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XVII. L E V i L. 
KŐlt Komáromban, Sz, András Havának 

*g. Napján. 

Mmethj nagy emheránei pílddjik, kik a* 
kertekben gijöttijörköátek. 

A 9 ' 
J~\ régi' Görög Boltsek és nagy emberek 
mellett, a-' kik különös gyönyötüfégeket a* 
kertekben , és a' mezei munkában lelték , * 
a' Rómaiak, és más Nemzetek köztt is ta-
lálkoznak ollyanok, a' kik a^gazdafágnak 
ezen réfzében nevezetefen g j ö ny Örk ö dt e n ek. 

CicefO , kinek már a' Neve ditsőféges , 
maga emlegeti ,• melly fok gyönyörüfé-
geket lelt a' zöldellő tsendefségben. 'S az 
ö életének végfő napjai felette nyúgodalma-
fok lehettek volna, hogy ha ö ezen magá-
nofságban meg-maradván, az uralkodásnak 
azon vefzedelmes ügyébe nem avatkozott 
volna, melly miatt végre életét 's fejét vefz-
tette. — A ' ki azt gondolná, mintha Cice-
f ónak íráfában,, nem annyira a' kertek' mi-

• • ve-

* Lásd a' Mindéig. Gyüitem. XIV. Levelét pag Mi. 

• " • . - v R . : 
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veléfek , mint a' mezei munka értetődik, a* 
o l l y a t e m l é k e z t e t j ü k a m a ' h í r e s és esmére-
tes Marián%Sb Luctilli unus, Sü llustidtiusy 

Tarkviniánus, Domitziánus , és másRo-
mai ditső kertekre, mellyeket Cicero az ő 
{ráfiban gyakran emleget . Igaz ugyan, hogy 
a' régi R ó m a i a k , inkább P a l o t á k k a l , Fer-
tőkkel, Ofzlopokkal, és minden-féle ditső 
r a j z o k k a l i z o k t á k kert je iket, mintfem virá-
gokkal vagy más plántákkal ékesgetni. Mind 
az által bizonyos, hogy a'^mint Martzid-
Us Domtziánus" kertjeiről írja: minden né-
mii ékes virágoknak f o k a f á g o k találtatott a-
z o k b a n . Plutárkus , világofah eml í t i Lth 
culllis életének le-íráfában, hogy az neve-
z e t e s g y ö n y ö r ü f é g é t k e r t j é b e n l e l t e . — Ci-
cero maga befzélli , hogy az ö Leányának 
halála után , tellyes 30. napokat tőltÖtt-el 
az 6 kertjében, tsak hogy annak halála ál-
tal okoztatott keferüfégét felejthefse. 

Úgy láttatik , hogy a' régi Rómaiak 
köztt fok híres Famíliák is a' kertekbél vet-
ték nevezeteket; p. o. Eortenfins, a'kert-
ről; Pifo, a' boríoról; Lentidus, a' len-
tséröl; Fdbim , a' babról.; 's a' t. _ _ _ . 

Ama' híres Vers-fzerzönek Virgilius-
nak , a' vólt leg-föbb kívánfága, mellyet 

. egeyik fzép énekében ki is jelentett; vajha 
ilete' napjait a' fzölö-tök, 's virágok köztt 
tölthetné, 's végezhetne is el! Azt ugyan 

nem 
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nem tudjuk bizonyofan , ha Volt é magának 
kertje; de Nedpolis'' határa, a' ho] Virgi~ 
IhlS lakott, más külömben is á' leg-fzebb 
kertekhez hafonló vóltaző idejében. •. 

Hordtxiusnak ftem vóít nagyobb kí-
vánfága annál , hogy a' Várofon kívül 
eggy akkora helyet nyerhetne, a' hol eggy 
kis kertet építhetett volna, (a) Minden írá-
faiból ki-tetfzík, melly igen kívánta, meg-
menekedvén a' nyughatatlan udvari élettől, 
magánosságban tölteni élete' napjait, (b) Az 
5 nagy ízeretetét és hajlandófágát a' kertek-
hez azzal is esmérted, hogy Maétzénás* 
kertjét, melly ben Róma Várofának túdófai 
bizonyos időkben eggybe gyűlni fzoktak, 
eggy különös Ódában fzépen le-írta. (c) 

Sathistim >• fflartzidlif, Mniús, Se± 
pecáy Pétrdrka, és több fok régi tudófok.. 
a' kertekben találták fő gyönyörfifégeiket. —•*" 

Rí Sul-

| ' _ • ^ tgyz é s. ' , • 
(a) Lásd Sai. 6. i i i n 2. Hoc erat í> v'otis, wodas 

agri, non ita magnus. ~ks Qd. 6. Eí'eg. i. Ele ter-
rarunr mi l i i j pr«ter omnes, ángulus ridet. 

(£) Lásd Sat. 6. Btg. a. 
O rus , quando ego cé afpíciam"> qnandoque licebit • 
Nunc veteriim libris, nuuc fomno, & inertibus h#rie 
Duceré fdllicíts , jjjeunda oblivio , vita-? 

( c ) Lásd Öl 5, i9. 

( ' ' " 
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Sf.Vustius nem tudta mind azon pénzt, 
a

v rr rlh c! Airikai Praetorfágában (Fő-igaz, 
cal Ói 'íivttaUbcM ) féerzett, jobbra .fordí-
tani, n ii-iliogy eggy ollyan gyöm-örű ker-
tet fzci'-ett n pgár:ak , mellyröl Cicero azt 
írja : hogy ' Sallusttlis az 6 ékes kertjében 
kéfzítetí írifi által , lialhatariaiifágot fzerzett 
ír agának. Fzt a' kertet ide ve i a'Római 
Tsáfzárok is annyira meg-kedvdlettéL hogy-
mint fajátjokkal úgy éltenek azzal. 

Melly igen gyönyörködött Martzidlh 
az Ö kertjében, ezen maga faját- fzavai es-
mért étik : Hic miki, qtiando dies mm efit 

jüBamur in ctlto. Epigr. X, 5 8* 
Binius azt írja maga fe lö l : hogy az 5 

terhes hivatala tsak azért lett unalmas né. 
k i e h o g y áz Ö kertjében való gyönyörkö-
defétől gyakran meg-tartóztatta ötet, rrelly-
nek bóldogfágit tsak jképzelte ttiag&nak, de 
n e m réfzeí'űlhetett azokban, (d) Nem is ír. 
hntta-le elegendőképpen azon Ö na© oro-
niét, midőn meg-menekedvén utóbb terhes 
hivatalától, Laurentinum nevű kertjében 
töltötte a Múzfákkai idejét. 

; ?•' • Sí-

y e g y % é s. ; ( 

{4) Lihr, L Ep. 9. Nulla ípe, nutto timore foílicitorj 
millis rumoribus inquietor, mecum tanúim, & cum 
libellis ioquor. O reálam , ílnceramque vitám! a 
dufce otium Ixoüeítumque í peűe omni liegouo pul? 
chjíius* -
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Seneca olly igen ékes kerteket kéfzített 
magának, 's olly igen fzép rendbe vette 
mezei gazdafágát, hogy Tacitusnsk bi-
zonyfága ízerint, maga5 a' Római Tsáfzár' 
gazdafaga fem érhetett-fe.1 azzal, (e) Ezek 
által fel indítatván a' terméfzetnek vizsgálá-
fara, e' világot kívánta meg-keríilni, elébb, 
mint fem el-hagyná azt. 

Petfdrkának gyöíwörüféges múlatozá-
fit Farnlufe nevű kertjében, eléggé esmér-
tetik páiztori énekei, és az ő faját életéről 
írt két könyvei. 

Ovidius maga írja: ( f ) hogy 5 
leg-több munkáit az o kertjében kéfzítette. 
És a' mint Hovátzius f g ) a1 régi Tudófok 
felől írja, hogy a' várofokat el-hagyván 
a' kertekben gyönyórkódtenek ; úgy 
valójában a' leg-fzebb és mélyfégefebb tudo-
mányú munkák, kertekben kéfzültenek. 

K 3 De 

y t g y t é s. . 

(&) Tacit. JltinaL XIF. 52. a z t m o n d j a r Q n o d bor-
t o r u m a m c e n i t a t e , & v i l l á m r a m a g a i f i c e m i a g u a í i 

P r i n c i p e m f u p e r g r a d e r e t u r , 

{/) Trift. L 1 0 . 3 7 . N o n k c in i i o í l r i s 3 o t q u o n * 

dafii fcribimos hcrtís. 
($) L^ II* £p. XI/ 77* Scriptorum chcws omms 

Amat & fugit uibe*. 
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Dé még a' Római Tsáfzár ok koztt jt 
váltanak némeílyek, kik a' kertekben lel-
ték gyönyörűfégeket. — Néró 's Vtfpáfiá, 
nus felöl azt oivafsuk, hogy többet laktak 
kertjeikben, mint Tsáfzári Paiotájokban. 
JPrÓbUS az ő katonáival, békefségnek ide-
jén , kertjeit áfatta, és fzinte úgy tudta azo-
kat az áfás körűi, mint a'fegyverek köztt 
igazgatni. 

DiokUtxidnus és Max'midnv# fe-
lől EntfÓfillS iráíiból azt oivafsuk, hogy 
mind ketten le-tévén a' Tsáf»ári páltzát, 
kertjeik' miveléfekre adták magokat. Sqt 
Dioklétzidnus gyakran azt fzokta mondani: 
hogy loha fe fénylett néki a' nap ditsöíége-
febben, mint az ö kertjében. 'S azért is, 
ha valaki meg-izóllította ötetaz erárit, hogy 
Bár az Uralkodásra vifzíza térne, többnyire 
azt fzokta felelni: a' ki jól meg-nézi az én 
kertem' plántáit, úgy v é l e m , nem kiíztet 
pngcm'az Uralkodásra többé vifzíza térni, 

A z F-dlk Károly Tsáfzár el-hagyván 
Uralkodáfát, kertjében múlatta magát a' tu-
dományokkal; noha Marquis d* Argens (k) 
azt írja felőle: hogy a'mint Károly Tsáfzár 
élete7 végét töltötte, az inkább eggy Kapu-t 
tzínushoz , mint I-J'Ö FefMhtz meggyőző-
jéhez illett volna, 

Ezen 

% Marquis d' Ar^msLfitUrts m.orahs Q tritiquis, "XIV. 
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. Í z e n idő tájban élt ama' mind tudo-
mányára, mind nagy tselekedeteire nézve 
nagy emlékezetű D. Luther is, a' ki ne-
vezetes gyönyörűfégét a' kertekben találta. 
Tudta azí Ő felöle eggy tudós barátja, Spa-
latiniis; 's azért is az ö kertjébe invitálj* 
inagához Luthert, (i) 

Angliában igen emlékezetes az úgy ne-
vezett túdós kertéíz - tárfafág, mellynek 
eggyik régi túdós tagja , Anglia' Cancelíáriu-
fa Bakó Ferulám, azt fzokta mondani: 
hogy a' bús elmének leg-kellemetefebb ví-
gafztaló -helye a1 kert. 

A m a híres LipJittS, fokkal nagyobb 
gyönyörü-féget lelt a' kertekben, mint a'leg-
fcebb muzfikában; és a'mint azon ö fzép 
munkájában, mellyet az állhatatofságról írt, 
mindenkor az állh?.tatofságot dítsérte, úgy 
mindenkor meg-változhatatlan is volt a' vi-
rágoknak fzeretetekben, mellyekre javai-
nak nagyobb réfzét költötte. 

A ' Hollandufok ezen ö Hazafijoknak 
példáját követvén, leg-föbb gyönyörüfége-

R 4 ket 

y « s y *« 
< 0 Azt Írja Spalatinus eggyfzer D. Luthernek : Quan-

do venis 4ad nos ? vifurus aliquanda, vetera tnonu-
menta fatniliaritatis & amicitise. Hortura plantavi 9 

fontem zdificavi, utrumque fatÍT feliciter. ¥eni % 
coxonaberis liliis & rofis* Tom* lí. 
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ket a' kertekben kereíik, úgy annyira, hogy 
tsak nem kéíz efetelenfégekre vetemednek 
«' réfzben. , 

A ' Frantzok, valamint hogy nem tar-
tanak jobb eledeleket a' zőidteguel; úgy leg, 
jobban feeretik, a' hői- azok nevekednek. 
I— XW - dit Lajos K i r á l y a # , toob 
fzép dítieretei köztt, azt is említik a' Frantz 
túdófok, hogy minekutánna ez a' nagy Fe-
jedelem , leg-eifö Fő-Tanátsoíit, Timmt 
é* Kotbertet magától cl-botsátotta, &z őFö, 

. kctéfe-et de la Quintinvét fzokta elébe hí. 
vatiaírú, kivel a' kestélzi dolgokról tbefzéll. 

'.getett; íot ha néha a'királyi kertbe le-ment, 
iriags faját kezeivel metélgette 's tifzrogatta 
a' í'ikat. — Frantzia Orfoágoak eggyik Fo-
Ministere PeUetier, el-hagyváa a' . Királyi 
udvart, kertjében vette lakáfát, a'hol eggy 
fzép munkát, Comss •Tilfticus tzíin alatt,ké. 
fzített. — Ama' híres BoiUaunsk íráfit, 
mellyekben az ő kertbéli miüatfágait gyö-
nyörüfégét le-írta, minden , örömmel olvas* 
hatja. — Lampignon Praefes felöl pedig, 
a' ki életének végío efztendeit, maga keze-
ivel kéfzített gyönyörű kertjében töltötte-el, 
azt fzokta Flechier (Flefchier) Abbás mon-
dani : hogy ő kétfég k ívü l , fokkal tsende-
febb elmével bírt , 's több gyönyörüféget, 
és az Istenfég előtt is több kedvefséget ta* 
iáit, .rnidön kertjének árnyékában > alatta. 
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valóinak ügyöket igazgatta, mint a' midőn 
elébb az Qrfzág'-igazgarafával bírván , £ 
Királyok' és Fejedelmek'dolgaikat folytatta. 

Sok régi nagy emberek az által is meg-
mutatták a' Vi lág előtt, melly igen gyö-
nyörködtek a' kertekben, hogy még teme-
tő helyeket is ottan rendelték. 

Lucánus azon könyörgött Néró Tsá-
fzámak, hogy minekistánna az ö eránta ki-
mondott fententziát tökslletesítette , meg-
holt tetemét eggv kertbe engedje temettetni. 

T V Ha is-arra kérte édes Atyját, hogy-
ha m tg-halálozik, eggy kertbe temstteCse 
hóit testét, 

Melly nagy fzokásban volt e z , már a' 
légi'Sidóknál, .magaaz Úr Jéfus tewettetéfe, 
más fok 'Sidó nagy emberek példáival egy-
gyiitt, bizonyítja. 

Nem tsuda tehát , hogy e' mostani V i-
lágnak eggvik nagy embere, a' Fő-Vezér 
Báró London is , az ő liaderfzdorfi gyönyö-
rű kertjében kéfzíttette, eggy régi kedves 
Barátja', ama halhatatlan Geíterf emléke-
zetére tétetett Maufoleum' által ellenébe, 
temető boltját, mel lvbe, fok és nagy győ-
ződéi mi kofzortíkkal ékesítetett fejét le-hajt-
ván, nagy Lelke' fár-házát temettetni akar-
ja.'S nem de nem minden igaz Hazafi — óhajt-
va kívánván, e' nagy Héró' életét, a' fele, 
dékenfég 's haíhatatlanfág pennájával írja va. 

R l > 
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lahára, fetét boltja fedelére ezt: Nyűgöd 
jál nagy Béro! Győző Fitéz! ! I 

A' Találós Mese vólt a' magazinban 
lakó *méhe : a' Rejtett Szó Szúh, meílyből 
ki-telik fúh , húj'z. | 

Taldíós Mese. 

Mond mi nevem? — ki vagyok fzép fzín-
nel többnyire festve; 

Minden bú 's gondtól meg vágynák mentve 
lakóim; 

És kiki kedve fzerént nyugodalmát töltheti 
bennem. 

Még is; fem k i tsinál, 's ki tsináltat, nem 
íz eret engem' 

Senki magának meg nem vefz ' , kik vifz-
nek utálnak. 

Sőt az is a' ki lakik kebelembe1 ha tudna 
.gyűlölne. v 

Pozsoni Szemináriumból. 

Rejtett Szó. 
Egéfz testemmel én'jó katona vagyok, 

Vitéz érdemeim a'Királynál nagyok. 
Rettentő nevemet hat betű tsinálja, 

Hafznát, Német, Magyar bennem fel-
találja. 

A z , eggy betűt, de ez kettőt vefz'-el tőlem; 
Sok tokot és vizát haláíz-ki belőlem. 
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Báró Loudon és Hertzeg Coburg Fő-Fü-
zéreknek tifzteletefye. 

Fő "Vezér Loudon! Coburg kinek máfsa, 
Vitáz érdemitek hogy a' világ láfea. 

Nagy Sándor, Hunyadi, Ákhilles és mások 
Ofzlopjaik közzé néktek eggyet ások. 

Ha a' Magyar Hektor' a' Hunyadi' keze, 
A ' kopafz nyakokon fokí'zor vérengeze. 

Ha Bátori István', Kini'n' 's másoknak 
Emlékezetekre fok záfzlók lobognak, 

Kik a' Kenyér mezőn eggy véres tsatában, 
Ifzonyú kárt tettek a' Török' hadában. 

Ti is ezen derék Vitézek' thrónusán, 
Laurust érdemletek vitézfégtek' jufsán, 

Magyar' 's más Orfzágok' örökös Kírájyja! 
Kinek mefzfze terjed hatalmad' páltzája. 

A' Fő Vezérfégre rendelél olly Tifztet, 
Ki a' hódolásra fok Várakat kífztet, 

Fel is adta magát már néki fok Város, 
Bár fok lakatokkal volt kapuja záros. 

Ezt mutatják ama Növi ' s Berbii varok , 
És több ott a' tájon feküvő hatarok. 

Ugyan ezt mutatja ama híres halom, 
Melly re ritkán tett ízért még erő 's .hatalona*-. 

'Kiáltja harsogva Loudon' hatalmát, 
Ö rajta véghez vitt ditso diadalmat. 

Ez ama nagy hírű Nándor-Fejér-vára , 
A'mellynek Loudon fel-méne halmára. 

> Ug,>an ' 

• • • v 

. 
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Ugjan is át-vivé a' Száván feregét, 
Le tőré nem loká a1 fél hóid be]])-egét. 

Hektorkodott bátor a' Bafa a' Várba' , 
Minden mesterfége efett még is farba. 

Telhetetlenkedett bár a' puska porba', 
Szórván fok menykövét a'Magjat Táborba. 

D e valamint Hektor, kibe bízott Írója, 
Hogy a' Görögöktől a' Várat meg-ójja, 

El veíztette Tróját, el-cfvén a' hartzou, 
Bafa! így Loudon üle téged artzon. 

Kérkedtél ámbátor várad1 erejével, 
Benne lévő ízánios néped' íeg-ecijével; 

De tsak ugyan végre i odolcoa kellete; 
Mert tovább maradnod benne nem leheta, 

Huil a' fok golyóbis reád meny kő módra, 
ízenfz Loudonnak, de nem hallgat fzódra. 

Kérfz tizen öt napot a' gondolkodásra, 
Hogy addig valaki jő iegéd adásra, 

De nem érte tzélját azon izéneted, 
Méga' maiikra fem méne feleleted. 

Mikor már tsak éppen hat napokat kértél̂ , 
Végre hat órákig állapodást nyertél. 

Felelgetél eddig ki néki kevélyen , 
Könyörgés a'dolgod most, instálod mé11ye,n. 

Hová mégy már fzegény ? Nifsába-kéredzel, 
De ez a' felelet; oda nem evedzel. 

Hát hová ? Loudon indít Orfovába, 
Újabb infégeknek ott kéfzűlt kohába. 

Vég-Szendrő már te is el-vefztéd a1 holdot, 
A ' két-fejü Sasnak ajánlod a' zsoldot. 
: . Ók 
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,Óh rettenetes név 1 ímé tsak lzavára 
Egyfzeribe mindjárt hódol Szendrő-Vira. 

Tsak Követet külde, még oda fem ére , 
Mar is illy felelet megy izenetére; 

Jfo Vezér a' Várat fel adjuk fzívefen, 
Tsak hogy mi vélünk is bánjál kegyelmefen. 

gát te fzáz húfz ezer Török Generálija. 
Azt tudod tán erőd fenki ki nem állja 

Hová törfz olly fene vad kegyetlen (éggel, 
Kerefztyének ellen való dühöfséggel ? 

Kiknek kékítettél húfz fzekér nyak-Ián tzot, 
Otöfével azon hogy járnák a' tántzot? -

Tsáfzárodnak adni, ki fejét akarod? 
Coburgét: de tsak úgy ha meg-bírja karod. 

A h ! Felféges Coburg! ah ditső nevezet! 
Dítséretes rólad minden emlékezet. , 

Mérgefen megy reád a' fenevad-nemzet, 
^ Mellyet a1 Tigrifek mérges ap^ok nemzett. 

Óh hallatlan dolog! májd ot annyi népet 
Mint vólt a' magáé; hirtelen el-tépett, . 

Meg fzalad a' dühös Fúriák' magzatja, 
Mindenét a' tábor helyein hagyatja. 

Hufzonkét ezerrel megy ellene hartzra, 
Száz húfz ezer Török hull előtte artzra, 

Szalad az erdőbe, fántzba vonja mngat,, ... 
Hogy ott né vefzefse mindé nk a' fogat, 

' De 
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De ti ók Magyarok' régi maradvány:, 
Atilla', , Hunyadi' 's máfok Tanitváánji [ 

Számos Jantsárokat a' fántznak öblébe, 
M-eg ölve küldetek Plútónak Ölébe. 

Hol van a'fok ágyú, fok fzekér nyak-lántzod ? 
Nagy-Vezér, Magyarnak kéfzült vas za. 

, raántzod? 
Hol van Coburg' feje? tán magaddal vifzed ? 

De hogv el ízaladhass azt is alig hifzed. 
Jaj fzegény oda lett mindenben ízándékod, 

Tsak zsineg ne légyen reményit ajándékod. 
El-Mnytad ágyúid' a' vizek' árkába , 

Hogy :rié'juthatnának Magyarok'markába. 
El-fogtad a' vizet, egyebet fe tettél. 

ó h ! méltán nevetség mire vetemedtél. 
Maradt fok fzáz hordó puska porod nálunk, 

Ditsőbb ütközetre, ritkára találunk, 
így járt Góliáth is a 'Dáv id bajnoka, 

Eggy fíma követtsel be-tört a' homloka, 
"Szitkozódva ment rá 's rútul tsúfolódott, 

Hogy néki olly femmi kis bajnok adódott. 
T e is nagy erődbe 's vitézid karjokba, 

Bízván, és hinnyogo gyors paripájokba, 
Tsúfolád a'kevés fzámú Magyarfágot 

A ' melly nagy fereged'nyak-fzirtjára hágott. 

. . . - ' * ' • 

Printz Coburg! e' tsatán nyertél olly érdemet, 
Mellyet femmi idő foha eí nem temet. 

Vi-
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Vitéz érdemednek ritka léfzen máfsa, 
Mellynek mostLoudon tsak frigyes pajtáfsa; 

írta Kováts Sámuel. 

Mi képpen kellessék a' házakat építeni> 
hog.j egéjzfeges lakás lehefsen azokban. 

Az egéfzségtelenfégnek oka, noha kö-
zönfégesen keveset gondolja-meg azt fok 
ember , a' házak' építései;. Töbnyire , vagy 
igen dombos , vagy l^pájos helyekre vagv-
nak a' lakó házak építettve. Innét van, hogy 
mind a' két félék gyakran nedvefek, 's 
azért egéí'zlégtelenek is. A' kik , az illyen 
házakban laknak, azok fok-féle alkalmatlan-
fágot tapafztalnak; házi hol-mijek meg-rom-
lik 's meg-rothad, magokat pedig eggyík 
nyavalya után a' máfik éri. A'kemény mun-
kához fzokott ember ugy an meg nem érzi 
ezerí alkalmatlaniagot olly igen hamar, de 
hová tovább annál vefzedelmefebb. Gyak-
ran tapasztalhatni az egrfzségtelen házak ál-
tal 0 koztatott ízomorú következéfeket, ki-
vált a' gyermek ágyas afzfzonyokban és tse-
tsemö .gyermekekben, alig hogy eggy nyava- . 
lyábol ki-menekednek, már" is más nyava-
lyába efnek. 

Mind az illyen alkalmatlanfágoktól és 
nyavalyáktól, jó formán meg-menthetné ma-
gát az ember , hogy ha a'ház építésben ví-

gvá-
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g y á z ó b b V gondofabb volna. Felette 
nagyot (egk a'lakó házak'egélzséges voltok-
ra, ha azoknak fenekét 's földjét, fövén-
nyel , 's a p r ó köveisekkel, vagy öfzve törött 
téglával ki-iöltene az építő , 's az által 
a'fzomizedia földjénél féHvebb emelné; vagy 
ha igg: oldalba nem építene házát. — g. 
meg-jcgvzesre, vaihá bár tsak vigyázób-
bakká tehetnénk a haz építőket. —— Meg-kí-
vántatik. ;az egéfzfeges házak' építéíekre az is, 
hogy' a1 mennyire tsak iehetléges , minden 
házak nap költe és dél köztt lévő táján épít-
tefsenek; mivel ez a'-tájék 's réfz leg-egéfz-
fégefebb, és leg-tifziább levegőt fzolgáltat a' 
házban lakozóknak. 

Vajha tsak, a' kik ezután, kivált a' 
falufi gazdák kozzül építenek, ezen meg-
jegyzésre jobban vigyáznának! Melly igen 
fzíves örömünkre fzolgál, ha tsak eggy e-
géízfégefebb ház' építéífcben lehettünk ez ál-
tal eízközök 1 
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