

azok belső üreségeknek nagyfága  a. láb hoszu és

l láb és 3 ujj izélés légyen, melly elégféges  arra,

hogy bennek egy ember jól «1 - férhessen.  Minél

hellyesebb mértékére tanál tehát valaki a' kar-

tőnek , annál kevesebbet fog  a' füst  miatt szen-

vedni. ( s.) A.'

(r-) Azon helységekb-n , a' h<5l femmi  kemény - feprok
nein tartózkodnak, e' képpen lehet az embernek
magán ! fegélteni,  t. i. fel  - hág egy ember á' fe.
delre a' kürtő szádához , és onnan a* kürtön e-
gészen ké - botsát egy kötölet, n;«g azt a' más a-

meg - foghattya  , és a' meg - ragadván akkora
tömött tövis - bokrot köt reája, a' mekkora tsak
bé - férhet  a' kéménybe. Ekkor a' felső  ember
búzni kezdi a' bokrot fel-felé,  a'kötölncl fogva,
a* más pedig mikor már ez a' kürtőben jé darab,
ig fel  húzta le - rántja ugy egyszersmind a' kötő-
iét - is majd egyik majd más oldala felé  kell fatsami,

igy aiok mind adig azt follytatják  , míg nem
gondolják, hogy a* korom már jcíl le-hullott-

Jtgyz  a' Ki  - adónak. 
(s.) A' füst  kiváltképpen ollykor alkalmatlankodik,

ha a' kürtőben a* alólríl fel  - uien* Izélnek neta



A' kürtökét ízükfégesképpen  égetett téglákból

kellene tsinálni, de mivel azok némelly hellyeken ' 

igen drágán jönnének vagy pedig épen kapni fem

lehetne , tehát szükfégben  a' pizéé-föld  téglákat-is

lehet e' végre használni, de azokat ekkor tulajdon-

képpen kell hozzá kéíziteni, t. i. I- láb hoszszú-
fágok-

elég gyors járása vagyon- Ezen nyűgtől meg - me-
nekedhetni, ha a' kiirtöszádan alól egy néhány lábnyi-
ra , a' milyen széles a' kürtő keresztiil vaí pléhböl
egy tsapó - ajtó tétetik ; meilyet annak idejében
tettzcs szerént ki - nyitani, vagy bé - tenni, 's an-
nál ftígva  a* szél febes  vagy lassú járását mérsékelni
lehessen. Minél inkább a' tsapó ki - nyitatik, an-
nál lasfúbb  a' leveg® járása. E' szerént valamint
a' levegő változik, és a' vastagabb, vagy vékon-
nyobb levegőnek a' szél járásába bé - follyása  va-
gyon , a' tsapónak - is ki ; nyitását vagy bé-tevcsét
okosan kell végbe vinni, a' mint a' szükfég  lesz--

szen. A' tsapó-ajtónak ki-nyitása vagy bé-tétcle
meg-esik egy a' tsapóhoz köttetett vas lántznál
fogva  , melly a' - tüz hellyre jól le - ér , 's igeii
alkalmatos a' tsapó ajtó igazgatására. Ezen ajtónak
még az a' haszna-(s vagyon, kogy ha a' kürtői
ki- gyúláz ajtó egészen bé - húzattatván , az tütf
kirtelen meg - fojtatik-

Jegyz. a Szerzőnek 

lagökhoz es 9 tt)j szelesfégekhey  tsak 4 vagy 5 ujj

vastagságai adni, 's ezekből a' kürtöt jó foglaló

méízszel fel-rakván,  aztot kivűl, belől jól meg*

tisztitani.

Az első résznek VIII  Táb.  egy keménynek f?á-

tát adja eló kivülrőh Ha pedig aztot egyenes fal

melett, vagy mint közönségesen a' szegletben kel-

lenék fel  - álitani, akkor szfikség  vólna az egéfi

kurtö belső szélességét fala  vastagságával egyútt a'

fal-oldalán  ki-jegyezni, 's ottan a'jegyzést k kö*

íőtt lévÖ darabb falnak  Vastagságából a* kürtőhöz

való földi-téglák  vastagságához képest 3, vagy 4 

ujjnyitt ki-vágni, hogy a' küitó egész hoMára a'

Piz'eí  • fal  • oldalába bé-fekheísék,  és aztat jó mód-

dal a* falhoz  kell ragaíztani, mert külómben ha

L tsak

Ugyan azon haszna vagyon amá szél - malmoknak, mél»
lyeket pléhböl különösen az Ispotálly , de néha más
házak ablakaira szoktak tsináltatni. A' kémények-
nél ezen malmoknak olly nagyoknak kell lenni , 
mint a' kémény juka, 's azután őket majd a' ke-
mény töve felé  annak jukába lapjokkal le - felé
téve keresztül kell hellyeztetni, melly az levegő
járását nagyon gyarapítja.

Jegyift  Ki-ad'onak^ 
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tsak a' falhoz  hozzá támasztatik - 's azzal jól egy-

be nem forrasztatik  el-válik, 's a' fal-oldala  mel-

lett füstölni  fog,  de a' mi több a' nyilásokan né-

melly szikráknak ki-szökésével az egész ház meg-

gyúlhat. Innen a' kivül, belől jó móddal leendő

meszes vakolásnál-is szemesnek kell lenni, hogy

semmi hasadák ne maradjon.

Ha r* 

Ö1 ••C^ líí^
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Hit r in a d i k - / g  a k ü f t ,

A' fal  - fedélről,

$ $4< 
A' fal-fedélre  való készület

inpövábbá még azt-is szándékoZunk meg-mutatríí * 

liiiképperl leliésséii az épületeket minden fa'

nélkül tsupa Ptzíe  - fallal  tartósan bé-fedni,?  A" IV 
TábV  Fig- azt jelenti, hogy kellésék á'' fairedéi

kedvééit a' házra Gothns boltozatot te írni, rs az-

tot a' párkánytól - fogva  eíészszen a' hfa  tétéjéig a'

löjrös ,• vagy kantsal liniában rakott fallal  bé-bori-

tanh def  hogy ezért löjfös  fahiak-is  aZ essö né árt-

hasson > el * kérűlhetétlenül szükségéS annak ti - ke-

ftésére  égy olly épitö-enyvef  (  Kitt) késziteni, mell/

sokba tie kerüljön, 'sa'viz se hasort rajta kerefefül

falakra'  Ide hátrább az Qlosz padimenfom  (dií 
L i italü-
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italienifchen  Terrasze  ) le-írása alkalmatosságával aZ
épitö - enyv kéízitését, 's az azzal való élést-is bő-

vebben ki-fogjuk  fejezni,

S 85.

Az  épitö - enyvröl.  (  Kitt) 

Az építő - enyv közönségesen nem egvébb, ha-

nem valoságos foglaló  mész (mOrtel)  azon kü-

lömbbséggel mind azon által, hogy amannak ké-

ízitése sokkal több, és nagyobb vigyázást kiván,

mint ennek keverése. Tudva vagyon, hogy az é-

pitö - enyv nagyobb része, annak jól egybe verette-

tése, és meg - keményedése nélkül a* vele való élés-

ben a' fel-tett  tzélt tökélletessen el-nem éri, 's hogy

tehát az épitö - enyvnek tulajdonképpen minden fog-

laló erejét a' jól lett egybe dőngöléssel lehessen meg-

szerzeni. Mind ezekből azt lehet bé-hozni, hogy

az egybe, döngölésnél-fogva  a' közönséges foglaló

méíz-is nagyon egybe megyen, meg - keményedik,

cs sükeresedik. Mivel pedig a' mi házaink Pizeí-
fallal  leendő bé - fedetésekben  lévő szükségünkre , 

a* foglalój  mélz-is, ha a' jó materialékból kéízült,

's a'
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*s a' keverésben-is az elő adott regulák szerént jó

móddal ment véghez elegendő., tehát előbbször - ií

a' foglaló  meszet fogjuk  beízédünk tárgyává fel-ven-

ni, 's azután a' több félékből  álló foglaló  meszek-

röl-is Izóllani, t, i. a' mellyekkel szoktak az Olo-

szok padimentomaik tsinálására élni*

§ 86.
A' mészröl.

Szükségtelen való dolog vólna a' mésznek azoa

külőmbbfele  tulajdonságait, mellyeknél - fogva  egye.

bektől meg-külőmbőztetik környül-állásosan elő hor-

dani , annál-is inkább, mivel ritka alkaimatoság adja

elő magát , hogy ezen materialéban válagatni lehessen, hanem töbízör a' kéntelenség únízol azzal-ií

a' mellyet helységünkben találhatni meg - elégedni.

Itten azon meg-jegyzést sem lehet el-mellözni,

hogy t. i. némelly hellyeken jó melzet lehet ugyan

találni, de a' mellyben mégis az a' hiba vagyon,

hogy nagyon tsomokás, és borsós lzokott lenni , 

melly miatt az oltáskor jól el-nem oízolhatik, V 

innen egy idő múlva a* vakolásra, vagy más egyébb

L 3 dolog-
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dologra fordíttatván  a' benn maradtt tsomokák szé, 

lyel pukkadoznak, 's nyílásokat okoznak a' vakola,

ton, 's a' ieg - siinm.íbb vakolat ollyan lészen, mint

ha arra nagy Íz;-mii selétekkel reá lövöldöztek vol-

na. Ha -mig ' s valaki az illy mészszel-is élni akar,

sziikség, hpgy aztot az előtt sokkal, 's némelly-.

kor egész esztendövel - is elébb meg»óltsa, Ha pe-

dig a' méízben semmi e^le hiba nem vólna, azzal

a* ineg-óltás után mjngyárt lehet dolgoztatni,

§ 87,

Az épitö - enyvnek készitésé,
A' jó épitö-enyvrc alkalmatos mésznek meg-óltá*

sára kell jó vízi-porondot, vagy hegyi - homokat 's

ezt inkább mint amazt venni azt jól megrostálván,

's azután tisztán ki-inosván, meg-takaritván egy ra-

kásba hányni. Tovább^ a'menyit gondolhatni, hogy

azon napra elegendő lészen a' munkára , ki kell

ízakasztaní , 's medqitze formálag  közepette meg-.

őblösitvén Vizet tölteni, és annyi óltalan meszet hány-

ni belé, a' menyit a' homoknak fele  tészen, hogy

. lvÍI  * ,Sb\ , 
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a* mész a' következendő elegyítéskor a' homoknak

mint egy harmad részét tégye-

Továbbá mikor már a' mész forrani  kezdett

rajta lévő víznek egy részét feli  - szivta, a' körül-

lötte lévő homokból hányni kell reá , 's ezen módon

bé - takarva el - hagyni, mig a' mész a' homokkal

töké Hetesen egybe ólvad, melly a' nélkül hogy

az erejét veíztené, tsak magában véghez mégyen.

Ha a' reá töltött viz nem láttzik elegendőnek,

attól lehetne tartani, hogy szárazan a' mész szé-

lyel pufTogván  el-égni fogna,  ekkor a* fövényre  feljül

egy kevés vizet kell tölteni, olly móddal,

hogy az a* homokon keiesztftl  az azzal bé-takart

mészre bé-hasson. Továbbra mint egy fél  óráig,

melly a' mész jól lett meg-ólvadására elegendő idő,

békét kell hagyni, akkor egy vas ásóval által zúz-

ván , 's ízurkálván, az első rézben meg, írt mész-
keverő gübükkel jő móddal meg-dolgozni, mig tsak

a' mész, a' homokkal illendőképpen öízve nem

elegyedik. Akkor a1 kömives azon elegyítést méíz-

tartó ládájába rakván, 's ízitált jó kemény kö-port

reá hintvén fel-keveri,  's kalányánál - fogva  ujjalag

L 4 fel-
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fel  * forgatja  , és hadarja mind addig, mig annak

tsak az ó szükségére meg-kiváutató nedvesége ma-

rad • meg,

§ 88,
A' fedél  meg - vakolására való

készületek.
Hogy a' fedél  a' vakolást el-fogadja  ezek a' ké.

ízületek: t. i. annak felső  szinét egy hasonló éles

vassal, mint a' millyenel a' P/ẑ '-tégláknak egyen-

getéíére, minek előtte még azok a' ííokokból ki-

nein szedetettek vólna, éltünk, ízépen meg - kell

egyenlőztehi, e' meg-lévéu , mint az egyenesen ál-

ló Pizíí  -falakot,  ugy eztet-is az épitö enyvnek job*

ban leendő reá ragadása végett, egy tsákányal meg-

vagdalni , 's végtére n.inden port rólla le-sepervén,

meg - tisztitani.

Akárindly együgyü, 's tsekély légyen-is valamelly

ház, de ha tsak nem fával  vagy szalmával van fed-

ve , a' szélein kő - párkányatozatnak kell lenni, hogy

arra a' fal  felső  része ki rúgván, annálfogva  a'tse-

pegö a' faltól  a' lehetőségig meszíze essék j 's an-

nak
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nak ettől lehető sérelme meg-akadállyaztasék. Ezen

párkány külömbbféle  tagokból állhat.

Az illy párkányoknak mindenkor kőből kell len-

ni , 's hogy azoknak a' viz leg-kissebbet ne. ártson,

kíszitésekben a' leg-jobb foglaló  mészízel élni, (t.)

§ 89.

Az épitö cnyvel való vakolás.
Mindeneket az elébb írtak szerént szorgalmato«

san tellyesitvén, hátra van még az azon épitö-eny-

vei teendő vakolás, és annak a' falon  lett el • terí-

tése , mellynek egész vastagsága, ( melly két rend

egyik a' másra tett vakolatokból áll ) Izáraz - korá-

ban r8 üniákat, vagy más - fél  ujjat téízen, A'

L 5 vako-

lt. ) Tudni való dolog , hogy az cssö-viz , ha a* tsepe-
gft  cszterha a' párkányon egy néhány ujjal kivül
nem nyiílik, vagy a' párkánynak egy rendes függő
ormoja nintsen, mindenkor a' párkányról a' faL 
óldal'ra le-folly,  's abban tetemes kárt tészen.
Ezen 's több eféle  kárak el-távoztatása végett bá-
torságosabb, 's tanátsosabb-is egyszersmind az illye-
tcn /"áfé-fedeleknél  köböl, vagy jó egetett téglí-
b«51 egy párkányt jő móddal tsinálni.

Jegyiét  cí  Ki-adónak* 
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vakolás éppen ugy kalánnyal mégy véghez, mint

az egyenes Pí'z&'-falaknál,  mikor már a' vakolandó

darab fal  etsetnél-fogva  vízzel meg nedvesitetett.

Ezen munkát tsak apródonként kell meg-tenni,

és pedig egyszerre tsak annyit a' vakolásra fel-ven-

ni a' falból,  a' menyit ha az esó jön, hamar bé-

lehesen takarni, 's bátorságba hellyeztetni, mivel

másképpen egy hirtelen 'ebes esö az egész munkát el-

rontana. Ennek okáért minden esetben deszkákat

kell bőségesen kéz ügyben tartani , hogy a* vako-

lást a' mint az alkalmatosság szükséges vólta kiván-

nja mingyárt bé-lehesen fedezni.

Mikor már az első - rendbéli foglaló,  vagy vako-

ló mész valami egy ujj vastagon a' falrá  reá há«

nyattván , azon a' kömives kalánnyal jól el-teritetet>

és meg-egyengettetett» aztot jól meg-kell verni, 's

keményen egybe döngölni, mivel ettől függ  tulaj-

donképpen az egész munka tartossága. Ezen meg-

döigölés egy bizonyos vas eszkőznél • fogva  megyen

véghez , melly 12, vagy-is egy láb hoszszú , 9 li*

nia széles, és 4 linii vastag szokott lenni, 's va-

gyon egy kantsalon (  Scbicff)  álló nyele mint az a' IV 
Táb.
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Táb,  16 Fig.-bői világosan ki - tettzik. E' szerént

jó egy forma  ütések által egybe lévén az épitö-enyv,

vagy a' foglaló  mész keményen verettetve, az idő-

nek ízáraz, vagy nedves minémüségéhez képest 1,

vagy 2 óráig békét kell hagyni, hogy rész szerént

az épitö - enyvben lévő, rész szerént pedig az ab-

ból már ki-veretett viznek ki-gözölgésére idő enged-

tessék. Ekkor ujjra meg-kell a' verést újjitani, de

olly ki'ilö r.b'éggel, hogy ez úttal az ütések más

arányba intéztesenek, mintsem az elóbbniek voltak,

melly által a' nedvesség ujjra ámbátor már kisebb

mértékben, mint az előtt ki-sajtoltatik. Ha már

egy pár óra • múlva azon utóbbi nedveség-is el-pá-

rállott, és még estvéig darabb idő vagyon, tsak

hozzá kell a' második rend vakoláshoz-is fogni.

Ezzel éppen ugy kell bánni, mint az elsővel , ki-

vévén ezt az egyet , hogy t. i. a' kétszeri meg'

döngólést, semmi hoszszú idő szakaszt közbe nein

hagyván, egymás után tsak hamar kell véghez vin-

ni. Meg-lévén az alsóbb vakolat készitve, ha va-

laki annak fa'  másodikkal leendő bé-huzattatását,

vagy-is bé - takartatását más napra halasztaná hibát-
na,
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na, mert már akkor el-tölt az alkalmatos idő ha

néha még-is nedves essös idö vólna, mivel másképp

könnyen meg - történhetnék, hogy száraz időben

ejszakának idején az alsó vakolat feletébb  ki-szárad"

ván, a' felsőt,  jól el-nem fogadgya.  Az utobbszo-

ri meg-verése után a' vakolatnak, meg-kell aztot

egy simma deszkával, vagy az ugy nevezett fal-

gyaluval, mint fcokták  közönségesen a* vakólt há-

zakat kivül, belől meg-egyengetni, meg-doroszolni.

Ha kinek módja vagyon a' már meg-száradott va-

kolatot, olajjal, vagy más forró  kövérséggel, a-

vagy ízurkos matériával bé-kenni, 's belé itatni,

annak igen hasznos következését fogja  tapasztalni,

mivel ez által a' vakolat tsak nem olly fényesé,  '&

olly keményé , mint valamelly kő léízen.

§ 90.

A' lapos fedelekről.

Azon módra kell a' lapos fedelekkel  - is mellyek

hivességnek okáért a' Városi- és Udvar- házakra té-

tettnek tselekedni. Azomban meg-kell jegyzeni, hogy

az illy fedeleknél  az elébbi két rend vakolatok hel-

jett
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jett még egy harmadik-is szükség, hogy az egész

annál vastagabb légyen. A' mi azon fedelek'  állá-

sát illeti, ugy kell őket alkalmaztatni hogy azok ne

egészlzen viz-arányban, hanem valamelly felekkel

magassabban feküdjenek,  mint a* mással, hogy

az essö - viz le-follyhasan,  's rajtok ne poshadgyon.

Nagyobb tökélleteség kedvéért szükségesnek láttzik

az-is lenni, hogy azon fedelek  a' majd le - írandó

Olosz - padimentom formájára  köszörü • kővel kemé-

nyen suroltasanak - meg, és palléroztassanak - ki.

Ez a' boltozott Pizíí  - házak, bé-fedésének  Ieg-

együgyübb , 's lég-óltsobb módja , mellynél - fogva

mind az égetett tégla ki-potoltathatik, 's mind az

Ats-munka el-maradhat.- A' fennebb  eló adott va-

kolatot semmi viz meg-nem járván változhatatlanúl

sok időkre fenn  marad, 's a' dühösködő fergete-

geknek, ellent állván, minden idöbéli viszontagsá-

goknak el-viselésére alkalmatos, 's altaljában min-

den Országokban haíználható.

VIegy  e-
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Külömbféle  dolgokról.

§ 9 t .

Az Olosz házaíc - földjéről-
Tcrrazze  in Compósto (u.) 

\z Ololz - padimentom egy sokfélékből  egybe

szedett, költséges, 's az arra kívántató fogla-

ló - mész, vagy épitö - enyv matériáiéinak nem min-

denütt lehető tanálások miatt, nem-is mindenütt

használ-

(U. ) Ezön Artikulns nem tártozik Ugyan tulajdonkép-
pen egy azon könyvhez, melly különösen a' község
kedvének szenteltetett, dé mivel kétség kívül való
dolog, hogy a' földes  Urak , és a' gazdagabb épi-
tö - emberek-i« fognak  a' Przt'ével építtetni, ezeil
okból hasznosnak tartotuk, a' következendőkben
ennek-is hellyt adni.

Jegyzés  á Ki - adónak, 
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Jiasználható mnnka. Azomban még-is az arravaló

gyűjtögetett épitö enyvnek minél pontosabb le irá át

ezennel elő adjuk azoknak, kiknek módjok v3n

a' szükséges materiálék meg-szetzé:ére, 's az illye-

tén Olosz - padimentomok kéízitésére- Melly áll a'

következendőkben.

ElőbbszOr:  Hogy a' padimentoin igen nehéz ne

légyen, tsak i ujj vastagon közönséges foglaló  mész-

szel a' ház földét  ( v.) bé-terittik, és a' közzé kö-

forgá-

(v. ) Itten az író tsupán tsak , azt mondja, hogy a>
foglaló,  vagy vakoló meszet a' padimeutoman el-
kellesék teríteni , a' nélkül, hogy azon padimen-
tómnak minémiiségeit le-írni. Hogy a* kö-porra,
vagy porondra ( mellyekkel a' ház földe  ki-egyene-
íittsére élnek) teritett foglaló  mtsz azokkak sem-
mit sem tart, rött inkább velek együtt fel-válik,
és fel  - pattog, minden által láttya. A' Pizéélt-
földet  ugyan a' foglaló  mész jól meg.ragadji , de
aztot igen bajos vólna viz - arányra egyenesen dön-
gölni , 's a' pedig az első rend vakolatnál kii/önö-
sen éppen szükséges , hogy a' viz - arányuság meg-
tartasék. Innen nints más mód , hanem tulajdoji-
képpen arra készitett vékony égetett téglákkal a'
padimentomot ki - kell rakni, és a" vakoló meszet
arra teríteni.

Jegyzi te a' Ki-adónak. 
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gátsokot elegyítenek. Mikor már eíert terület

a' ki-gözölgés által meg - szikkadatt, de tökéleteseit

még ki * nem száradtt * meg-Vakolják egy bizonyos

vakoló méüsszel, t. i. a' melly erőssen meg-égetett»

meg»tőrt, és meg-szitált tégla »porból, öltatlaq

mélzböl, és egy kevés kemény kő-porból elegyittetik,

kéCziteítikés kevés vízben jól fel  kevertetvért meg*higí«

tátik. Ezen vakoló mészrtek annál kőnyebben le,

endö el • teritetésére szólgál egy bizonyos nagyon

hoszszú, 's igen keskeny vas * kalán, mellynek egy

olly magas nyele vagyon» hogy a* dolgozónak majd

se kelljen hajolni vele. Ezen kalányak külömbfé-

le hoszlzúságúak szoktak íenrti, a* leg-nevezetesebb-

nek 3 1sz láb hoszszusága, I ifi  ujj ízélesége , és

3 linia vastagsága, végtére nyelv-forma  vége vagyon*

Ha már ennél-fogva  a* dolgozó a' foglaló  me&et

jól ki-teregette, 's meg-egyengette a' padimentó-

mon, deszkákat rak keresztül, hogy rajta járni le-

liessen, és még-is a' vakolatot valaki fel  ne tapodja.

Máfodszor:  Az elébb írt második rend vakolat-

nak leg-felljeb  1 if2  ujjnyi vastagnak kell lenni, 's

azt itt-is valamint a' fal-fedél  meg-vakolásákor két

rend-
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rendben egymás ellenére intézett, *$ jól egymás

mellé tett kemény ütésekkel az írt eszköznél - fog-

va hathatósan meg- döngölik, és a' fal-gyalúval  meg-

simítják. Mind ezekből folyvást  következik : hogy

az illy OJoíz padimentomokhoz kivántató vakoló-

mésznek éppen olly keménynek kell lenni, mint

amatt a' fal-fedelek  bé - vakolásánál a' mellyen-

nel éltünk,

Harmadszor:  Ezen vakolatra feljül  egybe pappá-

zattf  vastag papiros táblákat raknak, mellyek már-

vány - kö - tábla formálag  rendetlenül de tsinossan

ki-metzve, 's által - lyuggatva vágynák, t. i. a' mi-

féle  márványnak akarja valaki formáját  követni, a'

szerént lévén a' papiros - is ki-rajzolva , mellyt osz-

tán követ a' metzés , és ez arra való , hogy azori

mindenféle  kitsiny márvány darabok által meheíse-

nek.

Negyedszer:  E' végre már előre szükséges a''

márvány vagy kő - bányákból mindenféle  ízinű da-

rabokat bőven szerezni, azokat kinek hogy tetzik'

szabadon a' papiros mettzéseibe bé-rakosgatni, 's

azután a' kalányal, vagy egy deszkával a' lehetös-

M légig,
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ségig egyeüessen az el-teritett vakolatba belé nyom-

tatni. De ezen munkában igen kemény középsze-

lüséget kell valakinek tartani, mert ha igen sok

márványt veszteget reá, a' darabok nem lésznek

elegendőképpen jól .'egybe foglalva,  's semmit

nem tart, ha pedig kevés a' márvány, akkor a'

vakolat felettebb  látzani fog,  melly igen roszszúl

jön ki, 's egy erőltetett költség - béli takarékoságot

jelent, 's tartós sem fog  lenni, mert a' vakolat nem

lévén természetesen olly kemény, mint a' közébe

Izórt márvány - darabok, közben ki - vásik, 's min-

den fényességét  el-veszti. Az ezen végre ki-válasz-

tott márvány darabokat ízinek szerént el-helyhcztjt-

vén egy vas rostán által kell ejteni, hogy a* da-

rabok alkalmasint egy formáknak  láttzadjanak, 's

ízinek szerént meg-külömböztethessenek. Tsak egy

néhány próbatételek • is ezen munkának tulajdon

egykeletüsége ki-tanálására elegendők.

Otödször: Ha a' vakolat tökélletesen meg-szára-

dott, melly a* szép nyári időben, 3, vagy 4 na-

pok alatt-is neg-esik, porondot és vizet gőmból-

lyég fenő  vagy más kemény köveknél fogva  dőr-

zsöl-
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jZsölvén reá ki-pallérozzák, előre ugyan tsak durva

porondal élnek, de minél tovább a' ki-lett pallé-

rozásig mind-finum  abbat vészíiek , mellynél - fogva

itten azt lehet el-érni, a' mi a' márványnál a4 fe*

jér- és fekete-ón  por által szokott lenni.

Azon fenő-kövek,  mellyekkel a' pallérozásban

szoktak élni, úgy vágynák kéfeitve,  hogy a* földet

tsak az óldalokkal érik. Szokták őket mint vala*

melly nyelle, egy rúd végébe olly formán  bé*tsip«

tetni, hogy az egész magasságokkal abba benn fe-

küdjenek , és a' rúddal, vagy nyellel mint egy 120

grad, szegletet tsináljanak* Ezen eszkóznek illy

móddal lett el-készitése az ide, *s tova Való húzó*

gatást nagyon könyebbiti, mivel a' dolgosnak nent

kell igen meg-hajolni. ( w. ) Az illyetén kövekkel
M a való

£w.) A' fenö-könek  ezen le-írása egy kevcssc horaáU
lyosnak fog  tettzeni, He a* mfelly  világosabban tsak
annyit tészen, hogy a1 feliö-követ  simább, és egyt' 
nesebb felével  a' földre  tévén annak közepébe egy
olly kantsal ( Schief)  liniában kell egy nyelet be.
lí igazítani, hogy a* ki azon nyelnél - fogva  a' kö*
vei a' padimentomat dörgöli, és mint a' festik 
torö követ maga előtt kerékbe forgatja,  ue kéit»
teleaitessék nagyon meg-hajolni.

' legyzétt az Ki- Adónak* 
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való bánás igen bajos, főképp  ha idejében elég viz

nem töltetik reájok, hogy a' kóvek egybe súrlódá-

sa könyebittetnék. De arra-is kell vigyázni, hogy

feletébb  sok se légyen a' viz, mivel akkor a' fenő-

kö semmit sem fogván  nem sok látatja lelz a' mun-

kának. Továbbá mindenek felett  arra kell iporkod-

ni, hogy a' padimentom a' lehetösségig simmán,

is egyenesen dolgoztassék - ki, minek okáért a' viz

mértéket gyakran fel  - állítván, szorgalmatosan a'

dolog kívánt tökélletességére törekedni.

Hatodszor: Hogy ha már a' padimentom az e»

lébb írt módon a* dúrva porondal iól meg-köszö-

rültetett, békét kell hagyni, mig tökéletesen meg-

nem ízárad, azután jó forró  Len - mag-olajat két

tendben-is vele bé-itatni, melly a' vakolatot meg-

járván aztot keményebbé, következendöképpen a'

fenyesedésre-is  alkalmatossabbá tészi- Ha pedig va-

laki a' földben  néha találtató fejér  márvány- vagy

alabástrom foltokot  azon fejeren  akarja meg-hagyni,

semmi olajat nem kell reá önteni, mert annál fog-

va a' foltok-is  sárgáló szinbe öltöznek. A ónban

az elébbi mód szerént reá töltött olajat bé-szivái*

a' padi-

a1 padimentom, azt márvány módra ki-kell pal-

lérozni.

Ha tovább valaki még aztis akarja, hogy az egéíz

padimentom ugy láttzadjék, mint ha rendesen ki-

faragott  márvány táblákból állana, húzzon egy «.

tzél-árral a' mint a* márvány - táblák állása szerént

a' választéknak keletnék láttzani, a' padimentoman

kartzolt Iiniákat, mellyek azonnal fekete  olaj-festék-

kel bé-töltettvén, az egéíznek olly formát  adnak

mint-ha annak réízei valoságos faragott  márványa

táblák volnának.

§ 92.
s

Az alatsonabb Olosz padimen-
tómról.

Az szegényebb emberek a' tsak egy szinii már-

ványai ki-rakatott ház - föidjével-is  meg-elégednek',

mivel ennek-is nem kevéssé gyönyőrködtetö ízépsé-

ge vagyon. Ámbátor Olosz Országon kívül igen

kevés hellyeken lehessen márványra találni, azért

mégis a' más Orízágiaknak-is nem kell mindjárt a 1 

illyetén padimentomok kéízitéséról kétségbe etaU 
M $ mivel
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mivel mi még egy olly módot fogunk  elő adni,

melly az Olosz padimentomot fényességre  nézvt

Ugyan fel  - nem éri tökélletesen, hanem erösséggel,

és tartossággal azzal vételkedik, 's kiváltképpen va«

ló módon kémili a' költséget, 's e' mellett min-

den Országokban használhatő.

Azon felső  vakoló ftiészhez,  mellyel mint fen-

nebb bővebben mondottuk a' házaknak Pizíí-  fal-

fedelek  vakolására éltünk, a' miféle  szinünek akar-

ja valaki padimentomat hogy légyen, a' szerént

értz meszet, (  Ockcr ) vas vagy üveg - salakat, a-

vagy más meg-üvegesedett matériát, úgy tégla port-

is az elöbbeniekkel jól egybe törvén, 's meg-szitál-

ván, és egybe kevervén mint valamelly foglaló  me-

szet, hozzá kell tenni, de azzal egészszen fel-nem

keverni, hogy a' vakolás egy hellyen szinesebb ma-

radjon , mint más hellyt. Mikor már ezen rend

vakolat-is az elébb irt eszközzel jól meg-vagyon ver-

ve , bé'kell apró kemény kö-forgátsokkal  mint egy

6 linia vastagon teríteni, mellyeket lehessen pallé-

rozni , illyen azon kó - neme , mellyel a' festéket

törik, 's más efélék,  mellyeket különösen a' ha-

vasi

183
vasi patakokban találhatni. Ezen forgátsokat  a'fog-

laló méízbe jól belé kell nyomtatni, továbbra egy-

néhány napokig békét hagyván mig a' tökéletesen

ki - szárad.

Azután ezek-is éppen ugy , mint az Olosz padi-

n:entomnál felyebb  mondottuk a'fenö-kövel,  'stóbb

féle  porondal ki - palléroz tatnak. Azon fainabbpaU

lérozás módja, mellyet az ón-porral ízokták ké-

sziteni , itten nem szükséges, hanem inkább vagy

kétszer jó forró  Lenn-olajjal bé-kell kenni, 's azt

durva ruhával jól belé súrolni.

§ 93-
A' vizbe menő épitö - enyvröf.
Mivel eddig a' több épitö enyvekről  szolottunfe

ezennel még akarjuk az Olvasót az ugy nevezett

állhatatos épitö-enyvnek készitésére meg - tanítani»

melly a' kút - tsinálokat a' viz-erek vezetésében igen

nagy haszonnal szerentsélteti. Eztet szoktak jól

meg-tört vas-salakból , jól meg-égetett téglából,

kö-szénből, és kevéssé lágy homok kőből késziteni,

mellyek mind liszté törettetvén, meg-szítálva oltott

M 4 mélz-
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mélzbe elegyittetnek, és jól fel-kevertetnek.  A*

téglák nem létekor mindenféle  edény tserepeket,

's a' durva homok-kö hellyett jó ki-mosott hegyi-

homokat, a' kö-ízén hellyett pedig közönséges fa-

ízenet lehet venni. Mindenfele  állatok, vagy nö-

vevény zsírjának u. m- a' fagyunak,  vajnak hájnak

olajnak ezen foglaló  meszeknél, vagy-is épitö eny-

veknét különÓssen jó foganattja  vagyon.

Az-is meg-jegyzést érdemel, hogy ha az ökör-

vérben meg-óltott mészbe jó porond kevertetik,

az alatson, és nedves hellyekre igen alkalmatos

foglaló  meszett tsinálhatni belölle, meilyet t. i.

semmi yiz meg-nem hathat. A' szurkos, és gyan-

tás materiák-is nem keveset hoznak az enyv tartós-

ságára , kivált a' viz-tartokuál, hogy azokat a' viz

meg-ne járja.

$ 94•

Pizéeböl való menedék-helly a'
hideg szél, és derek ellen.

Minekelőtte mig ezen Piz'eí-épitésröl  szolló mim-

káökaak véget vetnénk, bé-fejezésül  még annak né-

melly
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melly ha&nait, mellyek bizonyos Pizí'e  - falak  fel-

állításából a' Gazdaság szerentsésebb létére három-

Ianak, elő hozni el-nera mulatjuk. Illenek elöb-

ször-is az ugy nevezett, és bizonyos termő fáknak

gyümóltsöknek és veteményeknek az ártalmas sze-

lektől való meg-oltalmazására fel-álitott  Pi zH'-me-

nedék hellyek, mellyeknél - fogva  az ember azon

gyümöltsökre, és zöldségekre elein és kevés költség-

gel szert tehet, mellyekhez az Uraságok költséges

Virág-házaik által juthatnak. Ezek tehát tsak> az

Urak, és gazdag emberek mulatságára, azok pedig

a' szegény község élelme szaporitására, 's állapottja

könyebbitésére ízolgáló eszközök, mert ez által egy

kertész kész gyümöltsökót 's jó izü zöldségeket an-

nak ízokott ideje előtt egy, vagy két hettel-is mu-

tathat, elő, és igy a' kertnek-is jövedelme kettöz-

tettetik.

Amaz ártalmas ízelek, mellyek a' Természet ado-
Klánjainak  bővebb tenyészéseket akadállyaztatják,

's a' gyenge tsemetéket el-rontják, közönségesen

éjszak felől  jönnek, a' ki tehát a' gyenge, idétlen

nővevényeket  azoknak sivatag söhójtései ellen védel-

M j mezni
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merni kívánja ezen menedék - hellyekhez follya« 

nodgjék. Ezek pedig nem egyebek, hanem két

fel-állított  Piz'c'c - falak,  mellyek egyenes ízeglete

formálván  egymás közt, olly formán  forrasztatnak

egybe, hogy a' külső fceglet  egyenesen az ejszaki

széllel, a' belső üres zeglet pedig a' déli nappal

feküdgjék  szembe- Az illy falak  magasságának a*

szél járásához képest g, 9, 'vagy 10 lábnyinak kell

lenni, a' vastagsága függ  annak nagyobb, vagy ki-

sebb magasságától. A' talpalatot (  Grund) pedig

t láb inélljen jól bé-döngölvén semmi tsepegés el-

len való falra  nem lészen szükség, azután pedig

szalma zsendellyel bé-kell fedni.  Ezen falaknak  ál-

Jásából-is ki-tettzik, hogy azoknak külső feleken  az

ártalmas szeleknek kettős sujtogatását kellesek ki-

tartani , ellenben a' belső óldalok a' napnak mele-

gétől hevesedvén, annak gyenge erejét a' sugárok

viszszá hányása által kettőzteti , mellynél - fogva

mindenek, mellyek ezek közzé plántáltattak , vagy

vettettek, a' szelektöl bátorságban lévén, 's a' hi-

deg ellen meleggel tápláltatván bámulásra méltó-

képpen nőnek, és gyarapodnak. Egy ügyes kér-

ték

téiz az efttendönek  azon három részeiben, melljek

nékünk mindenféle  virágok, plánták, zöldségek,

és külömbféle  gyümöltsök nemével kedveskednek,

ezen Piz'c'e - menedék hellyekkel igen sokat nyerhet,

mivel azokban mindenek nagyobbak, jobbak, és

tellyesebbek lésznek. Hasonlóképpen minden-féle

fpallér-fák-is  kiváltképpen való módon tenyélznek,

ő mellettek, mellyeknek gyümöltsök semmi mái

falak  mellett olly tökélletesen meg-nem érnek'

mint eren Pizcc-íahknÁl  ( x. ) 

§ 95. f  . % 
A' mi eleinknek gabanássaí.

Jól tudjuk , hogy a1 mi eleink gabonájokat ver-

nekben tartották légyen, a' mint ezenízokástmég
ma-is

(*. ) Az eddig való tapasztalások szerént a' napnak ki-
tetetett kerti kö - falak  igen ártalmasoknak tanál-
tattak , mivel az azokról viszszá verődő napsugá-
rok minden közéi lévő plántákat , és veteméiiyeket
el-égetnek. Az igaz! hogy - ha a' falakot  gyíimölts-
fákból  álló fpalléral  meg-bérlik, a' viszsza verődő
nap ártható sugárinak semmi erejek nem lészen,
és így a' mendékokben azért gyiiniöltsök, és vete-
mcrvek meg-tartattathatnak.

Jegyié*  ti Kí'adónak* 
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ma-is némelly hellyeken fel-találhatni.  Ezen ver*

meket a' szagok', és nedvességek el • távoztatások

okáért a" magassabb keményebb, ízárazabb, és a'

mi több az értz-réízektől ,tifeta  hellyeken Izokták

ásni. Az ök Izádok tsak olly tágas, hogy egy

ember könyen beléjek mehet, belől minél tovább

mint valamelly süveg - nádméz mind szélesebbek,

a' méllységek a* gabona menyiségétöl-is , de még-

is többéi a' földnek  alkalmatos fekvésetói  függ.  A'

fenek®  a' vermeknek tekenyö - formálag  minden fe-

löl ki'vájattatván  meg-gödrősittetik, és egéűt erővel

meg - döngöltetik , akkor égö szalma tekertsek há-

nyattatván beléjek a'nedves poshatt levegő ki-ker-

gettetik. Továbbá ha már sem füst,  sem gőz nem

jón többé a' gödörből belé szálnak, 's nád nyalá-

bokkal, vagy szalma-tekertsekkel jó móddal egész

a' szádáig fel  meg-bérelvén belé töltik a' mái; meg-

tisztitott, és száraztott takarmányt, mind addig mig

a' szádától tsak i singnire nem áll, de ezen ma-

gosságat el-érvén ineg-szünnek a' töltéstől, és geren-

dákat raknak a' gabonán keresztiil, azután jól öszve

ereíztett deszkákkal bé-boritván földet  hánynak felibe,

és.
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és bé-fedik.  Mind azon elő - fordultakban  mégis

az a' hiba vagyon, hogy a' gabona nehéz föld-sza-

got húz magához, és nem fog  meg-ehetó lenni.

De ha e' nem lesz-is, és a' gabona, mivel az él-

tető levegőtől több esztendök alatt el-záratott so-

káig marad-is-meg, de az a' nagy alkalmatlanság

mindenkor fenn  marad, hogy ha egy illy verera

egyszer fel-nyittatik,  sziikség, hogy abból a' gabo-

na egy más után el-költessék, a' nélkül hogy tóbb-

szőr bé-záraftatnék,  mert másképpen a' külső levegő-

nek egyszer lett hozzá járulásával el-romlik.

$ 96.

Az Anglusok gabonásai.
Az Anglusok, kik már a' gazdaságnak tsak nem

minden részeiben gyors lépésekkel kemény előme-

netelt tettek, a' gabona-tartó vermeknek-is mind

hasznos, mind hibás vóltokot rég ki-tanúlván arra

törekedtek, hogy lehessen egy olly gabonást a'Jlita-

ni, melly az irt vermeknek tsupán tsak jóságokkal

egyezne - meg. A' föld  szag, és rosz íz, meilyet

a' gabona a' gödörtől szivt magához, vala az első

mel-
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mellyet tellyeíséggel el - távoztatni igyekeztek. In-

nen a' föld  - szinére hegyessütö kementze formálag

bizonyos hámbárokat építettek, és feljül  a' gaboná-

nak bé-töltésére egy jukat hagytak, melly a' hám-

bárnak meg-telése után mint a' verem száda jó mód-

dal bé-dugatott. Azomban itt-is fapasztaltak,  hogy

a' fokáig  el-rejtve tartott gabonát, a' gabonás fel-

nyittatása után mint a' vermekből hamar el-kellesék

költeni. Ugy azt-is, hogy ha történetből, vagy

tudatlanságból a' háinbár felső  juka jol bé-nem du-

gatattván a' szabad levegő a' gabonához férhetett  a'

Búza - férgek  belé ízállattak, és az egerek a' kö - fa-

lon magokat keresztül; fúrván  belé ástak. Továb-

bá ezen sérelmeknek-is orvoslása végett olly gabo-

násokat készitettek, mellyekben a' gabona êgymá-

son kevervén, a' nélkül hogy a' abból lett ki - vé-

telkor valami külső levegő hozzá férhetett  vólna,

alól mindenkor a' mennyi a' köz-lzükségre elegen-

dő vólt, ki lehetett botsáttani.

Ezen hámbárok nem egyebek, hanem a' főid-

től 2 láb magasba fel  - emelt ászkokan jól egy más

-inellé álló kémény-forma  kő-fal-küpük..  A*' feneke-

ken
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ken egyik felől  valami 1[2  lábnyi négy szegletes juk

vagyon, mellynek elébe egy tojongaló deszka, egy

ahoz szegett alkalmatos tsatornával tétetik. A' kü-

püköt] azután jó száraz, és tiszta gabonával tele

töltvén, két, vagy 3 rövid de egyenes Fákat feízi-

tetnek reá, azután jól egybe eresztett, 's egyene-

sen a' küpük szádához illő fa-táblával  bé-fedik,

aztot nehéz kövekkel meg-nyomtatván jó móddal

bé-tsinálják. Ha pedig a' fenn  meg-lrt jukon ga-

bonát botsátnak - ki, terméízetesen valamint a' benn

maradtt gabonának menyisége kevessedik ugy a' kű-

pükben alább alább szállván,' egyszersmind a' rajta

fekvő  nehéz kövek-is mind lejebb ereszkednek, és

ennél - fogva  a' gabona felett  soha semmi üres

helly, mellyre a' külső - levegő bé-tsuzhatna nem

maradhat. Jóllehet ez által a' külső  - levegő , és a'

Búza - férgek  a' gabonától el - tiltatnak, de még más

két tetemes gántsok fordulnak  elő, mellyeknek a'

mi Ptzéí-módmikaál  tellyességgel hellyek nem lehet.

Lássuk az elsőt? hogy t. j. az egerek még a' leg

keményebb kő-falat-is  áltai fúrván,  nagy károkat

okoznak. A' második pedig az, hogy mivel a*

köböl
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köböl való hámbárokat belől mészszel ki-kelljen

tsinitani, az azokba töltetett gabona ha nem min-

den , leg alább némelly mésztöl igen rosz szagú lé-

szen. Már most mivel a' Pizéének  egy rélzröl

olly ritka keménysége légyen, hogy aztot az ege-

rek mint a' kö-falat  olly könnyen ki-nem furhattjá'c,

más felöl  pedig a' formákból  ki-iövo Pizéé-fala'c

egy tömött egész darabot tévén, egyszersmindolly

simmák-is lésziiek, hogy azokra semmi vakolás ne n 

szükséges. Es így világos az-is hogy a' Pizéé  - ga-

bonások minden.féle  tekéntetben leĝ hasznosabbak.

§ 974

A' Pizééböl való Gabonások.
Azon köz-etnberekre nézve, kik vagy ezután akar-

nak mágoknak Pizéé  ujj épületeket épiteni, vagy

már efféle  házakat blrnak-is, jovasoljuk, hogy az

illyetén gabona - tartó foakafeok  az épület hátulja

felé  rendeltessenek. Ha lehetséges egy olly széles

mint a' ház , 's valami 2 öli hoszszú kamarát e 

végre ki.szakaszí-ni, igen hellyes dolog. Ezen ka-

marában a' ház-fala  mellett hoszszan egy 4 lább

széles,
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széles, és i i[z  láb magas ászok-falat  kell döngöl-

ni , annak rendes módja szerént. Ezen ászkon,

vagy töltésen továbbá mint egy 2 lábnyi széles osz-

tályokat jegyezvén - ki a' leendő köz-falak  kivánt

vastagságát 6 ujjni széles köz-hellyben az osztáljok

között meg-kell hagyni. Mind ezek előre botsát-

tatván a' Pizéé-ládát a' már el-készült ászok-fal

külső szélen egy lábnyi vastag Pizéé-fal  kélzitésére

fel  kell rakni, és hogy a' gabona ki-botsáttására

szükséges jukak a' hámbárok alfo  feleken  meg-ma-

radjanak, a' már ki-jegyzett osztályoknak közepette

mindenütt 1 láb hoszszú , 4, és 6 ujj vastag fa-

ragott fát5 kell a' ládában kerefctül  elére tenni, '«

úgy meg - szoritni, hogy a* döngölébkor ki-ne moz-

duljon helljéböl.

Mihellyt ezen fal  olly magasan fel-mégyen  , 

mint a' forma  - táblák, akkor mindjárt a' köz-fa-

lakat-is az osztálljok között hagyatott 6 ujjnyi közön 
ugyan6 ujjnyi széles Pizéí-tkglából  után kell rakni,

's azokat mind a' két óldalokan jól meg-tisztitani.

Hogy "a' gabona a' hámbárból magára tökéletesen 
ki-foljon,  jtea, alkalmatossággaj a' háuibár fenekét

N ÓJdal-
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oldalról, és hátulról mint egy 6 ujjnyi magasan

döngölt földel  fel-kell  emelni, hogy valamelly Ga-

rad formálag  a' löjtösség minden-fefö!  a' jukra ha-

joljon. Azután a' falakat  közben közben egy más-

közt, 's a' ház • faiaival-is  az írt mód-szerént egybe

forraszván  a' ház-falával  egy arányú magasan fel

kell vinni. Ha a* ház három öl Izélés a' fenn  a-

dott mérték szerént 5 osztáljakot lehet tsinálni mel-

lyeknek belső Udvara, (innere Flüche) 6 qua-

drat öleket téízen. Már mivel egy Erdéllyi köböl

buza éppen 64 Bétsi kupákat foglal,  ezekből pe-

dig 67 megyen három kubik lábba belé, világos,

hogy egy illy hámbárban minden láb magosságnyira

több fér-el  három köbölnél, ha pedig a' hámbár

10 láb magas, annak mindenik küpüjében 20 kö-

böl vagyon .következik hogy az ötben együtt véve

IOO köblót el-rejthetni, melly elegendő »a* leg jobb

paraízt gazdának-is termése el-fogadására.

A' nagy Gazdák, kiknek vagy már köböl való

Tsüreik vágynák, vagy ezután Piz'eíbői  akarnak é-

piteni, azoknak, vagy akár melly más épületnek-is

falaihoz  az illy gabonásokat alkalmatosan hozzá ra-

O — 1 9 $

Saszthatják, vagy tsak magokra szabadon állva-is

fel-áliftathatják.  Az utóbbi esetben jónak láttzik

egymás "mellé háttal",egybe fordítva'  két rend küpü-

ket tsinálni, és mivel az illy gazdáknak több gabo-

nánk szokott Jlenni, mint a' köz-embereknek, ugy

nálok a' küpük, vagy szakaszok tágasabbak-is lehet-

nek az előbb meg-jegyzetteknél. Mind azonáltal azok*

hak 5 láb hoszszúságokkal, 's három láb szélesé-

gekkel meg-íehet nyugodni ez okon: mivel más-

képpen a* feletébb  nagy küpü fedelek  ineg-hajolnak,

*s azok mellet mind a' levegő, mind az ártalmas

bogarak a' gabonához könyen bé-lophatják mago-

kat. Ézen mérték szerént egy 10 öles hoízszú hel-

íyeri ha t. i. a' küpük elekre, áz az lapossabb fe-

lekkel egymás mellé rakattatnak 14, küpüket - is

het fel-álitani,  mellyek tsak nem anyi számú 's 6 ujj-

nyi vastag köz-falakkal  közbert közbén él-vagyiiak egy-

mástól rekesztve. Egy illy szakalzriak minden lábnyi

magasságban közét 6 köblöknek vagyon hellyek.

Légyenek pedig a' küpük * vagy szakaízok 12 láb

magasak, ekkpr 70 köböl bátran beléjek fér;  14

illy küpükbé tehát 980 köblök mennek beiéi és

N i 
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ezek mellé háttal még egy rend küpüt álitván 2ooO

köblöknek alkalmatos hellyek lészen* Ezen módra

fel-lehet  a' gabona ményiségéhez képest a' hámbá-

rok nagyságát-is könnyen vetni, ugy ha a' gabona

lassan lassan szaparodik, a' szerént néhány ujj kii-

púk mellé állításával a' hellyet-is ízaporitani. A*

több okos intézeteket az efféle  gabonásoknál, mint

az t-is hogy a' tolvaj ellen bátorságpsaká tégye ókét,

minden ügyes Gazda a' környúl - állások szerént

könnyen ki - t&inálhattja.

Azon földes  Urak, kik az efféle  gabonásokkal él-

ni akarnak, ezeknek külömbféle  hasznait mindjárt

azon esztendöben általláthatják, 's ha ekkor azok-

nak természeteket, és tulajdonságokat szorgalmato-

san meg-visgálják, bizonyosan meg-fognak  arról-is

győződni, hogy az illy gabonásokban a' szemes

török-buzát-is sok esztendőkre el-lehessen tartani,

meilyet mind eddig semmi úton, módon el - netn

lehetett érni, mellyre nézve a' köz-vélekedés sze-

rént annak szemul való tartása majd lehettetleonefc

tartatig

S 98.
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§ 98.

A' Pizéé Trágyáról.
Melly nagyon liasználjon a' ízántó - földek  termé-

kenységre a' trágyázás mindeneknél tudva vagyon,

hogy pedig némelly hellyeken a' lakosok közönsé-

ges trágya nélkül szükólködnek az-is bizonyos. Er-

re nézve fogunk  egy óltsó, 's minden hellyeken

használható trágyázó különös módot elő adni , 

melly által a' ganéj trágyában való szükség vala.

mennyiben ki-pótoltatik, melly annál-is kószönetre

méltóbb, mivel az egész trágyázás a' gazdának tsu-

pán tsak ónnön fáradságába,  's semmi egyébbe nem

kerül.

A* tapasztalásból tudjuk, hogy a' sovány, és ter-

méketlen föld  minden ganéj-trágya nélkül, tsak a'

gyakor mivelés által termékenyebbé lészen. Az-»

bizonyos hogy ha azőszi vetéskor nagy dorontsofc,

gRlok maradnak a' szántó - földön,  's azokat tavasz-

szal, vagy nyárban valaraelly komor ízéi nem ta-

nálja, bővebb aratással szerentséltetnek benünkeí.

Ennek oka egészszen természetes, t. i. a' fel-állá 
N 3 » nagy



nagy galok télen által a' fcabad  levegőre ki-lévén

tétettve, a' zuzoros holnapokban a' köd, hó, és

fagy  miatt, a' szelidebbekben pedig a' bőv ki-gőzől-

gések, essök, és reggeli nap-sugárok által meg-por-

hanyósodnak, és a' levegőnek sóvá t magokhoz huz-

iák . melly Ieg-inkább eló-mozdittja az egész plán,

tak Orízága nevekedését,

_ E z e n Trágyáza's módjánál tehát tsak a' forog

fenn,  hogy miképpen lehesen a' leg-kevesebb fá-

íadsággal, és költséggel minél több földet  a' leve-

gö szabad járására ki-tenni, hogy a' föld  a' leve-

göben fetrengő  sóssággal minél jobban bé-teljen.

Ezen fortéllyt  semmi móddal könnyebben el-nem

érhetni, mint a' Tizéével.  , Azon hellyeken", a'hói

mint egy 2 láb vastag fákat  tanálhatni, könnyű a'

Pizéé  trágyázó formát  tsinálni u. m. el - kell azo-

kat 3, vagy 4 két láb hoszkú tökékre furészelni,

mindenikre a' Tzirkalommal valami 18 ujj széles

karikát rajzolni, azután kétfelé'hasítván  a' két ha-

sábokat tekenyő-formálag  a' húzott karika üerént

ki-vájjni, mellyek egy tsöntörek / és kőtélnél - fog-

va
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va jól egybe ízorittatván, valamely bőr nélkül való

kopatz dobhoz hasonlók Iésznek» (y.)

Ekor már hozzá kell a' Pizéé  - galok dőngölésé-

hez fogni,  és e' végre ki-ki a' dologra ki-rendelt

dolgosok közül vévén a' már meg - írt formát,  's

a' mellé egy Pizéé  - külűt, ki - mennek a' fcántó 

földre  mindnyájon, holott le - rakodván , a' dolog,

ra a' már kapával meg - egyengettetek szántó-föl-

dön egyik a* mástól vagy 2 ölni meízszeségre lé-

vén egy sorba állanak, és trágyázó formát  egyene-

sen magok előtt fel,  állittják , továbbá mindenik

dolgos j , vagy 6 ujjnyi földet  tölt a' formába  belé,

mellyet a' Pizéé  - külüvel nem olly keményen dön-

göl - meg, mint a' Piz^-falakat,  hanem tsak gyen-

gén egybe ver, mivel itten tsak az a' ki - nézés va-

gyon , hogy a' dorontsok a' levegőben fel  - emel-

N 4 ked-

( y.) A' h«5l pedig illy vastag fák  nintsenek, lehet 9 darab
két láb hoszszú, és 10 ujj széles deszkákat egybe ereszt-
vén azokat hármanként olly formán  egybe szegezni,
hogy azután egybe tAre ê y közönséges 6 szegletiit te-
gyenek , mellynek belső észe az előbbi forma  firei-
íégével meg - egyet, 

'sfejryzif  ct Ki • adónak. 



kedve magoktól meg-áljanak. Ezen módra a' tor-

mák tele töltetvén, meg-óldgyák a' kötelet, 's a'

formát  el-ízedvén a' kész galat hellyben hagyák

maradni, azonban ismét a' formát  vévén tovább

dolgoznak, mig a' szántó-fóld  illy Pziíí-•  galók-

kal jól rakva nem lészen, melly igen könnyű sze-

rel mégyen, mert egyetlen egy dolgos, ha tsak

kózépszeiü igyekezettel dolgozék-is a* formát  nap-

jában százszor meg-töltheti, a' többit a' termélzet-

nek kell engedni, melly az ö titkosan munkálódó

ereje által az illy dorontsoknál - fogva  a' szántó-fól-

det jó termővé tészi. Közelitvén pedig tavaízsza!

az Ugarlás, 's a' galok még ekkor sem omlottak

vólna széljel, természet ízerént azokat erővel izéljél

kell verni, és rontani.

§ 99.

A' fára  teendő, tüzet ki-álló va-
kolatokról.

Már régtől - fogva  törekedtek azon , ha vallyon

lehetne-é valami módot tanálni? meilynél - fogva

fát  a" tüz ellen bátorságba lehetne hellyê .tetni*

Elsob-

Elsőbben a* próbákat valamelly emésztö lúgokkal,

kiváltképpen pedig Galitz etzettel ( Vitriol  - Sáurc ) 
tették, olly vélekedéssel lévén, hogy a' Galitzba

bé - mártott • fa  aztot magához sziván meg - éghetet-

len lészen. Egy előre a* titkot már tökéletesen

fel-fedezve  lenni gyanították, mivel az illyetén sok,

a' tűznek valósággal valamenyiben ellent-is állanak,

de minekutánna az olly lúgba bé - ásztatott - fák  a'

szabad levegőre ki-tétettek, tapasztaltatott, hogy az

esső, és a' nap sugárai az azokan meg-ragadtt sót

ki - húzván belóllök, minden tüz ellen szolgáló ele-

jeket azonnal el-vesztették. Ekkor tijjra bizonyos

nyiilos kenőkhöz, tsirizekhéz, és vakolatókhoz fol-

lyamodtak, hogy a' fákon  ujjra segélthessenek, 's

ezek közül kívánunk a' község hasznáva némellye-

ket a' leg-jelesebbekből, és hasznosabbakból elő

kőzni.

Elöbb&ör vévén három rész sárga iízoplot po-

ronyo agyagat (Lehm)  hozzá kell még egy rélz

ugyan iszoplot barna siikeres agyagat (  Tkon (z.J 
N j és

(z,) A' Lehm alatt ertetödik a' mindenütt  tuníltato  sír-
ga, veress, vagy fekete  kövér, és sikulo többi
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és egy rész ros • liszt tsirizt, ezt előbb mint a'

könyvkötők  ízoktak meg-főzvéu,  tenni, mellyek e-

gyütt jó egybe kevertetvén a' foglaló  -méiihez ha-

sonló sürü materiává lésznek. Tovább minekelőt-

te a' fák  ezen tsirizes agyaggal bé - kenettetnének,,

szükség őket egy hegyes tsákányal meg-vagdalván

sürün meg-jugatni, 's a' lehetőségig durvává, és

darabos görőntsössé tsinálni, hogy a' kenő jól be-

lejek hatván, keményen meg-ragadha&on. Azután

azon emiitett sürü materiából egy vékony levet ele-

gyittven azzal egy ineízeló etsetnél-fogva  a' bé-va-

kolandó, 's meg-vagdalt fákat  kétízer, háromízor

bé - húzni, 's e' jól el-ízáradván a' sürü kenövel-is

bé - kenni, mellyet ízoktak elöbbízör tsak darabo-

san a' fára  a' vakoló kalánynál - fogva  fel-tsapdos-

ni, és azután egy szalma - szál vastagságúira el-teri-

teni, meg - vékonyítani. Ha ezen kenés a' szára-

dás által meg-hasadozna, azt a' vékony lével, vagy-

is lü-

kévé ssebbí porondal elegy agyag. A' Thon  ellenben
»k-féle  szinii, de igen kemény, száraz fovány  és
mindeokor szálkás , rétw törésű, tcrmészetii.

Jegyzése  Ki* adónak. 
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|s hígabb kenővel ujjra el-kell járni, hogy "semmi

hasadás ne Iáttzodjék. Külömbféle  próbatételekből

bizonyos, hogy ezen kenő a' tűznek keményen

ellent áll, és külőmben-is tartós. (j.)

Másodszor: Egy Anglus kékített más elegyítést,

elegyített t. i. egy véka durva vizi porondot, két

véka meszet, és három véka valami I ujj hoszszan

vagdalt széna murvát öszsze, mellyeket jó módal

szorgalmatosan egymással el-kevervén bé-kenette a'

fákot  velek. De a' többszőri próbák után-is ugy

tanáltatott, hogy a' mész a'"tűzben meg-repedez-

vén le-húll, 's a' kopatz fa  a' tüz közepette marad.

Azután vett még egy más elegyítést elő, mellyben

az

( j . ) A' tanitók, 's egyéb jó-akorók, kik a' köz-jó-
nak kedvéért ezen tárgyban jártasabbak kivannak
lenni, iporkodjanak az alább ki - nevezendő írá-
soknak meg-szerzésében: 1. Glasers autfübrlicbt 
Abhandlung über Brandabhaltends  Mit  tel zmjte 
Auflage  Deszau 1783. 2. Deften  autfűhrliche  Be-

fereibung  ciner glüeklich abgelanfenen  Feuerprobe. 
Leipiig 1773. und 3. deften  Beantrrortung  ver-

fchiedener  ungegründeter  Einvrendungen dagegen, 
Leipzig 1774, 

Jegj/zét  «' Ki-adónak. 
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az előbbi méíz hellyett agyagat vett, *s tsak hamar

egy néhány próbák után bátorkodott nyilvánosan

gyakorolni. Állított u. m. egy fa-épülett  fel,  's

annak kivül belől, minden ki-tetzhetö fáját  azon

kenővel bé-huzattván, minek utánna tökélletesen ki-

száradott vólna a' kenés, a' fa-háznak  derekát dug-

va tele töltette száraz fa-forgátsal,  magát pedig rejt-

vén a' híjju-kamarájába, alatt a* forgátsokat  meg-

gyújtatta. A' tüz olly kemény vólt, hogy a' lang

az ablakon ki-nyúlván a' fedélig  ért. A* fel-tanáló

azonban nyugodalmason üldögélt a' hijju kamará-

ban , 's, hideg konyhán főzött.  A' tijz egy idó

vártatva magától el-alúdtt, 's mind a' fel  - tanáló , 

mind pedig a' tanálmány sérelem nélkül épen ma-

radtanak.

Harmadszor:  Sleziában 1789 Esztendöben egy

"bizonyos Burghauien nevezetű Ur egy kis fa-épü-

letett készittetett, melly 8 sing hoszszú, 4 sing

széles, cs 5 sing magas vólt, 's aztot 4 rész méíz-

böl 2 rész éles porondból, 2 réíz ízéna - murvá-

ból , i rész apró-tégla-porból, és 1 réíz ló-ganéj-

ból kevert vakoló mészízel bé-huzatta. Az egéCc

kenés , 
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kenés, a* kömives, és sóldos napszámbérét-is hoz-

zá ízámlálva 12 Rfl.  került. így a' mi tsaka'há-

zaa fának  hivattatott, tehát a' ízarvazatot-is az írt

vakoló meszszel ife  ujj vastagon bé-kenette, ( se. ) 

és akkor egy közönséges szalma - fedelet  tétetett reá.

Ugyan azon Esztendöben September 8dik napján

ezen épülettel még a' következendő próba tétetett,

t. i. az épület körül egészszen a' fedelig  fel  szalma

rakaván meg - gyújtatott, ekkora' ízalma - fedél  a'

létzekkel együrt, mellyeken a' függött  el-égett, de

az írt méíz ízei bé-hiizatott ház dereka, és ízarva-

zat minden sérelem nélkül a' tüzet ekkor-is szeren-

ísésen ki - állotta. Továbbá az egész épület a' té-

téig fával,  és ízalmával dugva tele töltetvén ujjra

meg-gyújtatott, 's azután-is mind addig fris  for-

jgáts hányatott a' tüz közzé, mig gondolták hogy

már *' jelen lévő tüz-melege gradusa a* tégla - é-

getö

(se.) Ha ezeu vakoló mefc»C  valaki mind »' fedelen,
mind pedig a' fal-óldajakau  a' fenn  írt 116 §. adott 
mód szerént öszve vereti, minden bizonnyal anijak
kemény, és tartós válta azzal-is nem kévébe elü 
mozdíttatik,

Jt&zét  a' Ki-adónaki 
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getö kementzék szokott melegét el-érfe,  és ekkor a1

tüzet feléig  le-égni engedték, és fetskendezvén  azon
égett tapafct  vizze próbát tettek arról-is, valljon
ki-tartja-é a' vizet? Vennek-is kivánt szerentsés
ki-menetele vólt, a' mint a' lehetséges-is vólt. Ek-
kor a' tüz egészszen el-enyéftvén,  midört szorgnl-

matosan meg-visgállák az egéíz házat, ugy taláí-
ták hogy leg-kisebb darabb sem égett meg benne,
tót a' hói a' tűznek a' leg-nagyobb ereje vólt-ig
le-vervén a' tapaszt, az az alatt lévó fa  még olly

szépen, és épen nézett - ki j mini ha még valósá-
gos ujj lett volná. . ' 

Továbbá hogy bizonyosak íennének arról-ís, há
váljon ezen tapasz időnek fergeteges  változásait
ki - álja-é ? a' fenn  emlitet Burgbausen Ur kis próba
házát egész télen által fedetlen  az ég alatt szaba-
don hagyta, és így hét holnapok alatt a' hó efcój
üéí, 's fagy  alatt hevervén nem tsak hogy sérelem
nélkül elóbbeni állapotjában épen meg-maradatt,
hanem még egyszer a' múlt efetendöbéli  tüz - pró-
bát ujjra ki-tartotta, a' kívánt leg-szerentsésebb ki-
menetellel, mint ízintén az előtt. Tsak ugyanmi-

I^jXL—il" • dört
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dón a* tüz igen kemény vólna benne, meg-ízurdal-
ták helljenként vas-villákkal,  és rudakkal a' tapaszt,
's azt a' falról  Ie-taízigálfák,  bánlia aztot a' tfie
egyízeribe bé-borította légyen-is, a'hói már ko-
patz vólt, de ekkor sem langalhatván jó formán,
mihellyt az ép tápárba botlot, mindjárt ki-aludtt,
a' levegőbe ki - nyúló részekben azonban még mind
tsak pislogott, de olly lassan, hogy a' gyermekek
magok könnyű Ikerrel erőt - vehetvén rajta, ki-ólt-
hatták.

Kegyszer: Boulard Lyoni Epitó- mester így
igyekezet a' fákot  a5 tüz ellen óltalmazni: mivel
azt vélte, hogy tzéljának el-érésére a' sok Ieg-al-
kahnatosabbak lésznek, azokkal tett több próbák
után a' hammú -zsirban tanálta-fel  azon tulajdon-
ságát, hogy a' tűznek leg-tovább ellent áll a' töb-
bi közül. Ettől ölztőnöztetvén hammu-zsirral ken-
te-bé a' fákot,,  deszkákat, fedeteket  's a ' t. meg-
olvaíztván tudni illik annyi hammu-zsirt foIJyo-viz-
bena' menyi tsak el-olvadhatott. Azután azon
olvaíztást 'vízzel még egy kévésé fel-higitván  annyi
sárga agyagat kevert közébe , mig az egéí  hammu* 

zsír
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zsir lévnek közönséges fa  - ízinü sárga ífine  lett,

végtére még egy kevés liízt - tsirizt-is tett hozzá,

hogy az elegyített materialék annál jobban egymá-

sai egyesülhessenek. Ezen kenővel bé-kente há-

romszor , négyszer a' fákat,  mint valamelly fa*

ízinü festékkel.  Ezen kenés a' hiteles bizonyítások

szerént tsak mint egy két óráig állatta - ki a' tűznek

hatalmas erejét. Ennek főbb  jósága abban áll, hogy

meg - akadállyoztattja a' fáknak  langba leendő bo-

rulásokat, ha a' tüz két óráknál tovább-is ő rajtok

uralkodnék, 's azon idö alatt a' meg-éghctó porté-

kákból bóvön ki - lehetne a' házból takarítani.

Otüdször: Svéciában a' tüz ellen egy illy fedél

nemet tanáltak - fel:  u> m> szegeznek a' szaru- fákra

mellyek sűrűbben tétetnek, mint közönségesen,

egybe font  vékony  fűz,  vagy tsigoja veszszöből va-

ló lészákat, ezen lészákat két ujj vastagon valami

jó kövér sükeres agyaggal meg-tapaíztják, ezen ta-

paszra ujjra két, vagy három ujj vastagon jó kö-

vér sükeres fekete  főidet  teríttetnek, melly kőzze

már az előtt kitsin, meg-vagdalt, fris  perje gyö-

keret elegyítettek, aztot meg-tapodván utoljára még

az;
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az azon nedves földbe  fü-magat  hintenek, *s el-

tapodják , mellynél fogva  a' fedél  felső  - rélzének a'

kivánt erössége , 's keménysége meg-adattván, az a*

fergetegeknek  serényen ellent áll. Egy illy fedeler

kevés idö alatt olly sürüen által szőnek a' perje,

és fü  - gyökerek, hogy aztot erővel sem lehet Izé-

lei tépni, [és így több esztendök alatt az alá tett

lészák-is meg - puhulván, és mohosodván, az el-

terített kenő jól, és keményen a' szarufákhoz  ra-

gad és minél tovább, annál inkább sem a' tűztől,

sem rothadástol meg-nexn eméütetik. (ec»)

O Hat* 

( a . ) Már most kinek kinek szabad józan akarartjában
ál, a'j többek köziil a' tűz ellen jobban szolgál6
borítékot válosztani. Az én vélekedésem szerént
a' harmadik részben meg-írandá szalma 'SendeJlyek
a* Falukon, a' Burghausen kenője vagy-is tapasz-
üa a' Városokban lívö 'Sendellyes házakra igen
alkalmatoft,  hanem lehetne a' tapasz kőzze még 
egy ]6l  porti® ( Colcothart)  elegyíteni, hogy a' 
fedélnek  &«p veres fitine  légyen.

Jcgyzít  JCi-adónak. 
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Harmadik  Rész 
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H a b á n F e d é l r ő l ,

avagy

Egy igen hasznos, szalma és agyagból ösz-
ve szerkeztetett héjazat neméről.

Bévezetés.
\ z Habáni szalma fedél  le-irásának első

ki-adása által, a' melynek Landgraff
Adám Tsászári Királyi Alsó Austriai Gaz-
daságbéli Nemes Társaságnak tagja, és

»
több Uraságoknak Prsfectussa,  vólt a 
fZerzöje,  már több esztendöktöl fogva  es-
mértessé lett ezen fedésnek  módja , kivált-
képpen Cseh Országban, és azon kivül
Magyar Orsságnak-is némelly részeibeiu
>s úgy tudjuk hogy aztot Báró Putenai

Szon-

f ^ — ö — < * | |  iti 

Szöntitz nevü helységen a* Csaszlavi me--
gyében leg clöbb próbálta és követté lé-
gyen. egy a' Habáni mód szerént készité-
tett szalma fedele  egy igen Veszedelmes
alkalmatosságnál ki-állottd a* tűzi ptobáe
és meg-efösitette  ezért oktatásnak igaz-iá
Voltát. Több Cseh Országban jóízágokae
biro Uraságok követték azoltá ézeíi kép 
példát i a' kik közzül $ egy igaz Patriötai
Generális Feldmaffchaí  LieütenanÉ Báró

' Mak> vólt a* leg-nagyobb eíö * iíiözditó<
ja ezen a' tűznek ellent álló fedéá  mód-
jának i Magyar Ürszágon - is találtattak
már ditséretfe  méltó példái a' követés-
nek » de főképpen  érdemli az említést égy
Veszprém Varmegyében Groff  Zlchi Palo'
ta nevü Uradalmában találtató Tsüí, tf 
melynek-is hószsza husz > széleáége pedi#

fallal  együtt hét öV

O % Mini 



Mivel pedig ezen Könyvetske  e* könyv-
árosoknál egy néhány esztendök alatt
egészszen el-költ» és isméretlenné lett,
aztot Ceneralis Major Báró Boltza Péter,
hazájához viseleteté szeretet;ének jeleül
másodszor i8oiben, német nyelven ki-
nyomtatatta 's ezen alkalmatossággal az
irt Habáni fedelet,  mint egy a' fokszor
történö égések ellen való igen jó eszközt,
Magyar Ország Nemes rendjeinek aján-
lotta. Hogy immár az Erdélyi Hazafiak*
is, a* kik hasonlóképpen a' tüz által gyak-
ran imitt amott minden vagyonoktóí meg-
fosztattatnak,  ezen igen hasznos találmányt
meg - lanulhassák, imé itten kevés válto-
zásokkal nagyar nyelvén-is ki-adatik ezen
kis muuka, a, mely egyszer'smind minde-
neknek, történhető károk ellen való bá-
torságok okáért, ajáultatik.

JShi
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E l s 0 S z a k a s z .
Aö Haban Fedésnek különös hasznától.

§ 100".

A' Szalma 'Sendelynek a' tüz el-
len való tartósága.

j g z e n Fedélnek neme, a' mint inár a' Bé - veze

tésben említtetett, nem tsak minden égi mosto-

ha , és zűrzavaros idö, söt a' sebes tűznek lángoló

eteje ellen-is meg-áll; mert az által egyebet, az

agyakból apró tarlóképpen a1 fedél  hátán ki-álló

ízalma kálóknál, el-nem veízthet. Annak felette 

a' ízánt - ízándékkal tett alatomban való gyújtogatá-

sok ellen-is, sokkal bátorságosabb, mint akármely

más felé  szalma, és 'sendely fedeleink,  mivel a"

fedélnek  belső mázza az egész ízaimát anyira el.

korittya, hogy belőle egy ízál-is ki-nem látzik: és 
szinte ezen okra nézveterméízet  ízerént,  a' tftz-

O 3 n él
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pék mérge sem hathat oly könyen által. Ezen fe«

(dé- hátán, mellyen tiízta fitalmánál  egyébb nem lát.

ttik, ámbár szánt-ízándékkal tüzet rakna-is valaki,

még sem félő  hogy a' Ház el égjen: mivel tsak

az agyagból ki-álló szálkák lobannak el-futva;  a*

mindjárt alatok lévő sározat pedig a' tüzet azonnal

nieg-elózi, ugy hogy a' fedélnek  belső részére ál-

tal nem mehet. Következésképpen  még ha az Isten

nyila reá szálaná-is nem oly hamar vetne lángot,

mint másféle  könnyen tüzet kapó épületeink. Es

jegyük - fel  azt, hogy minden felöl  meg-gyujtattas-

sék, és lángot vessen (jóllehet a' leg korosabb em-

|>erek -is, kik ezen Habán r fedeleket  ismerik , vagy

plattok laktanak, tsak egy példát sem tapasztaltak)

ipég-is mind azon-álta! anak égése oly veszedelmes

nem lészen, min t egyébb fedeleknek  , mellyek ha

ppnló szerentsétlenség alá esnek; mivel hogy a' kö-

zönséges szalma , nád, és 'sendely fedelekről  az erps

Ĵ elek a' meg-bontot Ház tetejének tüzes részeit

gyakorta majd tsak nem el-hihetetlen meszfyeségre

^hordják, és leg-ottan ujj károkat és veízedelme-

I$t ízereznek, ahól íokszor az ember ingyen seni

vélhe-

O — ^ 21-5

vélhette vólna; melytől a' mi fedeleinket  felteni  nem

lehet: mivel az agyag a' szalmával ugy öszve ele-

gyittetik, hogy a' fedélnek  níeíztelensége a' tüz

erejének hathatósan ellent ál; a' ízalma szálakat

oly szorossan egybe ragasztja , hogy akár mely erös

szél-is azokat egy mástól el-nem oszlathattjaj ésan-

nyival-is inkább, nagyobb darabokban, meGzére el-

nem vetheti. Ha a' tserép fedelek  alat tüz támad:

a' tserepek a' tűznek nagy erejétől annyira meg-

tüzesednek, hogy utoljára meg-repedezvén, dara-

bonként ízéljel pattognak, és az oltásra vagy segé-

tségre öszve gyűlő népet nagyon megakadályoztat-

ják, és gyakorta meg-iŝ  íebesitik. Mely veszedel-

mes kár a' Habán fedél  körül, a1 feljebb  elő ho-

zott okokra nézve, lehetetlen hogy meg-történyék.

Es szinte azért, ha valamely szerentsétlenségböl, a'

Háznak belső részében, véletlenül tűz támadna:

ugyan tsak akkor fem  vólna a' veszedelem oly

nagy, fem  pedig az óltás és segítség oly nehéz és 
akadályos mint sem más külómben szokott lenni , 

ahól tsak valamely futó  langotska, vagy tsak kevés 
fcikrák-is  a' Ház teteit meg-lopván, az égést  azon-

O 4 n a l
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nal minden felé  el-terjelzti, és kőzőnségessé telz?.

Ha a' padláson támadna a' tüz: akor a' fedél  - fa

réízenként meg-gyuladhat ugyan j de az agyagos szal*

ma - táblák ( melyeket ezután, a' Habán fedőknek

üokások £ze:ént, altaljában tsak ízalma 'sendelyek-

nek fogok  nevezni} az 6 kemény hy-tyás mázok

iniat, a* tüzet lángra nem botsátják, és ugyan

azért a' veízedeletn oly hirtelen el-sem hatalmaz-

hátik. Ha pedig azon felyül  a' tűznek ereje a' Ház-

nak belső részéböl annyira erőt vészen-is hogy a*

padlást-is el-fogván,  az Ats munkát meg -emészti,

és az agéíz fedél  rakás, hátára omlik: még akkor-

Is ezen fedélnek  neme, minden egyébb fedelek  kő-

XÖt ugy meg-külömbözteti magát, hogy a' többi az

ó öszve dülésével a' tüzet táplálja és ízaparitja, em-

ez pedig az ö agyagas ízerével meg-fojtja  és el-

temeti.

Ezen Habán fedél  alatt azért, a' mint meg-mu-

tattatott a' Hází-gazdak nem tsak a' tüz és más e-

gyébb külső veszedelmek ellen, ízép tsendes, bá-

torságban el - lakhatnak: hanem annak még másféle

oly sok és nagy hasznai-is vágynák hogy valóban

nem
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nem tsekély kárnak , álitom lenni, hogy már oly

sok ízámos estendöktől • fogva,  az Országban an-

nak Gazdagító példája annyi embereknek ízemek

Játára fenn  állót; és még-is oly kevés kedvellöji

találkozhattanak nekie.

$ 101.

A' Szalma 'Sendelyek alatt igen
jó Kamarák készitetthetnek.

Ezen Fedélnek előre botsátot hasznán kivül, még

oly különös természeti tulajdonsága vagyon hogy

I minden Házak, melyek annak módjára bé-tettéztet-

nek, kétszere hasznosabbak, mint sem amiedigbé-

vett ízokásunk szerint építettek. Az egéíz padlás,

ha a' fedélnek  belső része, a* mint alább meg-f®g

mutattatni, meg-simittatik; külömb külömbféle  ha*

szon vételre alkalmatossá tétetik. Közben közben

tsak vékony köz-falakat  kel fel-állittani,  vagy desz-

kákkal rekesztéseket tenni: tehát ezen ujj alkalma,

tosságok, háló-ízobák, élés-kamarák, és gabona*

tartók gyanánt, vagy a' mint a' Házi-gazdáaak e-
O $ gyébb 
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gyébb szükségei kiványák, ízolgálhatnak. A' mint

akár ki, a' kinek alkalmatossága lészen Nagy-Lé-

vardon egy két hasonló móddal tettéztetet Házat

meg-visgálni, a' padlásoknak rendes el-intézéséken

bizonyoson fog  tsudálkozni.

Azon rekesztések, melyeket háló helyeknek aka-

runk el-rendelni, ez allatok fűtü  kokott szobákra

intéztessenek: igy azután azok télen-is elegendő me-

leget fognak  tartani; minél a' fedélnek  oldalai me-

lyek alkalmas vastagságú agyakból és szalmából szer-

kelztetnek öízve, akár mely kemény hidegnek ellent

állanak, és semmi szelet által nem botsáttanak- Nyá-

ron pedig, ugyan ezen okra nézve, fokkal  hiveseb-

bek szoktak lenni, mint akár mely más fedél  alyá * 

mivel a' szalmába kevert agyag a' Napnak sugárit

el-fogja.  A' többi záros kamarák, és el-oíztások

a' Ház - Urának minden-féle  gazdaságából termő Jó-

szágának, vagy házi eszközóknek bátorságos el-téte.

lére, igen alkalmatosak léíznek. Minden 'hasonló

portékák az illyen rekeszíésekben fokkal  jobban és

álhatatosabban, el-fognak  tartatfatni,  mint akármely

más ízalma, nád, 'sendely, és tserép fedél  alatt,

Ama-
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Amazok az 6 tulajdon természetek szerént, jobbára

tisztátalanek, és gazosok szoktak lenni; és "az őrit.

kaságok njiat, ha szüntelen nem tisztagattatnak,

mindenkor, pók, egerek, és más hasonló férgek-

kel teliek: melyek bennek könyen meg-is ízaporod-

pak. A' 'sendely és tserép fedelek  különösön ha eme-

lek mészbe nem rakattatnak, ritkán maradnak oly nyi-

lasok és repedések nélkül, hogy azokon által a*

ízéi, esőt, havat, és egyébb gazt által nem fuvhatna.

§enuni efféle  zűrzavar idő pedig a' Habán fede-

let , meg<-nem járhatja , annál inkább a' padlást meg-

nem gazosithatja. A' tsúszo-mászo állatok, vagy

egyébb férgek  azért nem tartózkodhatnak, és nem

szaporodhatnafc-meg  oly könyen benne , mivel az

oldalaknak bé-mázolt simaságok, rejtek helyeket ne-

kiek nem enged; és ugyan azért sem az" essö, sem

a hó, a' padlásra bé-nem verheti magát.

A' Házi - gazda hány szekrényeknek, és ládáknak

árrát tarthatja - meg, ez által ? Melly bátorsá-

gos heljen fekszik  ekképpen az ö mindenféle  mezei

jószága és gabonája? holott emez a' veszedelmes

Vermekben ízámtalan sok kár vallások állá vetette-

, fett.
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tett- Menyi költségébe telik a' Gazdának; ha a*

vermeket kész pénzért ásatja > Ha pedig azokat

maga tselédjével kélzitteti-el; menyi időt veszteget

reájok, más gazdaság dolgainak hátra maradásával > 

és mely nagy kár-vallás az a' szegény Gazdának,

midőn vizes Esztendöben az ö Gabonája, melyben

gyakorta leg-nagyobb kintse áll, azökban vagy meg-

dohosodik, vagy a' mint nem ritka példák vagy-

nak tellyeséggel ebis romlik.

Emellet mely nagy alkalmatlanság'az-is a* ver-

mek körül, ha hoszszasan fcrtó  essös idők járijjk,

hogy ám jel̂ n légyen a' vévő,.még sem lehet azo-

kat kár nélkül meg-bontani ? és ekképen hijában kel-

letik 1̂-múlni a' jó el-adásnak alkalmatoságának.

Azon kívül hányízor nem tőrténnek ollyan szeren-

tsétlenségek-is, hogy midőn az ollyan fél-üres  ver-

mekbe az emberek belé botsátattnak, azok a' meg-

rodhadot levegő-ég és meg-rekedet főid  párája miat,

egészségekben kárt vallanak; sött gyakorta életek-ii

el - véíz.

Annak felette  mely jó dolog az-is ha a' Gazda,

az ö Házának illy rendes el-intézésével szegény tse»

lédjé-

lédjének-is, az ő aprolékos vagyonyának,  meilyet

gyakorta nagy fáradsággal  és verejtékkel szerzett,

különös el-tételére magános helyet adhat. Mennyi

lopások, yersengések , veszekedések nem hárittatná-

nak-el ez által ? De ámbár, ha más haszna nem vól-

na-is nékie: tsak azzal-is meg-elégedhetnék a' Gaz-

da, hogy külömb külömbféle  marhájának szüksé-

ges téli takarmányát el-feheti  alája, ugy hogy az

alatt fokkal  jobban meg-marad, mint akár melly

más fedél  alatt , mivel hogy utolsó szálig, minden

romlás nélkül épen ineg-tartathatik, és senki sem-

mit el-nem tsiphet belőle.

$ 102.

A' Szalma 'Sendellycl való élése,
a' mezei Gazdákat a' tséplés-

re fogja  szoktatni.
A' mi pedig azon külánős haíznos dolgokat ille-

ti, mellyek ezen fedésnek  közönségesebb bé-hoza-

tásából önként szármoznának: azok között ezt-is

lehetne kámlálni; tudni illik, winr hogy ezen fe-

délnek



délnek neme 'szúo • szalma nélkül el-nem készülbet}

Magyar Örfrágnak  pedig nagyobb részében a' me-

zei ióGíág nem tsepeltetik; hanem baunokkal nyom*

tattatik - ki 2 ezen nyomtatás pedig oly nagy tisztái

talansággal és valóságos kár-vallással jár; hogy tsak

az láthattja voltaké pen által a' nagy fogyatkozást,

a' ki Aratásának egyik felét  emberekkel tsépeltetí

ki, másik felét  pedig, a' szokás szerént marhákaf

nyomtatja ki. Hogy e' dologban tzélom ellen j 

hoszszas ne legyek; tsak azt jegyzem-meg, hogy

a' Gabonával kereskedők minden tisztán ki-tsépelt

, mező Gabonát inkább meg-véíznek feljebb,  négy
vagy öt garassal-is mint sem a' nyomtattatotatt mely

por, sár, és egyébb motskokkal egyelitve vagyoni

el-halgatván azt, hogy a' Gabona, az emlitet ots«

mány öízve-keverés miatt, soha oly fokáig  el-neirt

álhat, mint a' mely ki - tsépeltetett, és szinte azért*

is, idö nap elöt meg - 'zuzokofodván,  ezen férgek

által a' szernek ki-üresittetnek- Ha azért az Ország-

béliek , kiknél eddig ezen káros nyomtatás szokás-

ban vagyon, ezen Habán fedélnek  fokféle  halzualt

egy néhány példában által - láthatnák,, és szerentsé-

jekre
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jekre belé szeretnének: a' 'szup szalmának szükségére

nézve, az ő Gabonájoknak némely részének ki-tsé-

peltetésére magok önként reá állanának inkább , 

hogy sem meszsze földre  a' 'szup után járnának és

ott-is pénzen vennék azt meg, a' mihez a' magok

Házánál ingyen hozzá juthatnak- Ha egyszer a*

tsépelésnek illy használatos mivóltába belé akadná-

nak az emberek : bátran bizonyosnak állitom , hogy

magok jobb voltáért, a' nyomtatásról lassankent 1®

tennének, és idővel tellyeséggel el-is felejtenék.

Ezen szerentsés változás az egélz Országban egy

ki-mondhatatlan hasznot és kintset ízűlne, mely ed-

dig a' káros nyomtatás miat, azon gazdáktól, a*

kik azt gyakorlották, ugy el-veszett, hogy éízre sem

vették, és a' nyomtató barmokon kivül senki sem-

mi hasznát nem vette. A' Gabona tséplés az Alsó

Magyar Országi Gazdákat a' szetska keverésre reá

vezetné, melyről eddig vagy semmit nem tudták,

vagy ha tudtak-is, azt ok nélkül a' nagy bővség

mellet, meg - nevették; holott elenben az el-múlt

száraz Esztendökben, midőn az ö szép marhájokat
éhvel



éhvel veszni látták, azt ha ízerit tehették vólna,

őrömest utolsó pénaen-is meg-vették vólna, (a.)

§ I03.

A* Szalma 'Sendelynek tartósága
több epületekre fog  alkalma-

tosságot szolgáltatni.

Hogy ha az ember a' mostani Ház - fedeleinket

gyakorta való ki - foltozásaikat  ujj szegéseiket, és

szüntelen való körülettek tejendó meg-ujitásaikat,

melyeket a' nagy szelek és egyébb háború idők
okoz-

( a.) Az ugy nevezet Hábánai Szalma - fedélnek  le-irása,
különösön Magyar Országért, egy oda való irde-
me» Hazafi  által tétetödött, azért-is a' textus-
ban olly gyakron neveztetik, ámbár ezen okbólt

némü némii dolgok , ugy mint az elébbeni tzikelly-
is, Erdélly Országra nem éppen illenek, még-i»
kedves Hazámfijai  valamit tsak tanulgatnak belőle.
Az íro a' mint láthatni, a' szatskával való gazdi-
soknak bé-hozatását jovalja mellyet én-U hazám-
ban ízivesen kivánám. Mert bizonyos vagyok,
hogy azon szalmával és Izénával, melly most h»-

szontalannl a' marhák által öízve tapodtatik, ét 
fjánt  • szándékkal-is álynak szert felet  el-ve&teget.

okoznak; ugy az illyes munka" mellet, a'többi

gazdagság körül való el-inulasztásokat meg-fontol-

ván , mind ezeket pénzre vetné: minden figyelme-

tes Házi - Gazda, kiváltképpen ha az épületek nem

elegendő erösségü materiákból állanak, minden

nagy elme törés nélkül észre veheti, hogy ezeket

nyóltz, vagy tiz Esztendönek el-forgása  alatt öszve

számlálván, igen keveset fognak  hibázni, hogy ha.

sonló költséggel azokat tsak nem egészen fel  - lehe-

tett vólna még egyízer újra épitteni. Ha annak-

okáért az okos' Házi-Gazda a' Habán fedélnek  erő-

ségét és hoízszas tartóságát, az illyes költségek me-

nyiségével Öízve - vetti: menyi pénzt, menyi fárad-

ságot kímélhet • meg, ha ezen fedésnek  módjával

akar élni? Ezen, ugy mondván ingyen hozzá jutót

nyeresség olyan hasznos következésekkel  vagyon

egybe köttetetve , hogy a' szegény paraszt- ember,

P kinek

tetik, a* télen által harmad részivel-is több mar-
ha mind most, el-tartatatthatnék , és az ollynak

sziiksége sok hellyeken , az erdőkben öszve szedett,
fa  levelekkel, igen könnyen és halzonnal ki - pó-
toltathatnék.

Jegyiét  Szerznmk' 
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kinek minden gazdaságbéli épületei gyakran az Ő 

lakó Kunhájávai edgyütt vágynák, ugy annyira, hogy

az emberek a' barmokkal abban, mint egy fedél  a-

lat kéntelenittetnek ölzve szorulni, az által rövid

idő múlva, annyira elö-mehet, hogy lassankéat at

ő jobb, és tartósabb Házához egy istálótskát hoz.

zá ragaszthat; utánna egy szinetskére ízért tészen j 

és így idővel Pajtát Ccerez magának, és egy nyo-

morult elébbeni 'zellérbül egy magának, Főldes-Urá.

nak és Királyának jó haíznos Gazda lészen. Ho.

iott elenben a' mostani szokás ízerént való ujitása

a' lakosokat nem tsak meg-gátolja az ő gyarapo-

dásokban, hanem őket napról napra meg-eröteleni-

fi,  és az (előmenetelre alkalmatlanokká telzi.

I I
§ 104.

A* Szalma'Sendely által fok  Szal-
ma meg-tartatik.

A' harmadik belöllfolyó  haízon ebből áll; hogy

fcegény  ember azon Szalmát, és Nádat, mellyel

Házának fóldozására  Eíztendoaként reá vesztegett,
vagy
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vagy marhája tartására, vagy tüzbéli szükségére és

fűtésére,  vagy pedig pénzre fordíthatja.  Melly

mcg-kimélés, ámbár igen sokat nem tészen - is , 

mind azon-által a' szegény embernek a' keveset • is

jó meg-betsülni, és valahányízor a' költségből vala-

mit meg-tarthat, mind annyiízor az ö jövedelmet

meg meg-annyival ízaporitfja.

Szóllottunk eddig arról, menyi kész pénz-béli

költséget, mennyi időt, és egyébb haíznos dolgo-

kat kimélhet-meg egy Házi-Gazda, ha az ö Epüle-

teit illy jó fedél  alá veszi. Melly nagy ízerents*

vólna azért ehezképest ha ezen ditséretes fedésnek

módja egész Falukra, Mező - Városokra , és tartó

mányokra ki - terjedne : azért valóban érdemes - is

vólna ezen, egy altaljában minden embernek hasznos

dolgot feljebb  való ajánlással, és fel-segitö  hataloiii

mai az Orsságba feé-liozni  * és közönségess© teuui.

P a $ 105.
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§ 105.

Az zavaros és töredék szalmából
készitett Fedeleknek ártalma-

ságáról*

Negyed szer, íók száz Falú találtatik Magyar Or-

szágban , hói a' Házak, és minden hozzá tartozan-

dó épületek tsupán tsak fel  - rázot, és nem-is 'szup-

ra kötött szalmával tetéztettnek - meg , rl és hogy a*

reá terittetet szalmát a' ízéi el-ne hordhassa, páro-

san öízve-kötfetet  ruddakkal nyomtatják - meg. E'

pedig minétnü vesztegetése az Erdőnek. Es a' mi-

némft  nagy vagy kitsiny a' Ház vagy több vagy

kevesebb hozzá való istállók és szinek vágynák hoz-

zá épitve: úgy a' rúd számban-is hol több hol ke-

vesebb a' szükség. Ha ollyas középszerü Házhoz

tsak ötven darab rúd száinláltatnék: a' nagyobbak-

ra száznál-is több kivántatik, a' Háznak hozzá já-

ruló több alkalmatolságokkal edjütt. Mivel pedig

az ollyan rudakra jobbára fiatal  gyökeres fák  szok-

tak le-vágattatni j és leg-fellyebb  minden harmadik

Eszten-
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Esztendöben, ujjakkal fel-váltani:  azért könnyen el-

lehet gondolni, hogy tsak egy Falu, melly nem

több, hanem negyven vagy ötven hasonló házból

álló, egy néhány Esztendö alatt, hány ezer gyö-

keres fiatal  fát  velzt-el az ö Erdejéből? mely fá-

nak nemét pedig, akár minemű erdős helyekben-

is mindenkor jó pénzre lehet fordittani.  Ha pedig

mak , vagy más Gyümölts termo fák:  annál na-

gyobb a' kár. Ezen nyomorúk Ház fedésnek  mód-

ját nem tsak azért méltó vólna, az egéfc  Ország-

ban el-tiltani mivel az által nagy pusztulások törté-

nik az Erdőknek: hanem mivel azt az alkalmatlan-

ságot-is magával hordozza, hogy tsak középszerü

zápor - essök-is az ollyas fedeleket  annyira által áz-

tatják hogy az eísö el-múlván a' belé ülepedet ned-

vesség fokszor  két három napig-is tíürdogal utánna.

Az által nem tsak az egész padlás tétettetik haszon-

talanná , hanem a' felettébb  való nedvesség a' Szobák

és egyébb alattok való alkalmatosságokra-is le-lzáll an-

nyira , hogy mind a' házi eszközök időnek előtte

meg-romlanak; mind pedig a' benne lakóknak-is 
egészségtelenségekre {zolgál.  Ez Hlyen fedél  jól le-

P 3 het



Jiet minden Esztendöben meg - ujjitassék friss  szal«

mával: még-is mind azonáltal idővel ganéjá válik,

és mint hogy tsak nem minden Esztendöben újra

meg-rakattatik, annyira szaporodik annak terhe,

hogy az alatta való falait,  mellyek azon kívül a'

fok  nedvességtöl meg-erötelenitetnek, idővel a'meg*

ízaporodot terhe miatt, könnyen ki-dűlnek.

Mint hogy itten a' rudakat elő hozván, az Er-

dők káros pusztitásáról lett emlékezet: méltán azt

lehet reményleni ellenben, hogy az Habán fedés-

nek javaslásából fokkal  nagyobb gyarapodások fog

következni; Mert ha ezen fedél  oly ízámos eszten-

dökig el-tart, a' mint már az tapasztalt dolog, ha

azon kivül ezen fedésnek  neme a' Ház fedélhez

ízükséges fát  hasonló hoszszú ideig minden rotha-

dás , és romlás ellen, ép álapotban meg-tartja: ter-

mészet ízerént világos az-is, hogy az Habán fedél-

hez , ingyen sem szükséges, az Erdőket, az épü-

letre való fáknak  ki-vágattatásával, annyira fogyasz-

*ani, mint sem a' tóbbi fedeleinkre  el-kél. Annak

felette,  ha a' közönségei fedeleknek  tüz által való

wieg - eméíztetéseket gondolóra vessük, mellyek

tsak

tsak nem minden Esztendöben sok számtalan em-

bereket meg• szegényitemk, sőt egéíz helységeket,

és Városokat hamuvá tésznek, a' Habán fedél  pe-

dik, a' mint az ö őszve rakásának természete tartja,

V veszedelmes tűznek emélztő erejének-is ellent

áll: azért ki nem láttja, mely igen fokkal  halina-

eabb a' Habán fedél  minden egyébb fedeleknél  í 

mivel az által mind az erdők nagyon meg - kíméltet-

tiek; mind pedig más részröl, az egyébb képen

gyakorta történő tűzi veszedelmek hatalmasan nieg-

gátaltatnak. Arra való nézve , ha a' Lakosok kö*

eőnségesen azzal élnének: az egéü Országra abból

egy meg-betsülhetetlen, és különös haízon terjedne*

§ 106.

Az olly Fedelek ártalmasága,
a' katonaságra nézve.

Otódször, ha az Ulyen Házakba a' Katonaság

lé-helyheztetik, mind maga a' Katona , mind ru-

hája , mind paripája szenved. Az ember a'feletább 
való, és jobbára meg-veíztegettetett nedveséből be-

p 4 tegsé-
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tegséget kaphat; a' ruhája, és egyébb Ló-szerszá-

ma hamar öíze penyészesedik, és el-romlik: a' Ló-

portiok pedig, ha illyen fedél  alá tétettetnek, tnel-

lyek fokszor  nem igen külömböznek a' rostától,

nem lélznek oly bizodalmasok, mint más száraz

hellyen tartatott takarmány. Erre való nézve, ha

az Habán fedés  szerentsésen el-terjedne nem tsak a'

szegény köznépnek, hanem a'Katonáknak-is,  mind

_ békeíségnek, mind háborúnak idein boldogabb ál-

lapotjok lenne. Mert békeségnek idején azon több

alkalmatoságokra nézve, mellyek az Habán fedél

tulajdonságából szármoznak, a' parasztól meg - kü«

lómböztetve nagyobb tsendességben, és fegyvere  él

más egyébb hadi készületére nézve-is; nagyobb bátor-

ságban lakhatnék: holott most a' Gazdájával, és

tselédjével egy,házra szorulván, ezen kéntelen együt

való laká ból és társalkodásból gyakorta okot vé-

szen a' Katona, hogy, vagy szolgálatját el-múlaszt-

ja, vagy a' házi néppel, fokszor  tsekély dologért,

perlésre, és nem ritkán abból szármozó egyenet-

lenségre , hurtzolodásra, és veszekedésre-is ki-fakad.

Mel-
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Mellyeket vagy egyik vagy másik, réíz szerént gya.

kor'a ártatlan-is szenved, vagy mind a* kettő meg-

égeti a' kórmit.

Ha az Országban valamely nyavalya , vagy dög-

halál bé-hat, é* uralkodni történik; mely hasznos

ollyankor az ollyan Ház mely oly alkalmatoságok-

kai bir, hogy a* betegektől az egészségeseket külön

lehet szakaíztani.

A' mi a' Hadi - Tiízteket illeti: mely jól esnék

nékiek és egyszersmind az Országnak lakossainak,

ha egész Magyar és Erdélly Országban minden ugy

nevezett Quartély, vagy Vármegye Házak Habán

módra volnának bé-tetézve. A' Tisztek a' tüzmiat

való kárvallások ellen mindenkor bátrabbak volná-

nak ; holot ellenben, ha illyen szerentsétlen dolog

történne , leg-ottan ezer más több nehézségek-is

adják-fel  magokat. A' szegény Tiszt, ha az ö hadi

kéf/ületéröl  meg-foíztatik,  melly nehezen szerezheti

meg ismét magának mind azokat, mellyek nélkül

el-nem lehet, és mellyeket vagy másoknak gondot-

lanságok . és boszszuságok, vagy a' bal szerentsének

mostohasága tölle el-vonszott. Az illyen példák gyu-
p j korta



korit nem tsak egy embert szomoritanak-meg, ha-

nem az ó sulljokat töbekkel-is meg-éreztetik. A'

ízegény kár vallót a' ízükséges újra való fel-készti-

lésel gyakorta Attjafiait-is  meg-terheli; ha pedig a-

zok nélkül való, mely ritka dolog, ínségében ada-

kozó jó barátra akadni ? Midőn a' szükségnek ere-

detét sziikség nyomozni, hány ártatlan ember ke-

veredik fokszor  a' keleptzébe, is hányan nem húr-

tzóltatnak méltatlan, gyakorta pedig tsupán tsak tse-

kély gyanuságból? A' szegény adozo népnek pe*

dig menyi két Kézi munkája} inennyi szekerezése«

és kész pénzbéli költsége tartatnék - meg ezen bátor-

ságos fedés  által > Ezeken kivül, a' mostani ízokár

szerint, a' szobáknak ízáinát, és a' több alkalma-

tosságokat a' Hadi Tisztnek méltóságához alkalmaz*

tatván, szükséges a' föld  szinén, az ő számára,

egy nagy tágas helyet el-foglalni,  melynek a' Pad-

lása , ugy szólván tsak hijában áll, és minden ha.

szon nélkül való- Ellenben a' Habán fedél  alatt,

midőn a' tselédek számára való háló szobák, élés»

és abrak kamarák, mindenféle  szerszám el-tételére

való rekeíztések rendd tethetuek - cl: menyi hely.

nek

he1' 'és építésnek meg-kiméllése nem szármozik eb-

ből 1 menyi Fundamentom-kö, méíz fedcl-fa,  tetéz-

ni való szerek, Kömives és Ats munkának árra,

kézi és lzekér múnka tartattik-meg» A' hoszas Ház

fekvéstől  meg-nyert darabb földel  pedig, vagy az

rdvart lehet tágasitani, vagy kertet rajta kéíziteni,

vagy a' tiütnek szeme eleibe Ló-oskolát belőle tsi-

nálni. Továbbá ezen fedésnek  neme, azon épüle-

tekre-is, mellyekben a' Hadi népnek ízükségére va.

ló gabona, liszt, mindenféle  rúha, és egyébb szer-

számok le - tétettnek, vagy bennek el-készíttetnek,

az ó tulajdon bátorságos voltára nézve, igen alkal-

matos vólna. Utoljára még a' háborúnak idején-is

meg-tetzenék, mely betses légyen az ö mi volta;

mert valaminémü könnyen fel  - gyúlaszt, éshamúvá

tészen most az ellenség egész Falukat és Városo-

kat ; szinte ollyan nehéz dolog vólna ö néki, tsak

egy néhány Házat-is lang által meg - eméfetení;

annyival inkáb egéü Helységeket,' Agyú-levések

nélkül el-puíztitani.

Mi-



Második  Szakasz.
Az Habán Fedélhez szükséges dolgoknak

előre való el - kcszitésekröl.
§ 107.

Az Habán Fedél alá való Falók-
nak vastagságáról,

T Togy ezen Habán Fedél, mely a' maga tulaj-

donsága szerént, oly hoszszas ideig el- tart,

az 6 hasznát tökélletesen el-érje; két kiváltképpen

való dolgokra szükséges figyelmezni;  tudni illik

hogy mind az alatta való fal,  mind pedig az arra

tejendő Ats - munka, a' fedélnek  természeti nehéz-

ségéhez légyen alkalmaztatva. Ha a' Szalma 'Sen-

delynek első nehézségét, vagy az agyagnak termé,

szet szerént való terhét meg - gondolja az ember;

majd azt vethetné, hogy mind a' falnak  mind a*
fedél'

r

fedél-fának  rendkívül erős, és képtelen vastagságú

nak kellene lenni ; következésképpen, hogy az ollyaa

épület, mely Habán fedél  alat vétettetik, kétszertí

költségesebb lenne mint sem az eddig való építés-

nek módja : de még-is a' következendókböl a' do-

log mind másképpen fog  ki- ülni.

A' mi a' Fal rakást illeti, arra való nézve, it-w

igaznak tartom ama köz mondást; hogy a' fösvény

többet költ, mert ha ezen fedél,  az ö természeti

mivolta szerint, a' leg - korossabb embernek életét-

is, feljül  halladja az ö tartóságával; ezen tulajdon-

sásához képest, ugyan helytelen kiméllés vólna az,

ha alája a' pénzt vagy fáradságot  fokolván,  és meg-

kímélni akarván, oly gyenge falakat  rakna, mellye-

ket a' jövendő mostoha idő, vagy akár melly más

ellenkeaö kórnyül álló dolog, kevés idö múlva

meg-ronthatna : kivált ha az embernek elegendő

költsége vagyon reá, hogy állandó és jó erös épü-

letet tsináltasson- Ebből még nem következik,  hogy

a' szegény falusi  ember, a' terhes költségtől tart-

ván , ezen építésnek módjától oly könnyen el-ijedjen.

mert midőn illyen fedeilel  tetéztetett házak, min-
den-



denképpen meg-visgáltattak vólna', íapalztaltatoft

hogy azoknak falai  vagy tiszta föld  tömésből, vagy

tsak tiszta váljogból voltak fel-állítva;  tsupáa tsak

' azt lehetet észre venni, hogy azon falakban,  a' fe-

délnek könyebb el-birására közben közben fa  - ága-

sok, vagy oszlopok ásattak - bé. Egyike ezen há-

zaknak, hat ölet foglalt  az ö ízéleségében; melly-

ért a' fedél  fának-is  az ó magosságára nézve, elég

tágasnak, és nehéznek kellet lenni: mégis némel-

lyek azok közül, ámbár a' falak  sárból vóltanak-is

rakva, már nyóltzvarf  Esztendöt-is által hágtak,

némelyek pedig már tovább-is fenn*állottak?  és ki

tudja még meddig fogják  továbra-is ezen terhet el-

bírni : holott a" lakosok közül ingyen sem fél  még

egy-is hogy Házának romlását el-érhetné.

Annak okáért ha valamely ház az ö belső vilá«

jóságában három ölnyi mértékű, és ha a' falak,

a' fundamentomon  kivül tsak egy, vagy két láb-

nyira a' földtől  köböl vagy jó téglából fel-állitat.

nak, a' több része tsak a' mint ízoktunk monda-

ni, paralzt rakásból, mely agyagos sár, és belé ke-

vert polyvás fcalinából  álló, fel  - épitetthetik , a' fa-

laknak

laknak vastagságához, a'vakoiással együtt, igen elég

két láb, Mellyek ha jól ki száradnak elébb, hogy

sem a' Habán fedél  rájok rakattatik, a' Gazda bá-

*ran el-hiheti , hogy azoknak ol-romlását vagy bé-

dűlését soha el-nem fogja  érni; hanem ha az Ur

Isten valami rendkívül való büntetését reá botsát*

ná. Sót ha valamely épületek hat vagy hét ölnyi

szélessége, és két vagy három szobázatra magasan

fel-intéztetnek-is;  még sem szükséges hogy az al-

só fal,  a' harmad fél,  a» többi pedig két, vagy

ha téglából álló az épület, más-fél  lábnyi vastag-

ságot fellyül  haladja; kiváltképen azért hogy az

oly széles épületek, jobbára mindenkor , vagy Mes-

ter gerendával és olzlopokkal, vagy köz-falakkal

meg-segitetnek. A' kissebb épülteknek sár vagy

vállyog-fala  az által-is nagyon őszve szerkeztetik

ha azoknak szegeletei kö, vagy égetett téglákból ra-

kattatnak - fel.  (b . ) . 
$

(b. ) Ha tehát az itten adatott bizonyítás szerént, az
agyag - fal  és víllyog , mint az épületek Közt a'
leg gyengébb , egy Hábánai Fedelet el - bir, annál
inkább el-fogja  bírni 4* első rétiben le-iratott eraí
Fizcé-fal.  , . „ , 

Jtyiz.  Szfrzwefi, 



$ 108.

A' Szarvazatnak le-írása,
• J * i /- » 

A' mi a' Fedél-fa  vagy Ats-munkát, mely ezetí

fedésnek  neme alatt tsináltatik, illeti; az hasonló

vigyázást kiván, valami neműt most a' falnak,  mi-

némüsége körül fel-jegyzettünk.  Tudni illik: a'

Fedél - fának  erössége, vagy vastagsága /zintén ugy

az épületnek széleségéhez légyen alkalmaztatva,

mint akáí mely más épületekben. Há az ép a let

tsak három vagy négy öl széleségü: akkor a' sza-

rú - fák  tsak közönséges módra , egy kötéssel ősz«

íze kaptsoltathatnak. Ha pedik már hat, vagy hét

ölnyire terjed az épületnek szélesége: ollyankor a*

'sendelly , vagy tserép - Fedélnél-is a' ízarú-fák  kö-

zei, az ö magoíságokra názve, vendég-óldal köté-

sekkel , és egyéb mesterségesebb öszsze kaptsolások

jakadtatthatnak-bé. Melly közönbözés ezen Fedés-

nek hasonlóképen szükséges ugyan, de azért még

sem kel azt vélni, hogy a' Habán Fedél alá erő-

sebb vagy sokkal vastagabb Fedél-fa  kivántassék,

mint más egyébb állandó módra tsinálandó Házak-

hoz , .. <• \ Ti

hoz: mert a' Szalma 'Sendellyek a' mint majd a-

lább meg-einlitj&k, nem azon nyers voltokban, és

első nehézségekben kötöztetnek - fel,  hanem minek-

utánna öt, vagy akár nyoltz napig-is derekasan ki-

száradnak. Ezen idő alatt az ő nehézségekből fe-

lénél több ki-apad; és ha tellyeséggel ki-ízáradnak,

közel sem nyom ez az Fedél annyit mint a' tse-

rép- Arra való nézve , valamint az igen vékony

Fedél-fa  elébb el-roiulik az erősebnél, szük éges

dolog azt a' falnak  minémüségéhez hozzá mérsé-

kelni: ugy «zeil Fedélhez-is mennél egészségesebb

Is tartósabb fát  szerezz a' Gazda, annál tovább

minden bal •esetek ellen Háza t-is hasznosan meg-fog-

ja oltalmazni. Es igy a" költségnék nagy voltától

a' Czegényebb Falusi ember se tartson, ha oly hasz-

nos Fedélre ízért akar tenni.} mivel a'jó Káddal vert

Fedél alá szinte oly erös Fedél-fát  kel venni, mennél

eröfebbet  a' Habán Fedél sem kiván, mégis ez hatízor-

ta tovább és ugy minden foltöZgatas  nélkül el-twt

mint sem amaz-

Egyedül tsak arra vigyázzon tehát a* Gazda, hogf

jó«rös, és egyenes létzeket kapha&on; mert*
gyea-



gyengék kótlnyen bé hajóinak, a' Görbék pedig a*

'Sendellyeknek külsó egyenes végzéseket meg-hábo.,

ritják, és a* Fedél szemre nem jól esne. H<» a'

Szalma 'S'ndel'ytknek hoszszaságok harmadfél  láb*

t& terjed; a' létzeket egymástól egy egy lábra kel

fel-szegezni;  ha pedig a' Szalmának rövidebb vól*

ta mlat anylra ki-nein telnének: szükséges a* létze*

Jtet-is valamenyire sűrűben rakni. Ha a' Fedél-fa

az ugy nevezet oszlopokra tsináltatik: akkor ugyan

az épületnek belső réíze a'falak  közöt egészen üre-

sen marad j és a' Mester Gerendákat, vagy köz-

oszlöpokat meg-lehet kimélni: de ellenben az'egész

Fedélnek terhe a' falakra  fekszik,  mely alkalmato-

•ággal ezeknek vastagságokat, hogy a' terhet jobban

el-birhassák, valamivel meg-kell üerezni.

H* r* 
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Harmadik-Sza  tasz. 
Az Habán Fedélnek készitéséröl.

§ 109.

A' Habán Fedélhez kívántató Esz-
közök: és Szerízámokról,

Agyag, .Méfc-láda  , Viz, Asó , Méíz-keverö,

Targantza, Mész-sajtár, Forma, melyben »'

Szalma 'Sendellyek tsiná Itatnak, 'Szup Szahna, Va-

koló • kalán, Sár - keverő, Kés két féle  , fa-páltza,

egy, a' meilyet ízoritónak fogunk  nevezni, és va-

lamivel erösebnek kel lenni, mint a' többinek. E-

zeket 'Sendelly - páltzáknak mondhatjuk, mert min-

den 'Sendellyhez egyik szükséges, és mindenkor-is

benne marad. (Mind a' két felét  el-lehet magyo.

ró fá-ból  kéíziteni:) Egy Verő-fa,  'Sendelly-nye-

reg , Kanna , Puttón, Lajtorja, Vas - villa, és egy 
vagy két nap-számos. Mind ezekről rendel e' Aó-

Qjí  vétke-
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vetkezendókben emlékezet -fog  tétettni, és az egész

Fedésnek el-készitését, ugy minden tzikellyeit a'

munkának a' menyire lehetséges lészen, le-fog  iratatnu

§ 110. ••:)*< -Tk

Az Agyakról.
Az Agyaknak neme leg-alkalmatosabb a'sárga,

m e l y sem nem igen sikeres, és kövér sem pedig

nem igen homokos és ritka: mert amaz, midőn

a'viztert meg-kevertetik, darabosan maradna, és

a* Szalmára szép, egy arányosan fel-nem  mázol-

tathatnék, eme* pedig az Ó sikeretlen vólta miat,

a* Szalmát elegendöképen meg-nem fogná  , seni

ugy, a' mint kívántatik, öszsze nem ragasztaná.

Hlyen agyagos Fold Magyar, és Erdéily Óságban

éppen nem ritka, es ha szintén feljül  a' Föld kí-

nén nem mindjárt mutatja is ki magát, tsak ottan

ottan egy kévésé kel le-ásni a1 Földet, ritka hátát

lészen, mely tölle egélzszen üres légyen..

§ m >

$ i n . '

A' Mész, vagy-is itten inkább a'
Sár-keverö Ládáról.

Az ollyas Sát-keverö láda egyenes óldalu, és

négy szegeletü légyen, Leg-alkalmatosabb hoszíza

Így Öl, és 15, vagy 18 tzölf  méüysége. Hogy

pedig a' Sár- keverésnek annál jobb folyamatja  lé.

• gyen: a' Láda egy köz deszka által két-felé  osztat-

tatik a' végre, hogy mig az edjik tele tsinált rétié-

ből a' Sár fel-dolgoztatik,  a' másikban addig ujjat

lehessen keverni, és ugy a' munka fel  - változtatva

egy végben : tovább mehessen. Jó lészen továbbá

az egész Ládát oly méllyen a' Földbe ásni, mine-

mű magassak az óldalái; ugy ezek annál korosab-

ban öszsze foglaltatnak,  és a' viz sem tsoroghat-ki

belőle oly könnyen, mint a' kin álló mezítelen

dészkák között. Ha pedig a' szegény ember veszte-

getésnek tartana a' deszkát illyen Ládára fel-mefél-

ni: egy arányosan ki - vájt két gódör-isel-íz<'Igáihat

néki ; tsak hogy a' Föld magába nagyon el-iszsza a 
vizet,



vizet, és a* Sár nem kevertethetik-mftg  oly igazad

bentiek, mint a' deüka Ládában.

$ 112.

A* V i z r ö 1.

A' viz akár folyó  , akár kút, akár esső, vagy tó.

viz légyen, az nem nagy kúlómbséget fog  tenni;

Tunem ha tálára azt állítaná valaki, hogy az álló,

vagy motsáros viz, a' Sárnak sikerességét valamivet

segítené.

§ 113.

A' Sár Keverésről.
Leg-elöszőr a' Ládának egyik réíze 4, vagy 5 uj.

nyira magassan vízzel meg-tólfetik,  melyben lapát-

t.il vagy Ásóval az agyag ritkán és egy arányosan

minden felé  el-hintetik, hogy tsomos ne légyen,

és a' viz annik minden részeit annál jobban által

járhassa; minekutánna egy kevés ideigaz agyag,

ugy álva meg-ázt tik, azután Mész-kevevövel  vagy

más K pávai, mind addig kevertetik , valameddig

egészen annyira el-nem ázik, hogy minden darab-

í a i

\9\ el-ofroljanak.  Erre ismét uj agyag hintettetik,

és vízzel ujjolag meg-kevertfct.k,  míglen a' Láda

meg-telik, és az agyag oly sünien marad, hogy a'

Vakoló-kalánon, mint a' Kömives - mész, meg-álr
jon, és a' Szalmára fel-mázoltathassék. Ha a' Sár

ekképen eUkészúlt, a' Ládából Lapáttal, vagy Ka-

pávai Targantzába rakattatván a' 'Sendelly tsináló

mellé helyheztetett Sajtár vagy kissebb Mé& hordó

Ládába hordatik. A' munkának kevesebb voltáért

tanátsos a' Sár-keverő Ládát azon Fedél alá 1*

lakni mely alatt a' 'Sendellyek dolgozik-

§ 114-

A* Szalmáról.
Ezen munkához 'Szup vagy kevés Szalma fcüksl. 

ges. Mennél hofcszabb  és erösebb az annál alkal-

matosabb, és tartósabb 'Sendellyek válnak belőle. A'

Ro/s-szalma leg-jobb, mivel a' Rozs minden egyébb

magoknál jóbbára leg-hoszszabb, tálakat kokott 

nevelni, mellyek anakutánna a' 'Sendelly tsinálás-

kor, midőn a 'Sendelly - páltza' hátán vifissza  haj-

tátik , jó hoízkan esik. A' kékeres Szalma mi-

» 0^4 d ö n



dón a' Búzát a' Rozs növésében igen el-nem had-

fa,  hasonlóképen jó és alkalmatos. A' Szalmának

hoízszasága leg-rendesebb, midőn négy lábnyi hoíz-

szaságra ér a' 'Szup : mind az által a' negyed-fél

lábnyi-is el szolgál. A* kévés Szalma midőn nem

szép egy arányos magában; a* 'Szupot elébb fel

kel bontani, és a* rövidebb szálakat közzüle tisztáu

ki-kell rázni. A' ki rázot Szalmát honalja alá vé-

Ízi az ember, és a' ki-álló tőredéket bellöle ki-szed,

v'n, annak tövét, két marok közöt egy darabb si-

ma deszkához vagy egyenes földhöz  veregeti, tsak

gyengén, hogy a' Szalma száloknak végei kép egy

arányosnak légyenek. (c . ) Az ekképen meg-tiszto-

( c . ) A' Szalma-'Sendelly készitésének próbatételei közt,
taposztoltam, hogy a ' Szalma tsupán tsak a' rázás-
fal  a' közötte lévő koros fiitöl  és kurta Szalma

száloktól meg-nem tisztúlt, hanem egy kit»i»y fa
kezi gerebly't kellett segítségül venni , mellyel a'
kurta füvek  és Szalmák ki-füfiiltettek,  a' hoszszií
Szalma e' szerént ugyan jól meg-tisztúlt, de ezen
füsiiléíre  még egy segitö- is kívántatott a' ki a*
Szalmát tartotta $ melly segítőnek szükségét pedig
ugy igen könnyen lehet el-keriilni, ha az ember
egy különös erős, és a' közönséges kerti gereblyé.

gattatott, és e?venesitet markok, ismét határba ra-

kattatnak , miglen egy 'Szupra vagy kévére való te-

lik belőle, és akkor osztán megint az elébbenyi

kötélbe öszsze kótéztetnek. A' Szalmának a' menyi-

re lehet ízárazoak kell lenni, hogy a' 'Sendellyck az

ag.VfgbÓI  hozzája járuló nedvességéböl annál hama-

rább ki-száradhassanak: mert más kfi'őmben,  ha

a' nedvös agyag , a' vizes Szalma közé kevertetnék,

nem hogy annak utánna a* 'Sendellyek annak ren-

di szerint ki-száradnának, hanem inkább belől meg-

fülvén  öszsze • rothadnának'

A5 'Sendellyek Ládájáról ? vagy
Formájáról, melyben tsinál-

tatnak, Tab. Ű Fig. u 
A 3 v §.. ••« i m . ',.> ,-Jjm 

F 'en Formának hoszszasága A. B, három lábnyi,

és ugyan annyi hüvelyknyi:  a'szélessége pedigB.C.
< U U»"

níl hoszszabb fog*  gerebly't, valami padra vagy
mát hellyre, a* fogaival  fel-felé,  mint egy héhilt 
jól le-kötözi vagy szegzi, a* mellyen azután a' Szal-
ma szint ugy ki-héheltethetik.

Jegytéti  a' Stertbnek^ 



két lábnyi és két hüvelyknyi  : a'magassága A. P.a*

deszkának széleségétiil függ  és hol magasabra hol ala-

tsonyabra esik, a' minemű a' deszka. A' köz létz E. az

a' darab fa,  mely a' 'Sendelly formának  hátulsó végen

által megyen, és arra való, hogy a' Szálmának első

bé-teritése 5 hüvelyknyivel  rövidebb légyen , mint

a' második el-rakása a' Szalmának. Ezen második

bé-rakásnak azért kell valamivel hoszszabnak lenni,

hogy a» essó annakutánna a' Fedélről annál a lkai-

matosabban le-folyhasson,  és hogy az által magá*

nak a' Fedélnek-is, kelemetesebb látzatja légyen.

Ezen kőz létz a' Formának hátulsó deszkájától, a*

mint már említtetett j hüvelyknyire  vagyon távul,

mellyhez egyszersmind a* Létznek vastagsága-is hoz-

zá Számláltatik ; annak magasága bárom hüvelyket

kíván. A' 'Sendely horog F. (mely az ö két fo-

gával, vagy bé-metzísével a' kétzere való Szalma

betéteiének magasságát, vagy egy kész 'Sendellynefc

egész vastagságát meg-mutatja,) a' kőz létztöl két

lábnyira vagyon le-furva  , és hafonló]  meszszeségre,

tudni illik két lábnyira esik a' formának  F. betűvel

meg-jegyzet óldaláról, melyben a' páltza lyukak,

G. H.

G. H. találtatnak; ugy hogy az által a' kész 'Sen-

delly D éleségben két lábnyi hoszszaságában pedig

két láb és 5 hüvelyknyi  légyen. A' most elö ho-

„ott páltza lyukak, G. H. mellyek a' 'Sendellyho-

rognak által ellenében lévő deszka oldalban furattat.

tak hasonlóképen valamint a\'Sende ly borog a'

kétszerte való Szalma bé-terit̂ ének vastagságát, vagy

magasságát meg-határozzák; tsak hogy a'felső,  tud-

ni illik és egy hüvelyknyire  közelebb a' Formának

hátulsó deszkájához, A. az alsóbb ped.g tudniillik:

H. ugyan azon delikáról egy hüvelyknyire  tovább

esik. Arra való nézve az A- G. köz 2. 3. hüvely-

ket foglal  magában. A' 'Sendelly Formánál a' adik

Fig. K. L. meg-jegyzett páltzák felöl-is  fcükséges 

emlékezetet tenni. Valahány 'Sendelly tsináltatik,

a n n y i egy páltzának kel jelen lenni, melly a"Sen-

delly-fejében  mindenkor meg-marad, és midőn a*

Ház teteje bé-fedeztetik,  ugyan azon páltzának ki-

álló hegyen kötettetik - le a' szarű-fákra  szegezet

létzre. A' másik L. betűvel jegyzet pedig a' 'Sen-

delly Formánál marad, és a' 'Sendelly tsináló él 

vele, midőn a' 'Sendellyt, el-késziti, és azt a' For.
mából



mából ki vévén rakásra hordja. A' K. 'Sendelly.

páJtzához leg-alkalinatosabbak , a' Magyoró veszszök

mellyek természet szerént szép göfnbo'lüek  és fem-

mi faragást  nem kévánnak. Azoknak hoszszas.ígok

a' le-irt 'Sendelly Fonnáhozképest két lábát és 6. hü-

velyket kiván, és mind a'két végeknek hegyeseknek kell

ienniek; elegendő vastagok pedig, az emberi közép-

ízen": újhoz hasonlók. Hogy pedig szükségesképen

hegyesek légyenek, majd m ĝ-fóg  tettzeni oda a-

láb, midőn a' Fedésnek módját le-fogjnk  írni. A'

másik H- val jegyzet páltza, melly a' 'Sendelly tsi-

nrílásnál szükséges, ssoritó - páltzának neveztetik.

IZnhek valamenyiré hoszabbnak, ' vastagabbnak, és

tsak a' vékonyabbik véginél hegyesnek kell lenni j 

ti ivei a' 'Sendellyeknek rakásra hordásokor nehezebb

tereli fekszik  rajta. A' mi pedig ezen páltzákhoz

való fa  nemét illeti, nem szükséges éppen tellyeség-

gel, hogy Magyoró veízökböl légyenek; mert akár

minémü más fa-is  ió hozzájok, tsak hogy ezt, ha

vastag, vagy görbe szükséges faragni,  a' Magyoró

veszök pedig amúgy-is minden munka nélkül, ter-

mészet szerént alkalmatofak  a' fel-tett  halzon vételi

- re néz-
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re nézve, mert a' K. páltzák tsak azért szüksége-

sek, hogy eleinte, midőn a' 'Sendellyek a' Fedél-

fára  rakattatnak, azokat amazoknak hegyeinél a'

Létzekre kötözni és le-szoritani lehessert; mivel más

külömben, ha a' Fedél két vagy három hétig ké-

ízen áll, az agyagos , és egy más hátára rakatott

'Sendellyek ugy anyira öszsze ragadnak hogy azo-

kat nagy erő nélkül egy mástól el-választani nem

lehet, és ügy annak utánua ezen pálfiák  nélkül'is

a' Fedél az ö épségében mindenkor el-marad hatna,

a' szoritó páltzát igen jó Som-fából  tsinálni, mivel

azzal gyakorta kel élni, és azért az erösebb fa  to-

vább-is el-tart»

A* harmadik figura  mutáttja a' formának  fenekit

kívülről, meilyböl világoson ki-tetzik, hogy a' fe-

neket két deszkákból két párkányokkal Vagy létzek-

kel hogy kellesék öszsze szegeztetni.

§ I l ő .

A' 'Sendelly - formának  fel-állitá-
sáról.

A* 'Sendelly-forma  , négy jó erős , és a' földbe 

vert vaoy le-ásot karókra vagy lábakra ízegesztetik, 
° hogy 



högv mídön az ember benne dolgozik, meg-ne moz-

duljon. Ezen formának  feneke  oly magasan légyen

a' földtől,  hogy éppen hasát érje a* 'Sendelly tsi-

nálo személynek; mert ha alatsonabra hagyattatik > 

nehezen esik a' hajlongás j ha pedig kelletinél ma.

gassabb lészen, a' testnek kokás ellen való fellyebb

nyujtozása - is nagy alkalmatlanságára válik az etn«

bernek.

§ I I 7 :

A5 'Sendelly készitésröl.
Leg-elöszőr az ember, a' már fellyebb  elö ho-

zott mód szerint ki-rakott 'Szup szalmából annyit

véüen kezébe, a' mennyi két marka köszt alkalma-

tosan el-fér:  annakutánna azt, tsak lassan valami

sima és egyenes földhöz  ütögeti, a' végre hogy a'

Szalma-ízálaknak végei kép egy arányoísan álljanak

ugy hogy azok kőzöt semmi se hosz zabb, se rö-

videbb keletinél ne légyen. A' Szalma - ízálaknak

azért kell illyen egy arányasnak lenni, mivel más

kiilömben a' 'Sendellyekuek tarkai, egyenes lineári

ki-nem jönnének, és az által az egész fedélnek  kül-

ső

«ő része igen disztelen lenne. Ezen egyenesre tsi-

nált, és a' ki-álló töredékekből, meg-tilztogattátott

Szalma a' formába  tétetik, és egyenlő vastagságra

el-terittetik, tsak arra vigyázván hogy ezen első

bé-rakása a' Szalmának, tsak a' kőz-létzig E. és nem

a' formának  hátulsó végieg A. érjen a' mint a14dik

Fig. meg-mutatja: mert ezen köz-létz nem-is egyéb-

ért vagyon hanem hogy az első bé-rakattat ását a'

Szalmának a' másodikától el-szakasz&a, minekután-

na az első bé-rakás rendbe szedettetett, a' 'Sendelly

tsináló a' mellette jób kéz felöl  le-tett ládából melybe

az el-készitett Agyag-föld  tétetik, egy jó nagy kömi-

ves vas - kalánal négyet vagy ötöt merit és azt a'

Szalma hátán a' 'Sendelly horogtól el-kezdvén, a'

fonnának  hátulsó része felé  el-simitja az üres Szal-

ma - fejek  0. pedig vagy-is azon része a* Szabná-

nak, melly a' 'Sendelly horog, és annak ellenében

lévő páltza luykaktól a' formának  első vége felé

ízolgál, szárazan marad és reá femmi  sár nein ra-

katik. Ezután következik a' második bé-rakása a*

Szalmának. Ez hasonló menyiségben, t. i. egy jó

ö íz íze marokkal, tövére nízvt,  egyenes és sima

(old-



földhöz  verettetik, és az el-töröt darabokról m^;

tisztitatván * tétetik a' formába,  fíintén  ollyau mVd

dal, valamint az elsó, tsupán tsak arra kell itten

vigyázni, hogy a> Szalmának vége már nem a' köz

létzig ér, mint az első bé-tételkor, hanem az jdik

Fig. szerént a' Formának hátulsó végéig & ki mh

gyen. A' Szalma most hasonlóképen mint az elsó

bé-rakásban egy aranyosit vastagságra, és magasság.

ra teríttetik-el, (d.) azután a' 'Sendelly páltzika

k. az egyik hegyivel az H. val jegyzet alsóbb lyuk-

ba tétetik, a* másik hegyes végivel pedig, az P»
*Setl-

(d.) A' felljebb  emlitett.proba - tétel alkalma'tosságávat
tapasztaltattam, hogy ha a' Szalmák álso ki ter-
jesztése, a' köz - létznek magossága szerint, három
ujnyi vastagságra tetetik, a' kívántató egyenlő-
ségre nézve, a' felső  Szalma tendnek-is hasafiló  vas-
tagságot kell adni; de mivel ez által a' 'Sendelly
vastagsága fél  lábnyira nevekedik, mely hogy va-
lamennyivel alább szálittassék, a' köz létzet fel  iijnyi*
yal keskenyiteni, 's azon létz 'es az hátulsó A.
deszkl között lévő iirességet, egy deszkátskával bé-
borítani jónak találtam, mivel azon iirességet az
agyagot a' Szalma közzé egész végig jól bí - nem
lehet gyúrni.

jegyt.  * Szerzőnek, 
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'Sendelly horognak alsó foga  alá le-feorittatik,  mely-

re máfodszor  következik a' Szalmának sárral való

bé-mázolása, szintén azon módon és »nnyi sárral,

valamint elöször. A' 'Sendelly páltzikától a'for-

mának elejére fekvő  szalma mely mind eddig szá-

rakon maradott és bé-nem sároztatott, most a' II.

Tábla 6dik Fig. Q^ szerént a' 'Sendelly páltzán ál-

tal a' másodszor lett bé-sározásra, viszsza forditta-

tik, és markon-ként a' jobb'kézzel, a' bal kéz'

szára alá hajtatik, miglen ezen munka a' páltza lyur

kaknál el-végezfetik.  Ezután fogja  a' 'Sendelly-ve-

tö a' forma,  és a' Sár-láda közt álló L. szorító-

páltzát, mellyuek hegyes végét a' felső  G. páltza

lyukba , tolván a' többi kin maradott fával  az 7dik

Fig. szerént az hátra hajtőt Szalma - fejeket  az F.

'Sendelly horognak felső  foga  alá, jó szorosan le-

nyomja. Ha pedig ezen visza hajtőt Szalmának

némely réíze a' 'Sendellynek hoszszaságát*feljül  ha-

ladná, tehát a' formán  kivűl ki-álló darabok, egy

sinoron, a' formához  e' végre hozzá kötött késsel

el-mettzetnek, azért, hogy annakutánna - is a' Fe-

délre ki-rakott 'Sendelly sort, meg-ne tsufítsák-  E-

R.



zen késnek elibe pedig mint egy kis füréízetske  fo-

gatskák ráspoltatnak, hogy a' Szalma szálákat, mel-

lyek olykor vastagon-is ki-maradnak, annál könnyeb-

ben el-lehessen metzeni. Minekutána ezen viszsza

hajtőt Szalma-markok oly egyenesre el-igazittatnak,

hogy az által a' 'Sendellynek-is szép göinböljü feje

lett következik azután arra a' harmadik bé-sározása

a* 'Sendellynek. Hogy pedig ezen hármas sáro

zat, a' két izbéli Szalma bé-rakással, és még har-

madszor a' vifcsza  hajtott fejekkel-is  annál jobban

öszsze elegyitessék: egy fél  gömbőljü, és alatt vé-

konyabra faragot  keverő fát  véüen a1 kezébe a'

'Sendelly tsinálp, melynek példája az IV. Táb- 8dik

Fig. le-íratik, és azzal az egész 'Sendelly a' ízori-

tó - páltzától fogva,  a' kőz létzig egyenes ljneában

öszíze, meg-öízsze gyurattatik ugy, hogy az egész

Szalma a' három iz-béli sározattal minden felöl  jól

el-kevertessék, és egéízlen, ugy szolván meg-agya-

gosittassék. A' fenn  maradó , barázda formai  üres-

ségek a' vas-kalánnal szépen el-egyengettetnek, cj

simává tétetnek. Ezekután ki-vétettetik az ugy ne-

vezet szoritó - páltza, és mind aktnak az helye > 

mind

mind pedig az ekkoráig még Gtárazon maradót

'Sendelly-feje  a' III. Táb. 7. Fig. 's két vagy há-

rom kalán agyaggal végképen bé-kenettétik és ugy

a' nyegyedik bé-sározással egész öízíze fterkeszteté-

se a' 'Sendelynek el-végeztetik.

§ 118.

A' 'Sendelly el-készittetéséhez kí-
vántató idöröl.

En egy 'Sendelly - tsinálónak munkájára, ki mes-

terségét derekasan értette, az időre nézve figyelme-

tesen vigyáztam, és azt tapasztaltam hogy tsak nem

mindenkor öt minuta alatt egy egy 'Sendellyt el-

készitett. Az ö társa hasonló gyorsasággal dolgo-

zott. Egy paraszt legénynek pedig, kit három tár-

sával együt ezen munkára, a' mostan emiitett mes-

terek által tanitattam, 7 minuta szükséges vólt egy

'Sendellynek tsinálására. Ezen két férfiú  együt nap-

jában 140. 150. 'Sendellyt készitett, söt egy nap

a' többi között 170 darabra vitte. Az előre botsá-

tól 5 minutából álló idő ízerint 12 darab 'Sendelly 

jutna egy egy órára: de mivel ez a' munka nagy 

& 2 erével
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erővel mégyen végbe , és lehetetlen hogy az ember

folyvást  egyre dolgozhassék; arra való nézve min-

den Orán egy egy ugyan tsak jól iparkodó, és

munkát győző legényre 10 darab 'Sendellyt hogy el-

kélzithet számlálhatni.

§ I I 9 1

Á' kész 'Sendellynek, a' Formájá-
ból való.ki-vételéröí, és rakás-

ra hordásáról.
Minekutánna a* 'Sendelly a' fellyebb  meg-irt mód

szerint el-kéízült, vigyázni kell, hogy midőn a'

Formából ki-vétettetik, el-ne rontattassék, hanem

éppen jőjen a' fel-rakásba.  E' pedig ekképpen megyén

végbe, a' 'Sendelly - vető, vagy tsináló elöször az

ő jobb kezével, a' 'Sendelly-páltzát a' horognak

alsó foga  alól ki-szabaditja, és a' 'Sendelly - fejét

magától valamenyire a' páltza lyukak-felé  öfrsze

szoritván, bal kezével a' 'Sendellyt az G. páltza lyuk.

nál meg-fogja,  azt annyira magához húzza, hogy

H 3 * — o — 2 6 1

a' páltzának hegyi az ö lyukából ki-jövén, az egész

' S e n d e l l y ' a ' két kéz kőzöt e g é s z e n szabadon légyen.

Annakutánna valamint a' 'Sendelly vető áll, ugy

bal-kezével a' 'Sendellyböl ki-álló páltza hegyet, a'

Formának túlsó oldalára , ki-veti és ugyan bal kez-

Zel a' Forma mellet lévő feoritó  - páltzát meg-fog-

ván, zt a' fel-emelt  'Sendellynek dereka alá tészi,

és annak segítségével midőn a' tompa végét jobb

tzombjához támaszrja , azt szép balkai egészszen k,

emeli, és a' 'Sendelly halomra el-viszi, a' minta

Vdik Táb. I l d i k Fig. meg-mutatja.

§• 120*

A' 'Sendelly halomról.
A' 'Sendelly halom annyit tészen, mint 10 darab

'Sendelynek egy másra való fel-rakattatása,  úgyhogy

mind a' két vége az alatta valóval egy-aránysalé-

gven a' mint az V dik Táb- 12. Fig. meg-mutat,a.

Ezen 'Sendelly fel-rakattatásának  vége az, hogy a 

'Sendellyek az ö tulajdon nehézségek által, egy

ír ást meg-vékonyitsák és e g y e n e s vastagságra nyom-

tják. Hogy pedig egy halomra tsak 10 darab te-
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tetik az az oka, mivel ha nyagyobb határra tor-

nyoztatnának-fel,  rész szerint az 5 terinészeti fullyos

terhek miatt, oly könnyen ki-nem száradliatnának

rész szerént iz 6 uj nyerses voltok miat, hamarább

íg-tsulzuának egy-másról, és el-düledeznének.

§ 121.

A' Szárasztásnak idejéről.
Az halmokra rakatt 'Sendellyek közönségesen,

nyoltz nap alatt ha az időnek változása akadályt

nem tészen, kellete-képen ki-száradnak. Mind a-

zon által ez sem ollyan törvény, melly minden

ki-fogás  nélkül vólna, mivel oly helyen a' hói a'

levegö-ég szabadon és bőven járhat, és midőn essö

nélkül való állandó meleg-idő szolgál, 4, 5 nap

alat-is alkalmatosak a' 'Sendellyek a' ki - fedezésre-

Leg-alkalmatosabb pedig a' 'Sendelly a' fel-kötözés-

re akkor, és leg-jobb jele az ö elegendő száraz

voltának, ha reá hagyván az ember lába nyomát

maga ott nem hadja, és midőn még szivós ugyan,

de nem-is felette  kemény, vagy-is nagyon lágy.

Mert az igen íz áraz vagy kemény 'Sendelly kónyen

el-törik,

el-törik, midőn az ember véle bánik; ha pedig

igen nyers korában kötöztetik - fel,  a' létzek közőt

le-gőrbül, mely gödrös, és egyszersmind káros egye-

netlenséget okozna a' Fedélben- A' ki-ízáritásra

leg - alkalmatofabb  hely az, mely jó szellos, es a 

hová a' nap nem süt- Mert ha a nap , a' lágy es

nedves agyagra sokáig és erősen reá süt; a' 'Sen-

delly felljül  igen meg-hártyásodik, és el-repedez , 

belől pedig a' meleg nedvesség miat meg-parhk,

és utoljára el-rodhad.

§ 122.

A' 'Sendellyeknek nehézségekről;
Ha egy 'Sendelly 2- láb széles, és 2 láb 6 hü-

velyknyi  hoszszú, ugy a' Szalmának és Sárnak

menyiségére nézve, ha egy közönséges jól ki-rázot

'Szupból 3 'Sendelly ki-telik és az agyagból-issem

felette  sok , sem fogyatkozva,  hanem a'mitazigazt

tulajdon szükség kivárt, hozzá adatott; t e h á t e ' f o -

tént eoy 'Sendelly midőn nyersességében a'Forma-

ból ki-vétetik 20, vagy leg - felljebb  24 fontot  nyom;

más napig pedig, vagy-is 24 ora alat, a'm^an
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említett terhébúl a' száradás által, 7,' 8, és 9. font-

is el-vész , ha alkalmatos helyen vágynák^ és jó

idö szolgál. Harmad napra] esmét 3, 4, fonttal

könnyebbedik, ugy hogy 6, vagy 7 napig szárad-

ván az ö utolsó terhe 7, vagy leg-felljebb  9 fontra

le-szál. Mivel itten a' 'Sendellyek nehézségéről

vagyon emlékezet, egyszersmind azon ellen vetést,

mely az Habáu Fedélnek természeti és első véle-

kedésből származható, ne taláin felette  nagy terhé-

től tétethetnék, meg-előzni, és az ö valoságos fu-

lyos voltát, az közönséges fa  - 'Sendelly és Tserép

Fedeleknek terhével öszsze vetvén egy világos kü-

lőmbözést ide ragaíztani kivántam. Ezen dolog

leg-jobbau abból ki-fog  tetzeni, ha ezen három Fe-

délnek az ö neme szerént mindenikéből egy egy

Quadráta, vagy négy szegletü ölnek az ó tulajdon

terhe elő számláltatik. Melly fel-vetésből  annakután-

na kiki az egész Fedélnek nehézségéről ítéletet tehet.

X. A' Fa-'Sendelly Fedélben egy Quadráta vagy

négy ízegletes ölre, 300 darab középszerö Bétsi

'Sendelly kívántatik. Egy illyen középízerü 'Sen-

delly, ha 15 hüvelyknyi  hoszszú, és 3, hüvelyk-

nyi

oyi széles, 10. lótot nyom, azért 300. efféle  'Sen-

delly öszveségesen tészen - 93 fc  Font. 300. 'Sen-

dellyhez 450. darab közép szerü szeg kívántatik

indv tészen - 1 Font. . Nyom azért egy illyen

íiégy szegletü 'Sendelly - Fedélnek öle - 95^ Font.

NB- A' leg-apróbb Bétsi 'Sendellyböl egy négy szeg-

letes ölnyi Fedélre 400. darab-is reá mégyen, mely

'Sendelly ha kissebb, természet szerint kevesebbét

nyom, de mivel több illyes apró 'Sendelly és több

szeg hozzá jön, azért e' szerént-is igen tsekély

külőmbség lészen a' terhben. Ugy a' Tót 'Sen-

dellyben mivel nagyobb, kevesebb szám lészen szük-

séges; de ellenben mivel nagyobb minden darab

többet fog  nyomni, és ugy itt-is a' dolog tsak nem

egyre fog  ki-inenni.

2. A' Tserép - Fedélben egy négy szegletü ölre

144 darab tserép kívántatik. Leg-alkalmatosabb

tserépnek az tartatik, ha 14 hüvelyknyi  hoszszú,

hüvelyknyi  széles és hüvelyknyi  vastag. Az

illyen leg-jobb Földből égetett Tserépnek éppen 4 

Font a' terhe: azért 144. darab nyom 576. Fon-

tott. Minden darab Tsaréphez i- Font kevert 
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mész*számláltatik mely tészen - 144. Font. Tehát

az illyes Tserép Fedélben egy négy szegletes ól

öszszeségesen tészeft  - 720. Font.

3. Az Habán Fedélben egy négy szegletes ólre

18 darab Szalma 'Sendelly szükséges minden jól ki-

száradt darabra 8-Font számlálvántéízen - 144 Font.

Arra való nézve ezen előre botsátott fel-vetésböl

világosan ki-tetzik, hogy egy négy szegletes Habán

Fedélnek óle nehezebb a' 'Sendely-Fedélnél - 48 b 

Font. Ellenben könnyebb a' Tserép - Fedélnél 576

Font. Következés - képen minden kétségkivül való

dolog az, hogy azon Ats - munka, mely anrfak  ren-

de szerint a' Fa-'Sendellv fedezés  alá el-készittetik,

nem tsak el-birja az Habán - Fedelet-is, hanem mi-

vel a' Szalma 'Sendellyek által a' Fedél fazás,  min-

den némü romlás és rothadás ellen tiszízerte jobban,

meg - óltalmaztatik, mint sem Fa- 'Sendelly ekkel,

mellyek rövid idő - múlva, meg-görbiilvén és repe-

dezvén , az essöt és akár ini más zűrzavart ki-nem

alják. Az-is bizonyos, hogy a' Habán fedés  alatt,

az Ats-munka vagy Fedél-fa,  háromízor tovább el-

áll ; mint sem, ha fa  - 'Sendellyekkel ki-rakattatik.

§ 123.

A' 'Sendellyeknek a' Fedélre való
fel-hordattatásokról.

Midón a' 'Sendelly a' Fedésre vétettetik, kétfé-

le környül - álló dologra kell vigyázni- Elöször,

hogy a' 'Sendelly az ö ép formájában  meg-marad-

jon, és semmi-képen el-ne bontatassék: Másod-

kor , hogy az embernek, ki azt a' Fedélre hátán

hordja-fel,  a' terhe mentül jobban lehet, meg-kö-

nebitessék. E' végre egy fa-eszköz  készittetik, mel- , 

lyet magyarul 'Sendelly - nyeregnek lehet leg - alkal-

matolabban hivni. Eaen 'Sendelly-nyereg, az IV.

Táblának. 13 Fig. ízerént, három darab fából  álló.

Egy darab' létzböl, egy kis ujnyi vastagságú veszó-

böl, és egy darabb hegyes fából,  mely éppen ha-

sonló a' kéve kötő fához.  A'létznek felső  végében,

T . tudni illik az ö szélességében Tsap Bokáró ne-

vezetű fúróval  egy hüvelyknél valamivel nagyobb

lyukat fúrnak,  az alsó végében U. pedig már nem

szélességében a' létznek, hanem vastagságán által,

más kissebbct, melybe az ember, leg-kiíscbik  ujja
beié



belé férhet.  Ezen utolsó lyukba tétetik, egy vesz-

szö V. X. melynek leg - alább oly hoszsziínak kell

lenni, mint a' 'Sendellynek szélessége.

Ezen veszszöre a' 'Sendelly ízép egyenefen  reá

fekszik,  és azt miveli, hogy a' 'Sendellynek Szal-

mája a' hordásban egy-mástól el-nem oszlik. A'

felső  nagyobbik lyukba az előbb említet hegyes-fa

vagy páltza Y- Z. tollatik, mellyet annakutánna a'

Napszámos a' 'Sendelly - fejének  középén , éppen

a' 'Sendelly • páltza allatt, által szíírván ( a' mint a'

VI. Táb- a* 14- Fig. meg-mutatja ) a' 'Sendelyt vál-

lára fel  emeli, és a' hátán a' Fedezőnek a' ház te-

tejére fel  viszi. Mivel pedig egy Fedezőnek egy

Napszámos a* 'Sendelly fel-hordással,  a' késedel-

mes fel-  's alá való járás miatt;, meg-nem felelhet:

azért valamenyi Napszamos hordja a' 'Sendelly ugyan

annyi 'Sendelly - nyerget-is kell előre el-kéíziteni.

5 124.
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§ 124.

K 'Sendellyeknek a' Létzekre va-

ló fel-fedések,  vagy Fel-kötöz-

tetésekröl.
Két féle  mód vagyon a' 'Sendelly fel-rakásában

vagy fel-kÓtözésében  - Az egyik szérént a' 'Sendel-

lyek fel-felé,  egyenes rendbe , egy-más hátára fel-

kötöztetnek; de mivel ezen mód szerint a' máso-

dik hasonló 'Sendelly sor az elsővel soha oly szo-

rosan Öszve nem kaptsóltathatik, hogy a'hói a"

két sor 'Sendellynek oldalai öszsze jönnek, vala-

mely hézag vagy résse nem maradna, mellyen az

©ssö-viz idővel a' Fedél-fára,  által tsuzoghat: arra

való nézve ezen Fedésnek módját el-kell tartoztat-

ni) mert az által a' Házi-gazda a' Fedelében, a'

Fájának idő nap elót való el-rothadása miat, kárt

vallhatna. Azért a' következendő a' Fedél- fának

tökélletes bátorságára nézve, sokkal tanátsossabb

és hasznosabb. Mely igy mégyen véghez, tudni

illik: minek utániia a' két első 'Sendelly annak

rendi feerént,  (a' mint majd meg-fog  mutattatni)
fel-



fel-kötöztetett,  arra már nem egy egész, hanem

egy két-felé  vágott 'Sendellynek fele  tétettetik azért,

hogy a' következendő 'Sendellynek oldala a' fél

társával, az alattak valónak hátán éppen a' köze-

pén , és nem a' végén jöjön őszsze. Ez által az

esső-viz vagy akár mi más nedvesség ugy meg - gá-

toltatik, hogy a' Fedél-fára  által nem hathat, és

ugy valahányszor az ember, a* Fedésben uj létzre

jön, mindenkor egyszer egy egészszel, mászszor

fél  'Sendellyel kell a' fel-rakást  el-kezdeni. A' 'Sen-

dellynek a' létzekre való fel-kőtöztetések  pedig így

mégyen véghez: A' leg.elsö 'Sendelly két létzre

tétetik, és a' 'Sendelly-fejéből,  ki-uézö páltzának

hegyes végei, mind a' két felöl  a' második létzre

le-kötöztetnek. A' kötelet minden 'Sendelly maga

adja, valamint a' Vldik Táb. 15. Fig. meg-mutat-

ja, tudni ,illik a' Fedő a' 'Sendelly hátából 30,

vagy 40, Szalma ízálat el-választ, azokat gús For-

mára öízsze tekeri; a' létzek és a' ki-álló 'Sendelly

páltzának végét öízsze szoritja vélek, és ugy a' 'Sen-

dellyt ízorosan le-kótözvén, a' kötélen valamint a'

ké\te-kötéskor,, hasonló tsomót tsinál egy kis he-

gyes-

gyes - fával,  meilyet mindenkor zsebjében , vagy

más egyébb alkalmatos helyen tart, hogy azt min-

denkor készen elö vehesse. A' második 'Sendelly

Ugyan azon sorban, ugy kaptsoltatik az elsővelölz-

íze, hogy a' Fedőnek jobb kézre esendő 'Sendelly-

páltzának hegye az előre, le.kötózött 'Sendellv-fejé-

be eröísen bé-tollattatik, és a* két 'Sendellynek két

oldalai szorossau őszsze nyomattatnak: de nem oly

felettébb,  hogy vagy egyike, vagy másika hátas,

vagy görbe légyen, hanem hogy szépenegy arányo-

san , minden köz üresség nélkül, a' létzre feküd-

jék. Annakutánna a' fedőnek  bal kezére még sza-

badon lévő 'Sendelly • páltzának hegye, valamint az

első 'Sendelly egy újonnan öízsze tekert kötéllel a'

létz^ez köttetik. Es igy munkálkodik a' Fedő a'

következendő  sorokban-is fel-felé  , reá vigyázván

szorgalmatosan, hogy a' fellyebb  való 'Sendellyek-

nek oldalai, az alattak valóknak hátokra ugy jöjje-

nek őszsze , hogy setnmi nyilas, vagy hasadék ne

maradjon, mellyen az esső-viz által szivároghatná. (e.)§
( ef  ) Ezen be-fedés  tökélletesen azon mádon tnegyen vég-

hez, mint a' kötónséges tseréppel, ugy Jiogysun-
denkor a' felsőbb  tserép a' két alsón feküdjék. 

Jegyz.  a biicrzéntk, 
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§ 125-

A' Ház Üstök vagy - Fázazatnak
bé-fedéséről.

A' Háznak Üstökén a' Fedélnek azon részét ér-

teni, mely a' padlásnak eleit, a' Fázazaton pedig,

mely annak hátulját bé-rekeízti. Egész Üstök, vagy

Fázozat az , ahol a' koszorú-fán  felljül  semmi fal

nem megyen - fel;  hanem a' padlás egészen a' fedél-

lel tsináltatik - -bé : fél-üstök,  vagy féi-Fázozat  pe_

dig az, a' hol a' Padlást a' Koízorú-fán  felljfilfel-

ig Fal, azon feljül  Fedél rekeszti-bé. Az illyen

Ház-üstök, vagy Fázozatnál a' szeglet lénkák me-

rő , vagy egyenes 'Sendellyekkel más ugy bé - nem

fedeztethetnek,  hogy valami üres hely, vagy hézag

nem maradna - fenn  ( f.)  hanem annak telljes bé-tsi-

nálásá-

(f„)  A' szegelet szarufának  meg-maradandó három szeg-

letii üregeit, nagyobb bátorságra, alább 131. §-ba

elő adott mód szerént, agyagba egybe nyomot tö-

redék Szalmával, bé-lehet tölteni, meg-tapasztani, 's

azután yég 'Szupokkal bé-fedni.

Jegzéss  «' Szerziwk. 
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nálására az ugy nevezendő vég 'Szupok kiváa-

tatnak. (g . )

§ 126.

A' Vég-'Szupoknak el-kéízitések-

röl. v f  ^ 
Ezen 'Szup «.tsináláshoz jó tisztán ki-rázat Szal-

mából , valamivel többet vészenaz ember két marka

közzé mint a' 'Sendelly tsináláskor, a' Szalmának

első bé-teritése tóízen- Ezen két marok közzé fo-

gót Szalma hasonlóképpen mint már feljebb  einlit-

S tetett,

( g . ) Itt azon Jegyzés újra emlittetik , melly már at
eltö részben, a* q. mellett tétetett, hogy tudni
illik , ha az épületben több helly éi világosság kí-
vántatik , a' Fedeleknek elein az üstökök hellyet,
egész falak  rakatassanak fel;  ha mindazonáltal azok-
nak magosságokért a' le - rohanásból kellene tarta-
n i , azon esetbe elég ha a' fal  6, vagy 7 lábnyira
fel-vitettetik,  és fél  üstekkel fedettedik,  hogy az
alatt a' falba  jó ablakak nyitatthassanak. Azüstö-
köknek bé-fedísínél  a' létzeket fel  lábnyi hoszsza-
jággal a' falon  kijjebb kell botsátani, hogy a kül-
ső részeit az arra rakandó 'íendellyeknek jól ki-
kenetctthessenek.

Jegyzést  J Sztizoiuk. 
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tetett, sima főidre  vagy egy egyenes deszkára fltíöf

dik egy néhánykor a' végre , hogy ai Szalma szá-

laknak végei szép egyaránt áljanak. Ezen meg-

egyengetett , és a' tördékböl meg-tiíztogattatoft  Szál-

mának mennyisége közepinél valamivel feljebb  30,

vagy 40 szálból álló és kévéké őszrze - tekert Szal-

ma kötéllel gyengén körül köttetik, IV. Táblának.

16 Fig. két egyenlő részre el-választatik, és az e-

gyik fel,  a' másik pedig alá felé  keresztül el-haj-

tatik, és az ugy el-készittetett 'Szupot, ha a' fel-

hajtásban, valami benne el-görbúlt, azt az ember

a' lábával egyenesre nyomja.

§ 127-
A' Vég, vagy Szeglet -'Szupok-

nak nagyságokról.
Ezen Vég, vagy Szegletes-'Szupok, valamint a'

'Sendellyek, egy más hátára rakattatnak. Hogy

pedig ezen 'Szupoknak fel-tsinálása  a' Fedélben an-

nál rendesebben essék, azoknak tsinálásában arra

kel vigyázni, hogy nem minnyájan egy arányossú

nagyságú légyen, hanem a' mellyek leg-eiöízör ra-

kattat-

n i —

futtatnak<>fel*  ketteje nagyobbatska %yen * a'több

ireájok következendők pedig egymás után mirid vé-

konyabbak lehetnek; mert ha egy forma  nagyságnak

Volnának» a» feegés,  mely ezek által tétetik, felt;,

te vastag lenhei Azon kiVül mivel ezen 'Sítipok

k ö z z é midőn feí-rakattatnak,  valamint á ' 'Setidfel-

Lyek közzé az ágyagot el-kell keverni: arra-is szök*

séges vigyázni » hogy az agyag darabosan fel-  tte 

kenetessék; mert az által-is meg-tutittatnék a'6e-

gés. Utoljára ezen szegésnek tsinoísabb voltához

az-is járulhat * hogy minden vég4 vagy szeg-'Szup

elébb, hogy sem fel-rakattatik,  égy darab deszkára

ki-terjesztetvén, annak vastagabb végéi mint egy

legyező fél  gömbölegségrcí jó éles fejűével  el-vfe

gattatik*

E z e n V é g , v a g y S z e g - ' S z u p o k n a f c

fel-fedéséröL
Élőszőr: A i Fedőnek bátorságos állásáról göfr

dot viselni szükséges és a' minémü magas a' Fedél

egy vagy két jó lajtorját jó vigyázzással agy miff 
4 4 ^ 



kell erósitteni, hogy az emberek rajta fel,  's alá

bátran járhassanak.

Másodszor: Egy különös rövid lajtorja a' Fe-

délre fel  - tsináltatik, melyre a' Fedő az ö Sajtár-

ját , melyben a' szükséges el-kevert agyagot kéznél

tartja reá tehesse. A' Sajtárhoz pedig egy jó kö-

tél, és azon egy va* horog szükséges, hogy azt a'

lajtorján feljebb,  vagy alább könnyen tehesse.

E' meg-lévén, egy Naplzámos a' Sajtárt jól el-

kéízitett agyaggal meg-tölti; a' Fedő pedig, a' Fe-

délnek helyet, mellyet a' 'Sendellyekkel nem lehet

bé-rakni, ugy nem külömben a* leg-közelebb való

'Sendellyeknek oldalait agyaggal jó vastagan meg-

keni; azután a' leg-nagyobb Vég-'Szupot ki-választ-

ván, azt-is egy felől  agyaggal egészszea bé-boritja,

és az elébb pusztán maradt helyre ki-terjeíztvén a'

'Szupot, a' mint a' szükség hozza magával, oly

ízélesre ki-nyomja, hogy semmi héjánosság a' Fe-

délen meg-ne esmértessék. Ezután ezen le-tett elsó

Vég-'Szupnak a' háta újra agyaggal meg - kenettetik,

és a' második valamivel kissebb 'Szup, szírítén oly

vigyázzással, mint aZ elsőnél reá tétettetik, és a'

Sár-

! o — 4 7 7

Sár - keverő fával  derekasan meg-gyurattatik, és igy

ír.égyen egy másután az egész szegés-is végbe. A-

somban arra-is kell vigyázni, hogy midőn ezen

'Szupok fel-rakattatnak,  az ó végeik mindenkor őt

liüvelyknyire  , és nem tovább el - maradjanak egy

mástól, és a' Verö-deszkátskával  szép egyenes for-

mára veretessenek. Ez egész munka , a' VIdik

Táb. 17 Fig. szerént az C. betűvel le-van rajzolva;

az agyag mely ezen munkához szükséges, egy le-

gény által fel  - hordattatik egy kis Puttombon a'

Fedélen le-tett Sajtárba. Hogy pedig az illyen le-

génynek, könnebben essék a' terhet el-birni: nagy

könnyebségére szolgál nékie, ha egy terhelő for-

mához hasonló széles kötelet nyakán által az ö job-

bik vállára kött, annak végére egy vas kaptsat reá

tsinál, azt a' Puttonkának kéz fogó  lyukába hely-

hezteti, és bal kezével a'meg-terhelt Futtont tartja,

jobb kezével pedig, hogy bátran járhasson a' laj-

torjához kapaükodik.

l

S 3 § T29-



$ 129.

A' pótoló 'Szupoknak cl - kész>
tésekröl,

A* Pótoló 'Szupotskákon azon Szalmának hozzá*

adását- értem, mely által, az Eszterhánál való legy

alsó 'Sendelly - sor meg-vastagittatik, a' végre hogy

a' Fedélről le-futó  esső-viz azt időnek előtte le-ne

mossa} vagy el-ne rontsa. Ezen 'Szupotskák ily

módon kékittetnek: az Emher egy jól ki-rázott

Szalma- 'Szupból fél  annyi Szalmát vészen, mint

a' mennyi 'Sendelly tsináláskoregy bé' rakásra reá

mégyen. E*en Szalma a' mint a' IV. Táb. ig-

Fig- meg-mutatja, két heljen őszsze köttetik, és

egy é'es fej  szé vei, a' két kötés között ugy vágat,

tátik ketté, hogy a' vastagabbik része 9, vagy 10.

hüvelyknyi  hoszszú légyen. Annakutánna a' fen

maradó hoszszabb darabb hasonlóképen az elsöhez

szabattatik és el-vágattatik. D. IX és ekképen ama'

kétízer őszsze köttetett Szalma kévétskébül két Pq,

toló
'Szupotska E. E. kékittetik - el.

$ 130.

^ 130-

Az Eszterhának, vagy leg - alsó
sor 'Sendellynek meg-vástagitá

sa, vagy ki-pótolása igy me-
gyen véghez.

Azon 'Sendelly mely a' fel-kötözéskor  a'Ieg-első

sorra tétetett, a' Vas - kalánnal végig képen el-

váíasztatik és az alatta valótól négy vagy öt ujnyira

fel-emeltetik  VIdik Táb. i9dik Fig. ízerént, mely

Ürességbe annakutánna a' Fedő egy egy Pótoló

'Szupotskát kezébe vévén, azt félig  egy kevéssé hi-

gabban kékített agyagba mártja, és egy más után

a' fenn  emiitett ürességbe, mind addig, míglen egy

'Sendellyt végik ki-nem rak bé-tolja. Utoljára egy

jó éles késsel a' belé rakott 'Szupotskáknak köteleit

el-vagdalja, azokat kezével jó rendbe szedi, és a'

Verő - deszkával szépen el-veregetU Minekutána

osztán a' ki-álló kálkáktól meg-tisztogatja, ezen

munkát a' Fedélnek hokszán , hasonló-móddalvé-

gig viszi. Ezen hozzá tétetett Szalma, kevés nap

roulva, annyira ószüe ragad a' többi Fedéléi  hogy 
S 4
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az ember, ha ismét ki-akarná szedni, azt erőszak

nélkül végbe nem vihetne,

§ I3I»

A' Szegesről.
A' Szegésen a' Fedél - tetejének erös bé-tsinálás'át,

Is bé - borítását értem. Ezen munkához sem 'Sen-

delly sem valami más különös 'Szup nem kiván-

tátik, kanem Mész, vagy Sár-keverő Láda, félig

töltetik vizel, és tsak annyi agyag kevertetik kőzi-

J>e, hogy azt a' belé hintendő Szalma könnyen fel-

ihassa és bé-vehesse. Ezen hig Sárba azon Szalmá-

t ó l , mely a' 'Szup rázásból ki-húllot, lábaival an-

nyit tapott belé a' Napszámos, VIdik Táb. 20. Fig.

szerént, valameddig a' Szalmán feljül  az Agyagnak

leinmi leve fenn  nem marad , és a' Szalmával ösz-

sze nem elegyedik. E' meg-lévén, ismét uj Agyag

hintettetik reá, és mind addig tapodnak belé rá-

íot töredék Szalmát, valameddig a' keverő-Láda

véle meg-nem telik- Minekutánna a' Láda , ekkép.

pen meg-tölt, a' Napszámos annyi sáros Szalmát

vészen-ki Villával, és annyit rak egy nagyobb put.

tonba,

281

tonba , a' menyit erejéhez - képest el-bir, hogy azt

a' lajtorjákon a' Fedélnek tetejére, a' Fedőnek ke-

zéhez látran fel-vihesse.  Midőn a' Napszámos a'

Fedöhez ki a' Ház-tetejen áll, fel  ér, az ö terhé-

vel együt a' lajtorjára fekszik,  azért hogy a' Fedő

a' fel  - hordot sáros Szalmát, a' Vas-villával  annál

könnyebben ki-szedhesse a' Puttonból- A'Fedöan-

nakutánna azon Agyagos Szalmát a* Fedélnek tete-

jére ugy teriti-el, hogy a' közepén a' Szalma fél

gömböljü formába  fél  lábnyi magas légyen, két

oldalról pedig illendőképpen vékonnyan ugy terege-

ti-el, hogy mind a' két felöl  a' szegésnek vége a 

leg-felsö  sor 'Sendellyt egészlen fcé-boritsa  és a' má-

sik sornak közepére érjen, a' mint a' VIdik Táb.

21. Fig. meg-mutatja. Ha a' Fedő ezen munkáját

három vagy négy lábnyi hoszszaságra vitte, a' fel-

rakott sáros Szalmát Fa-lapátal simára veregeti,

hogy a' Fedélhez jól hozzá ragadjon, és a' ízegés

rendes fél  gömböljég forma  légyen. Igy foltatja

tovább-is munkáját, miglen a' Fedélnek másik Vé-

gihez érvén, az egész szegést el-nem végzi- Utol-

jára pedig azzal rekeszti. bé az egélz Háznak be-

ji j fedését 

\
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fedését,  hogy a' Fedélnek mind két oldalát, a'raj.

ta maradhatott gaztól glrebjéveí szépen meg tisz-

togatja,

§
Az Eszterhának meg-vastagitásá-

ról.
Ezen munka már oda fel,  az Ház - üstök ésFá-

zozat le-irásában, bőven meg-inagyaráztatott. Itten

azért egyébb nintsen hátra hanem hogy ezt a' kft.

lómbséget kell meg-tartani, hogy a' Ház- Üstök'

és Fázozatnál a' 'Sendellyeknek tsak a* leg - alsóbb

rendek vastagittatik- meg, az Eszterhán pedig, a'

Fedélnek tovább tartására nézve, két sor potoltatik,

és vastagittatik-meg a' le-irt apró 'SzupotskákkaL

§ nb 

A1 Lajtorjákról.
Hogy av le-irt Fedésnek végben vételében a'Laj-

torják valami veszedelmet, vagy galibát ne okozza-

nak ; arra kell leg-inkább vigyázni, hogy bentiek

«' fa  pudvás ne légyen, és hogy a' lajtorjának fo-

. ' 4 ; r gai
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gai io, vagy 12. hüvelyknyinél  meszszebb ne légye-

nek egy mástól, Mert mennél ritkábban vágynák

a' fogai,  annál veűsedelmesebb rajtok a' fel  's alá

Való járás,

§ 134-

A* meg'boritásról.

A' Fedelet Habán módra meg-boritani annyit té-

szen , mint a' meg-avalt Fedelet ujonnal meg-bori-

tani. Ezen uj munkálkodáshoz már több ugy ne-

vezett 'Sendellyek nem kívántatnak; hanem különös

borító 'Szupokkal vitetik végbe. A* borító 'Szup

nem egyébb hanem egy kötés 'Szup Szalma, mei-

lyet az ember markával által foghat,  a' mint a' IV.

Táb. az 22. Fig. és h- betft  meg-mutaija. A' meg-

borítás pedig ekképen tétetik; leg-elöször a7 Fedél-

nek egyik véginél, az Eízterhától - fogva  a' szegés-

ig, a' Szeglet, vagy Vég - 'Szupokból egy rend le.

rakatratik, a' mint már feljebb  megmutattatott. E'

mtg-l'vén, a' további munka ismét az Eszterhánál

kezdődik; tudni illik, a' Fedő egy néhány kilenrz

hüvelyknyi  hoülzú páltzikákat a' régi Fedélbe ugy
belé



belé szur, hogy ezen páltzikák egyenei lineában tiz

fiz  hfivelyknyire  légyenek egy mástól, és hogy ezek

az által ellemben lévő le-tett Vég • 'Szupok között

két lábnyi köz légyen, mely közre annakutánna,

midőn a' régi Fedélnek háta, a* mennyire egy bo-

rító 'Szup hoszszára fekszik  meg-kevert Agyaggal jó

vastagon meg-kenettetik, a' boiitó 'Szupok, egy

má« mellé szorosan ki-rakattatnak; annakutánna fel-

metzi a' Fedő azoknak kőteleit, és szépen ki-terjesz-

ti a' Szalmát az előre fel  • kent Agyagra, és a' Ve*

ró-deízkával m. a' Szalma-szál végei fel-verettetnek,

valamint a' Nád-verők tselekelznek, midőn valami

Ház' Fedelét Náddal verik meg, a' mint az Vdik

Táb. 23. Fig. ki-tetzik. Ezen igy el-intézett, és

rendre vert Szalmára ismét uj Agyag kenettetik, és

a' Vas-kalánnal egyenes vastagságra nem tsak el-te-

rittetik, hanem a' keverő fával  a' ki-terjeíztetett SZal.

ma kőzzé-is erősen belé gyurattatik; ugy mind a-

zon által, hogy a' fel-vert  Szalma - ízáloknak végei

egészszen szárazzan maradjanak, és az Agyag, tsak

a' mint a' Szalma-száloknak hoszszasága vagyon,

jöjjön reájok. Ennekutánna a' boritó 'Szupotskák*

nak

Ét- .-.•)• $m 

nak második bé-tétele következik; és a4 dolog ezek-

kel is szintén ugy megyen véghez, a' mint most,

az első bé-rakásban le-irattatott. Midőn a' bé-rakat

páltzikák az uj bé-boritásal meg-telnek, az alsókat

ki-lehet húzni, és az el-kezdett bé-boritásnak lincá-

ját, feljebb  mennyen, újra ki-kell jelelni. Itten azt

kell meg-jegyezni, hogy ezen második bé-boritását

a' Fedélnek tsak akkor kell elöl venni, midőn az

esső-viz az első 'Sendellyezcsen a' Fedél-fára  által

kezd tsúrogni, mely fogyatkozás  rend szerént i§,

vagy 20. Esztendö múlva ízokot következni. Ha

pedig a' Fedél ugy, a' mint most le-iráttatott, má-

sodszor bé-borittatik; tehát ezen munka minden em-

beri életnek idejét ugy ki-álja; hogy a' Házi-Gaz-

dának semmi némü foltozására  szúksége nintsen,

akár mitsoda ízélvészek, vagy mostoha idők járá*

történik rajta.

§ *35*

A' Fedélnek belső ki-SározásáróI.
Ezen a' ki-Sározáson az, a' munka értetik, tneljr

által a* Fedélnek belső  réízei  annyira bé • m.ízoltat-
nak,
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nakj hogy a' szarú-fákat  ki-vévén, sént a' tétzékj

sem a' 'Sendelly fejek  ki-nem látzanak* a' mint

VIdik Tábi 2jdlk Fig. mutatja. A' tnunka kőveí-

kezendöképpen tettetik; Előszór, az agyag mát

nem Szalmával kevertetik őszsze, inint a' feegésnélt 

hanem pelyvával- Ezen kivül a' Sárnak sűrűbbnek

és valamivel ragadosabnak kell lenni, mint ezen

Fedélnek egyéh munkájában 5 a' Padlásra Sajtárok-

ban , vagy Puttortkákban hordatik - feU  Hogy pe-

dig annál tartósabb légyen ezen sározat ez egy jó

segítő eízkőz hozzá, t. i> minden két létz közzé

egy harmadik darabb fa  tolatik , a' Szaru - fák  há«

tára i hogy a' Sárnak annál több tart, lékja légyen*

Ezen fa  - foltokhoz  akár holmi dirib darab létzeket*

akát másféle  deszka hasatványokat elé lehet ven-

ni, Azon üres helyek annak utánna, melyek a' lé-

tzek, és a' bé-foltozott  darabok között maradnak * 

a1 Polyvával  őszsze elegyített Sárral , meg-töltetnek,

és bé-tsapdostatnak, a' Sár-is minden felöl  egyenes-'

te kenettetik , és ki-sinüttátik. ÉZén ki-Sározásbaa

kettőt kell meg-tartani, egyik ez, hogy ezen mim-

ka igen késő öszre ne maradjon, midőn már de-

r«k
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rek szöktak lenni, és fagyni  kezd; mert így a' do-

log gyakran haszontalan lészen , és az egész Sáro-

zat Tavaízszal, mikor a' főid'  fagya  engedni kezd,

valamint a' késői vakolás, mindel-válik, ésle-húll.

A' második ez: hogy az Agyagban nagy repedezé-

sek ne essenek, igen használ, ha , minekutánna e-

zen Sározat nyári időben, egy néhány napok után,

alkalmasint ki-ízáradott, az ember nyers Tehén ga-

néjt apró homokkal vízben el-kevervén az egéíz

Padlást illyen lével egy meszelö etsettel bé-mázolja.

( h. ) Mely munkára az egéíz belső Fedelet, vala-

mint más falakat,  és fcobákat,  mí szszel szépen ki-

lehet fejériteni  j és a' Padlást akár háló ízobákra

akár

'• • • • ' • ;

( h, ) Ezen módon a' Szalma - Sendellyek cs Létzek be-
lől már ugyan jál lennének bé-boritva, de sziikií-
gei hogy a' szaríí-fák-i*  a' gyuladás ellen tökélkte-
fen  bé-boritofíik,  erre lehet forditani  a' másojlík
részben elő adatt agyagból és liíztböl készitett tsi-
xíszt, fde  arra a* vígre a* szaní- fák  ne ltgy^nek

igenj simán ki-bárdolva, hogy a' tfirisz  annál in-
kább hozájok ragadjon, mellyre nézve még aity
kívántatik hogy a' szaru-fík,  a' bé-mázolás előtt,
egy vizbe mártott etsettel  jól nyirkositassanak. 

Jegzfrc  a' Szeni'ntk, 



akár élés kamarákra, vagy egyéb rekesztésekre,

köz-falakkal  vagy deszkákkal el-lehet szaggatni. Hogy

pedig az egereket-is el-lehessen idegenyiteni, hogy

belé ne féízkelödjenek:  fris  Sertés ganét kell az

Agyag közzé keverni, midőn a' mint feljebb  emli-

tet Polyvával öszsze kevertetik; mert tapasztalt do-

log, hogy ez az egereknek terméketekkel meg.

nem egyez.

$• 136.

A' Fedőknek Fizetésekről
Az építéshez kívántató mindenfele  szereknek elő-

re való el-készitése, ugy a* Napszámosoknak el<*

állittatása, terméízet szerént a' Házi-Gazdának dol-

ga. Azért itten tsupán a' Fedőknek munkájok,

miképen szokott meg - fizettetni  j jegyeztetik - fel.

Minden darab 'Sendellynek el-kéízittéséért, és fel-

kötőztetéséért-jis fizettetik  -j xr. Vagy leg-feljebb

£xr. Egy vég vagy ízeglet 'Szuptól hasonlóképen

£xr. Az Eszterhának egy ölnyire való meg-vasta-

gittatásától 3 xr. Ha pedig a' munka alatt valami

ételek vagy italok ki-jár 3 xr. A' szegés, ha a' Fe-

dőknek

dóknek valamely tartások vagyon a' 'Sendelly tsi-

nálásnak fizetésében  mégyen. A' Fedélnek belső

ki-sározása Nap-ízám szerént tétetik és egy egy Nap-

dámért fizettetik  30 xr. A' meg-boritás hasonló*

képen Nap-szátnba ját, és egy égy Napra a' tartá-

sán kivül fizettetik  30 xr.- Egy Náp-szásnra pedig

ha a' Fedél középszerü magasságú, két ölöt szám-

lálni lehet. Ha ezen Fedők tulajdon lakásoktól

meszszebbre el-hivattafnak,  aZ adandó alkalmatosá-

gon kivül, úti költségre minden nap egy egy má-

riás szokot nekik adatatni. Hogy pedig a' költsé-

gekről melyek egy Ögész Habán Fedélre szükséges

sek, valamely képzést lehessen tettni, egy öt 6U

nyi hoszszú és három öl széles, hasonló mini

azonáltal Üstök vagy Fázozat nélkül való Fedelet

fel-veszem,  és részenként elöl számlálni fogom  j 

menyire kerekedik annak Habán módjára való bé-

fedezése.  Azt előre fel  teszem, hogy a' Fedél faj

és Ats-munka ollyan légyén mint ha fa  - 'sendellyd

bé-fedettetnék,  melly kóvetkezésképen a' Habáil

Fedélnek-is, egyre mégyen a' költségekre nézve,

é» külömbQzést nem tészen a'dologban.  Az Agyag 

T  hot• 
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hordást hasonlóképen a' Gazda, maga végbe vihe.

ti a* nélkül, hogy kész péiv't érette ki-adjon; azért

tsupán tsak a* Szalmát és a' Fedőnek fizetését  elöl

számlálom, mely ugy következik. Elöször: Egy

három öl széles épületnél a' Szarú-fák  jobbára két

ölnyi hoszszúak szoktak lenni. Azért az illyes Fe«

délnek egyik oldalára tiz a' másikra - is annyi, és

Ugy öízszeséggel húsz Qnadráfa  vagy négy szegle-

tes öl számláltatik. Egy egy illyen ölre ig darab

Szalma -'Sendelly kívántatik. Húszö'-re azért 360.

darab. Ezeknek el - készitéséért, a' feljebb  ki-tett

leg-nagyobb bért, ugy mint egy egy darabtól $xr.

fel-vévén  tészen - - - fi-  3- xr.

360. darab Szalma-'Sendellyhez jó hosz-

szú Szalmából készitett 120 'Szup kíván-,

tátik, egy ollyan 'Szupnak az árra Vesz-

prém Vármegyében, középszerü Esztendö-

ben 2 xr. tészen, ( más Vármegyében vagy

heljeken az ott folyó  árrához kell ezen

költséget szabni) és ugy a' Szalmára ki-

vántatnék - • « • * fl.  4- —xr.

LatusRfl.  7. — xr.
Az

Translat. Rfl .7 .-xr.

Az Eszterhának mind a' két oldalas ^ 

fcoszízusága  tészen 10 ölet. Ennek meg.

vastagítására, vagy ki-potolására egy egy

ölre számlálván 3 xr. tészen - fl.-3©5tt. 

A' belső ki-SároZatra, vagy meg-simi-

tásra egy egy négy ízegletes öltől, 6 xr.

számláltatik: mivel pedig az egész Fedél-

ben 20 ollyan öl foglaltatik;  tehát ezen

munka tészen - • - fl.  2. *- X&

Azért az egész költségnek Sumája,

mely egy öl hoszszú, és három öl szé-

les Ház, tetejének Habán módjára való

bé-fedésére  kívántatik, tészen

Rfl.  9- 30. xr.
(  ' 

Ezen szám-vetésböl annak okáért a' gondos Gazda-

Ember, a' ki Magyar Országban Szalmával vagy

Náddal Házakat fedetett,  tegyen igaz ítéletet, ha-

nem sokkal óltsobb -é 1 ezen Fedésnek módja, mint

a' mi közönséges SzaJma , és Nád - veréseink; ki-

váltképen ha még a' Fa és Tserép Fedelekre  val®
költség*



költségeket aval öszsze tennénk: mennyire meg*

szaporittatnék, ezek eránt a' kész péh/bélí ki-adás»

amazhoz - képest: holott a' Habán Fedés még ezen

FedeJeket-is az haszon - vétel, és tovább tartására

nézve , sokkal feljül  haladja.

Ha valaki egész Majorokat, vagy egyéb nagyobb

Epületeket ezen ajánlott mód szerént meg-akarja

fedettetni:  ezen kissebb mértékről az elöl-adandó

tágosabb ki-terjedésre, könnyen hozzá szabhatja a'

kívántató költségeknek menyiségét,

w




















































