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E L Ö L J Á R Ó  B E S Z É D .

A  Rajzolás Tudománnyának ezen kis Munkában» 
előadott kezdete, nem egyedül a Földmérés, és 
Építés Tudománnyánál előforduló Rajzolatok készí
tésére vezető út, hanem olyan előre való Intézet, 
tuelly a’Rajzolást tanulni kezdőket, a’Tárgyaknak az 
úgy nevezett Szabad kézzel való rajzolásábann is 
segíti. Mert ez vezeti őket azoknak könnyebbenn 
Való felvevésére , megesmérésére ’s annálfogva le
rajzolására , megtanítvánn elébb a’ külömbkülömb- 
féle Tárgyaknak neveit; megtanítja azt is, hogy 
azok között külömbséget tévénn, hogy lehessen egy 
tekintettel általlátni, hogy a’ lerajzolandó Tárgyakat 
3, 4, 5, ’s több szegeletü , vagy éppenn kerek formájú 
Figurák által kelljen-é lerajzolni ; 's útat mutat a’ 
Tárgyaknak nagyobb és hissehh bizonyos részekre 
való tökélletes osztásábann, hogy annálfogva a’ sza
bad kézzel való rajzolásbann segítségül vévénn, 
jobbann bóldogúlhassanak, 's nagyobb tökélletessé- 
get érhessenek : mivel sokkal könnyebb nem tsak 
a’ gyakorolatlan, de még a’ gyakorolt kéznek is, 
elsőbenn eszközök segítsége által, mint tsupánn 
tsak a’ szemnek jóváhagyása utánn határozni meg 
a’ Tárgyaknak valóságos kiterjedéseket; azomba ha
marább is eltalálhatni azoknak, az ittenn előadott 
módok szerént, rendesebb és valóságosabb formá-
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jókat, mint tsak góndolomra szabad kézzel. Mely
re 'nézve a' ki a' külömbkülömbféle előforduló 
tárgyaknak, szabad kézzel való rajzolásábann is , a’ 
kívánt czélját haszonnal akarja elérni, szükséges« 
képpenn megkivántatik, hogy a’ Rajzolásnak leg
alább az ittenn előadott módját értse , nem tsak, 
hanem hogy ezeket, elsöbenn ugyan Törvénnyeik 
szerént a’ megnevezett Eszközök által, egyről egy- 
gyig több izbenn utánna lerajzolvánn, próbálgassa 
szabad kézzel is szorossann követni, ’s ezek utánn 
más külömbkülömbféle formájú Tárgyakat állítvánn 
szemei eleibe , azok’ kiterjedésének megítéllésébenn 
's lerajzolásábann gyakorolja magát; így hamarabb 
és bizonyosabbann eljuthat akármely Tárgynak he
lyesebb megesmérésére, és rendesebb formákbann 
való lerajzolására; mert tapasztalni lehet, hogy 
azon Rajzolnikezdö, a’ ki a’ Rajzolást ezekenn 
kezdette, rövidebb útonn eljutott, és nagyobb tö- 
kélletességet is ért a’ Rajzolásban!! , mint az, a’ki 
elsöbenn is Emberi Képeknek , vagy más Környé
kek , Virágok, ’s Állatok rajzolásán^ kezdette a’ 
Rajzolást tanulni.

írtam Debieczenbenn, Nov. 14-dikénu
1 8 a 1,

B. P.



M ikor valamely Szemünk előtt, vagy tsak 
Képzeletünkbenn lévő Tárgyat, akármely La- 
ponn, látható vonások által, azon Tárgyal 
egyenlő, vagy tsak hasonló formábann elő
adunk, Rajzolni ( Delineare, Zeichnen ) vagy 
is azon Tárgyat lerajzolni mondatunk. A’ le
rajzolt Formák, Képeknek, Figuráknak nevez
tetnek, és ezen Képek akkor Egyenlők (Ae
quales) a’ lerajzolandó Tárgyakkal, mikor 
azoknak nagyságok, állások, és az egész ki
terjedések mindenbenn megegyez; Hasonlók 
( Similes) pedig akkor, mikor vagy kissebb* 
vagy nagyobb Formaftbann rajzolódnak le 
Proportiójok megtartódvánn, mint a’ milye
nek valósággal, és ekkor ezen lerajzolt For
mák, ha kiesebbek a' lerajzolandó Tárgynál, 
Megkissebbített (Migniatur) , ha nagyobbak, 
Megnagyobbított ( Colos&ise) Rajzolatoknak 
mondódnak.

A’ Tárgyaknak ezen kissebb, vagy na
gyobb Formákbann való lerajzolását ’s kép- 
zeltetését, vagy Régula, Czirkalom és más 
efféle Eszközök által bizonyos mérték szerént 
teszszük, és akkor a’ Rajzolás Matematikai 
Rajzolásnak neveztetik; vagy pedig azoknak 
segítsége nélkül, tsupánn tsak a’ szemnek jó
váhagyása ntánn, Plajbászszal vagy Penná



val viszszüJí véghez azt, és akkor szabad keze
zel való Rajzolásnak mondatik.

Mind a5 Matematikai, mind a’ szabad 
kézzel való rajzolása pedig a’ Tárgyaknak, 
kétféle, ú. m. vagy abbann a’ hasonlatosság- 
bann és kiterjedésbenn rajzolódnak le a’ Tár
gy ik, mint a’ milyen formájúak azok való
sággal , és akkor Geometriai Rajzolásnak, 
vagy a’ szerént rajzolódnak le , a’ mint azon 
Tárgyakat bizonyos távolságokról kissebbed- 
n i , vagy nagyobbodni látjuk, és ez Látszás 
szerént való Rajzolásnak (Perspectiva) ne
veztetik.

A’ Rajzolás akármelyik Nemének gyakor- 
lásábann, legjobb és legkönnyebb Fundamen- 
tomot szolgáltat a’ Geometria, mivel ez mind 
azon Esméretekkel foglalatoskodik, melyek 
valamely Tárgynak lerajzolására vezetnek.— 
A’ Geometria a’ Tárgyaknak három felé való 
kiterjedéséhez képest, három féle dolgokról 
tanít, úgymint:

X. Tanít az olyan Dolgokról, melyeknek 
tsak Hosszúságok van, a’ Limákról.

2. A’ melyeknek Hoszszúságok, és Széles
ségek is van, a’ Lapokról.

3. A’ melyeknek Hoszszúságok, .Szélessé
gek, és Magosságok is van, a’ Testek
ről.
De minekelőtte a’ külömbkülömbféie 

Tárgyak rajzolása Törvénnyel előadódnának, 
Szükséges, sőt elmúlhatatlan a’ Rajzoláshoz 
való Eszközöknek esmérése , azoknak jó , vagy 
roszszaságoknak tudása, ’s megítéllése.



A’ Rajzolatok készítéséhez megkívántaid 
szükséges Eszközök:

i . A’ Tzírkalom ( Circinus, Zirkel) en
nek azon két neme, mellek kőzzül az edjik 
a’ Hoszszúságok mérésére , elosztására ; a’ má
sik pedig edjik lábát Pennára, vagy Plajbász- 
ra változtatva, a’ rendes görbeségű Líniak* 
húzására használódik — A Tzirkalomnak jó
sága abbann áll, hogy felette nagy, és ne
héz ne légyen, mind a’ két szárának a’ he
gye jóféle atzélból készülvénn, minél hegye
sebbek, és tökélletesenn egyforma hoszszú- 
ságúak legyenek, még pedig úgy, hogy öszve- 
tévénn, egymás mellett is tsak olyannak tes
senek, mintha tsak egyek volnának, hogy a’ 
papirosonn minél kissebb jukat ejtsenek, mert 
nints utálatosabb a’ Rajzolatokonn, mint a’ 
tompa Czirkalom által ejtett nagy jukak. 
Ezenkívül megkívántatik, hogy á’ szárainak 
egymáshoz közelébb vagy távolabb való ki
nyitásakor egyenlő menetelek légyen, nehogy 
egy helyt , mint más helyt, sebessebbenn 
menjen üszszefelé; a’ melyet könnyenn észre 
lehet venni, ha a' két szárának hegyeit az 
tíjjai közzé fogvánn, lassann lassann belyebb 
nyomja az ember. A’ nagyonn tágann, vagy 
szorossann való járásánn egy hozzá készített 
kis kúltsotska által segíthet az ember, ösz- 
szébb szorítván« általa, vagy kilyebb nyit
ván«. — A’ Czirkalomnak több nemei is 
vágynak ugyan, de. a’ melyek a’ Rajzolatok 
készítésébenn vagy igen ritkánn, vagy soha 
sem is haszaálddhatnak.



2. A’ Rajz Penn^ ( Reissfeder). Ennek 
is két neme van; az egyik az, melyei a’Raj- 
zolatokbann tsupánn tsak az egyenes Líniák 
fekete, vagy más színű festékkel húzódnak 
ki; másik az, melly úgy van alkalmaztatva, 
hogy az a’ végre készült Czirkalomnak egyik 
lábát kivévénn helyébe tevődik, és a’ rendes 
görbeségű Líniák általa fekete, vagy más szí» 
nű festékkel húzódnak ki, melynek helyébe 
a’ Plajbászszal készült Rajzolatokbann, Plaj- 
bászt magábann foglaló Réztső ( Bleyrohr) 
szokott tevődni. — A’ Rajzpennának jósága 
abbann áll, bogy mind a’ két tolla jóféle 
atzélból készűlvénn , egyforma hoszszúságú 
légyen, azomba meglehetős vékonyságra ki- 
köszörűlődvénn, a’ hegyei egy kevéssé egy
más felé hajoljanak; a’ legjobb próbája a’ 
vélle való dolgozásbann tetszik meg, mivel 
gyakrann olyan tsekélységek akadályt tésznek 
a’ jóságábann, melyek előre szemmel nem 
láttatódnak rajta. — Hogy a’ hegye , mely 
egyedül megkívántató része, a’ ro’sdától an
nál inkább megőriztessék, a’ vélle való mun· 
kálódás elvégeződésével a’ festéket a’ tollai 
közzűl először nedves, azntánn pedig jó szá
raz ruhával, vagy pamuttal kell kitörölni, 
mert külömbenn ro’sdát kapvánn nagyonn 
megromlana, és haszonveheteiLn lenne.

3· A’ Szegeletmérő ( Transportatorium) 
A’ külömbkülömbféle szegeletek nagyságának 
megtndására, és egyik Rajzolatról a’ másikra 
való általtevésére használódik, melynek mind



formája, mind a’ vélle való élés, az Építés 
Tudománnyának azon részéről készült Mun- 
kámbann adódik elő , mellj az Építésre te
endő Költségek felszámolásáról tanít. — Jó
sága abbann áll, és akkor hasznavehető, ha 
az apró részekre való osztása a’ legtökéllete- 
sebb, és legegyenlőbbek; a’ mellett a’ közép 
pontja is tökélletesenn a’ helyénn van.

4. A’ Rajztábla ( Reissbrett) , melyre a’ 
papiros, hogy könnyebbenn és helyesebbenn 
lehessen reárajzolni, felragasztódik; sem na- 
gyonn kemény, sem nagyonn lágy fából ké
szüljenek a’ Rajztáblák, legjobb a’ Hársfá« 
ból készült, mindenütt egyforma, és nem ke
mény szálú: mert a’ kemény fából készült 
Rajztábla viszszarugja a’ Rajzpennát vagy 
Plajbászt, a’ lágy fából valóbann pedig na
gyonn bévágódik. Azombann megkívánta- 
tik,, hogy a’ teendő rajzolatokhoz képest, 
elegendő nagyságú, jó száraz fából igen sí- 
mánn kigyalúlva légyen : mert külömbeim na 
nyers, kevés idő alatt öszszebb száradvánn , 
meggörbül, ’s rajta lehetetlen leszsz dolgozni; 
legjobb a’ Rajztáblát apró darabokra vágott 

» deszkából öszverakva készíteni.
5* A’ Regula (Limai) az egyenes liniák 

rendesebbenn való húzására használódik. A’ 
külömböző fekvésű egyenes Liniák húzásához 
képest, külömböző formájúak vágynak;

a)  Melly a' hoszszabb egyenes Liniák hú
zására használódik, ennek élei egyenlő 
közre meglehetős höszszaságra készítőd
nek-
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b )  Melly az egyenlő közű LínSák húzásá- 
bann segítségül vevődik, meliy két egy
más mellé tett, és egymással valamely 
pléhetskék által öszszekötött Régulákból 
áll, de a’ melynél haszontalanabb és tsa- 
lárdabb Eszköz nintsen a Rajzoláshoz 
való Eszközök közt.

c )  Melly által az igaz szegeletekre készü
lendő Rajzolatok tevődnek; ez három 
szegeletü formájú.

</) Melyek a' görbe Eíníák húzására hasz
nálódnak; ezek r-o  formájúak.

Többnyire majd minden némű fákból, 
csontból, és értzből készíttetnek a’ Régulák. 
De legjobbak azok, a’ melyek kemény fából, 
ú. m. Ebénus, Puszpáng, Dió ’s Körtvély fá
ból , és más efféle meglehetős keménységű 
fákból készülnek; — az értzből való nagyonn 
mqtskolja a’ papirost, - .

A’ Régulának jósága közönségesen«' ab- 
bann áll, ha a’ Lapja, de kiváltképpenn az 
éle, elegendő vsímaságra van kigyalúlva, és 
a’ nedves vagy száraz helyenn való tartás ál
tal meg nem görbedt. —- Jóságának legjobb 
próbája, ha az éle mellett meglehetős hosz- 
szúságú línia húzódik, azntánn a’ Régnlát 
más lapjára fordítvánn, az elébb húzott línia 
mellé ugyan azon éle szorosann mellé alkal- 
maztatódik, és ha arról az óldalról is tökél- 
letesenn megeggyez vélle, akkor jósága felől 
kételkedni sem lehet, de ha egy helyt tőlle 
távolabb, más helyt közelebb, sőtt éppenn 
reá esik, már ez jele, hogy a’ Régula gör-
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Le és nem használható. —· Az igaz szegelet- 
re készült három szegeletü Régula jósága ab- 
bann áll, ha egy szegeleije tpkélletesenn igaz 
szegelet, melynek mind a’ vélle való élés, 
mind a' jóságának megpróbálása, alább fog 
előadódni.

6. A’ Plajbász ( Bleyweis, Cerusa.) A’ Raj
zolatokat, minekelőtte festékkel kidolgozód- 
nának, Plajbászszal szokás elébb elkészíteni. 
•— A’ Plajbász jóságát, míg ki nem faragó- 
dik, felette nehéz megesmértii, mert a’ leg
drágábbak sem mindég a’ legjobbak; kifara- 
gódvánn, a’ jóságának próbája leginkább ez: 
kihegyeződvérm az égő gyertyára tartódik, 
’s attól egészeim megtüzesedvénn, ha kihűl, 
még sem törik el, hanem azutánn is tsak 
 ̂olyan éles líniákat lehet vélle húzni; ezt a’ 
próbát a’ roszsz Plajbász ki nem állja, hanem 
elég ’s eltörik. Legjobbann lehet azokat a’ 
Rajzolatok készítésébenn használni, melyek 
sem nagyonn lágyak, sem nagyonn kemé
nyek; ha felette kemény a’Plajbász, nagyonn 
bévágódvánn a’ papirosba , nem egy kön
nyeim vevődik ki belőlle ; ha nagyonn lágy , 
vastag líniát fog, e's eltávozik a’ szoros mér
téktől. T— A’ vélle való dolgozásbann, az 
egyik vége élesre fayagódvánn, az egyenes 
líniák húzásábann használódik, a’ másik vé
ge gömbölyűre hegyeződvénn , a’ szabad kéz
zel való rajzolásra, jegyzésre, és írásra for
dítódik.

7. A’ viszszarúgó erejű Gummi {Gummi. 
Elasticum) a’ felesleg való plajbászolásnak



’s a’ papirosonn lévő motskoknak a’ Rajzola
tokról való kivevésére használódik: de mivel 
ez a’ kemény dörgölés által nagyonn felszál- 
kásítja a’ papirossat; annálfogva a’ Papiros
nak a’ szennyességtől való megtisztítására a’ 
sem felette száraz, sem felette nagyonn lágy 
kenyérbél alkalmatosabb. — Megtörénik gyak- 
rann, hogy a’ papirosbann valamely szenny , 
festék, vagy valamely eltévesztett líniák es- 
nek a’ munkálódás alatt, azt valamely nem 
hegyes, hanem kerekded élű penna tsináló 
késsel szokták fennyedenn kivakarni, és a’ 
vakarás helyét tiszta papirossal simára eldör
gölni; de a’ melyet, a’ mennyire tsak lehet 
kerülni és távoztatni kell.

δ. Mind ezeken« kívül a’ szabad kézzel 
való Rajzolatok festékkel való kihúzására, ’s 
írásra vagy jegyzésre szükséges Holló toll, 
vagy ennek nem létébenn Varjú, vagy igen 
vékony Lúd to ll; némelyek ugyan a’ feljebb 
leírt Rajz pennával is véghez viszik azt, mely 
annyival is jobb, hogy tisztább és egéssége- 
sebb líniákat húzhatunk vélle.

g. Papiros ( Papier). A’ külömbkülömb- 
féle czélokra készülendő Rajzolatokhoz kép
pest külömböző jóságú papirosokra rajzolunk; 
a’ Papirossak választásábann leginkább arra 
kell vigyázni, hogy tiszta, nem görtsös és 
fótos légyen , mivel olyan helyenn mind a’ 
línia húzás, mind a’ festés nagyonn bévé- 
vénn magát a’ papirosba, igen nagyonn el- 
motskolódik általa, sőt haszonvehetetlen is 
leszsz a' Rajzolat. — Ä’ papirosnak a’ Rajzó



latokhoz való választásábann szükséges to
vábbá arra vigyázni, hogy a’ készítendő Raj
zolat rajta tisztességesenn eltérjen, sőt körös
körűi betsűletes széle is maradjon, legalább 
egy hüvelyknyire a’ papirosnak ( Ilespect) , 
hogyha kézbenn fogódik is a’ papiros, leg
alább az embernek keze ne érje a’ rajta lévő 
Rajzolatot. — Hogy pedig a’ papirosom! lévő 
némely törések, vagy rántzok a’ rajzoláskor 
akadájúl ne légyenek, mind pedig a’ reá va
ló festés annál egyenlőbbenn, és jobb mód
dal eshessék, Rajztáblára szokás kifeszíteni, 
melly így eshetik m eg: — A’ papirosnak, 
melyet le akarunk ragasztani, mind a’ négy 
óldaláról keskenyenn a’ széle felhajtódik, az- 
utánn a’ papiros megfordítódvánn, azon ré
sze, melly a’ Rajztábla felől akar esni (mely 
mindég az az óldala légyen a’ papirosnak, 
mellyenn a’ formájának helyei vőlgyesenn 
látszódnak), spongyiából tiszta vízzel egyen- 
lőenn megnedvesítődik, ’s ekkor viszszafor- 
dítvánn a’ vizes óldalát a’ táblára, a’ felhaj
tott része tsirízzel megkenődik, és a’ papi
rost egy kevéssé meghúzogatvánn i a’ Táb
lához minden óldalról a’ megtsirizelt széle 
keményeim hozzá nyomódik ; de azomba vi
gyázni kell, hogy az ember kezével vagy ru
hájáról a’ papiros közepéhez érvénn, fel ne 
szálkásittsa azt. — Leragasztvánn a’ papiros- 
sat a’ Táblára, nagyonn meleg helyre, me
leg kementze mellé, vagy Napfényre nem kell 
tenni, hanem árnyékos helyenn kell magától 
meghagyni száradni, mert külömbenn meleg
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helyenn a’ papirosból a víz hamar kiszárad- 
vánn, öszszebbhúzódása által a’ lecsirizelt 
szélét maga utánn szakaszthatja; melly tökél- 
letesenn ieszáradvánn, akkor lehet a’ megkí- 
vántató rajzolatot reátenni ; elvégeződvénn 
pedig a’ Rajzolat, a’ papirossat Pennatsináló 
késsel körűlvágvánn kell a’ Tábláról levenni. 
Az első rendbéli Rajzolat levevődvénn a’ táb
láról, a’ másik papirosnak felragasztása előtt 
le kell tisztítani a’ tábláról az elébbeni Raj
zolattól felmaradt leragasztott szélét a’ papi
rosnak, azt elébb megnedvesítvénn, ’s mi
kor jól felázott, késsel kell levakarni, de na- 
gyonn vigyázva, nehogy a’ tábla felszálká- 
sodjoti, vagy a’ táblánn a’ tsiriz darabok el
maradozván«, az újonnan leragasztandó pa
pirossat, valahol alkalmatlan hellyenn, ismét 
leragaszszák a' táblához, melynek, a'papiros
nak görtsössé való tevésénn kívül , az a’ rósz 
következése is lehetne, hogy a’ közepénn 
több helyt ragadván« le a’ papiros, a’ táblá
ról való levevéskor odaszakadna, ’s az egész 
munka haszonvehetetlen lenne.

10. A’Csiriz (L e im ), mellyel 3’ papiros 
a’ táblára ragasztódik, vagy tiszta fehér ke
ményítőből, vagy pedig tsak búza lisztből 
főződik, vagy néha a’ tiszta liszt fövetlen is 
vízzel felelegyítődik. — Ha megesik, hogy 
olyan Rajzolatot kell készíteni, melly egy da
rab papirosonn meg nem tér, ’s annálfogva 
két, három, négy, ’s néha több darabokat 
is kell öszszeragasztani, akkor is jobb első- 
benn megnedvesíteni, és azutánii úgy ragasz



tani öszsze, hogy az öszszeragasztásnál a’ 
papirosnak sem nagy, sem felette kevés szé
le ne maradjon, mert ha nagy hagyódik, rán- 
tzos leszsz a' ragasztás; ha pedig kevés ha
gyódik, nem fogja öszszetartani a’ papiros
sal : de az ilyen öszszeragasztott papirossak 
külömbenn sem tartósok, ha tsak elébb vá
szonra nem ragasztódnak.

A’ papirosnak vászonra való ragasztása 
igy eshetik meg: valamely jóféle vásznat, 
(melly mind szélesebb, mind pedig hoszszabb 
légyen, mint a’ Rajzolat akar lenni) a Rajz
táblára jól kihúzva, elébb igen apró vékony 
szegekkel jól ki kell szegezni, ’s rólla ha va
lamely görtsösségek adják elő magokat, jól 
le kell Pennatsináló késsel vagdalni, vagy 
pedig kalapáttsal leverni, nehogy azok a5 pa- 
pirossat feldombosítvánn, a’ rajzoláskor a’Ré- 
gula alatt akadályul légyenek; azutánn a’ pa
pirosnak az egyik óldala, jól eltört és főtt 
csirizzel vékonyaim békekődik égészszenn, ’s 
hirtelen a’ kihúzott vászonra borítódik, mely
nek letevésébenn arra kell leginkább vigyáz
ni, hogy egyszerre a’ helyére tevődjön, nem 
pedig egy helyt elébb letévénn, azutánn is
mét odébb taszítani. -— Letevődvénn a’ pa
piros a’ vászonra, reá valamely más tisztái 
papiros borítódik, mellyenn felyűl az ember 
gyengénn a’ kezével eldörgöli, hogy a’ lera
gasztandó papiros hójagosarm ne száradjék, 
hanem egyenlőenn és tökélletesenn a’ vászon
hoz ragadjék: melly meglévénn több tiszta 
papirosokkal béfedődik, hogy semmi por,



vagy más viszontagság ne érje, ’s így vala· 
melly árnyékos helyre tevődvén«, megszá- 
rasztódik, 's mikor tökélletesenn megszárad, 
reá a’ teendő Rajzolat elébb Plajbászszal, az- 
utánn pedig Rajzpennából fekete festékkel hú
zódik ki, és végre a’ Rajzolat minéműségé- 
hez képpést, más színű festékekkel is kifes- 
tődik.

A 'Festerer, melyek a’ Rajzolatok készí
téséhez szükségesek, vagy kemény ú. m Fold 
’s más Ertzneműek , vagy hígak, ú.m. a’ me
lyek a’ Plánták, Fák ’s Virágok nedvessége
ikből készülnek, melyek nem tsak azért, hogy 
semmi további elegyítést, vagy a’ használá
sokhoz előre való készítést nem kívánnak, 
hanem azért is sokkal elébbvalók a’ Főldne- 
műeknél, hogy könnyebbenn lehet veiek bán
ni, és a’ festés is egyenlőbbenn esik véllek; 
azombann külömbenn is hígak lévénn, nem 
igen szükséges vízzel felelegyíteni, hanem a' 
magok természetes valóságokban« lehet vél
lek festeni; de a’ keményebb neműeket vala- 
melly üveg táblára, vagy tsigába ledörgöj. 
vénn, fel kell elébb vízzel elegyíteni, mi- 
nekelőtte használódhatnának.

i. Legelső, és mintegy legtöbbet elő
forduló neme a’ keményebb Festékeknek a’ 
Feketefesték (Tusch), melyet a’mint mond
ják valami Dsching nevű Chiniai ember talált 
tel. A’ Feketefestéknek megkívántató jósága 
abbann áll, ha a’ törésénél nem görtsös, ha
nem-igen síma és fényes, mert ez jele, hogy 
jól «van elkészítve; ha megnedvesítődik, egy*

szerve
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ezerre nagyonn nem olvad, hanem lassann 
lassann hagygya magát feldörgölni, és az ü- 
vegenn vagy a’tsigábann a’dörgölt része, nem 
gzén feketeségű, hanem egykevéssé barnás a- 
rany színűvé teszi a’ vizet. Ha pedig Rajz
pennából Papirosra vélle egynéhány Líniák 
húzódnak, minekutánna azok jól megszárad
tak, vízzel béhúzódvánn legkissebbé sem ol
vadnak, vagy el nem futnak; jele hogy a- 
zon Feketefesték, a’ Rajzolatok készítésére leg- 
legjobbann alkalmatos, és használható.

2. Zőldfesték; legszebb Zőldfesték ké
szül Grünspan, és Börkőből, mely úgy esik 
'meg, feltévénn, hogy 4 lót elkészített Grün
span, felénnyi Börkővel jól feltörve, vala
mely belől mázos Edénybe tevődik, és reá 
valami egy itzényi Víz töltődvénh a’ Tűznél 
mind addig főződik, míg meglehetős kemény
ségű leszsz. —-  Ugyan ezen Grünspánból, és 
Börkőből a’ legszebb Zöld híg festék készül, 
ha t: i: feléijnyi vagy harmadrésznyi Börkő
vel felelsgyítődvénn jól öszve törődik , ’s reá 
legalább két annyi víz töltődik, és télenn 
meleg helyenn, nyáronn pedig a’napfényenn 
tartódvánn, minél tovább áll, annál szebb, 
és»setétebb szint kap, de a’ melyet a’ Festés
kor víz által elegyítvénn világosabbá lehet 
tenni. — Készítődnek a’ Zőldfestékek ezenkí
vül a’ külömbkülömbféle Plánták nedvessége
ikből (  Saftgrün )  ; de ritkánn lehet köztök 
meglehetős szépségűre találni, azomban nejat 
is tartós színek van, — Készítődnek a' a<Gid 
festékek még a’ kék és sárgafestékek elegyíté-
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se áltat is . A' Grünspánból készült zőldfesték
ha egy kevés sárga festékkel felelegyítődik, 
igen szép világos zőldszínt ád, és azt az em
ber tetszése szerént setétebbé vagy világo
sabbá teheti.

3. Sárga Festék, minden Festékek közt a* 
legszebb, és minden előre való készítés nél
kül legjobbann használható szín, az úgy ne
vezett Gummigutta.

4. "Veres Festék, a’ Czinóbrinmnak azon 
két nemé, melyek közzfil az egygyik a’ He
gyekből természeteseim ásódik, a’ másik pe
dig mesterséggel készül; a’ Czinóbrium elébb 
Márványkövönn megtörődik igen lágy porrá, 
’s azutánn. egykevés Gummis vízzel felelegyí- 
tődvénn használódhatik. — A’ Czinóbrium 
Fehérfestékkel elegyítődvénn , Testszínt ád.

5. Rózsaszín Festék, legszebb Rózsa szín 
Festék a’ Kármin, mely egy kevés Gummis 
vízzel felelegyítődvénn használódhatik.

6. Barna szín Festék, ennek több nemei 
vágynak . több külömbkülömbféle Főldnemu 
Festékekből, és Plánták nedvességeiből készí- 
tődvénn. — Igen szép Barna szín készül, egy
kevés Kármin, Gummigutta, és Feketefesték
nek elegyítése által, melyet az ember tet
szése szerént setétebbé, vagy világosabbá te
het.

7. Kék Festék, ennek több Nemei vágy
nak, több külömböző nemű Főid, Plánták, 
és Ásványok nedvességeiből készítődvénn, 
ú. m. a’ setétkék festékek között az Indigó, és 
Berlini Kékek ( BeriincrbLau)\ a’ világoskék



festékek között a’ Hegyikék (Bergblau) ’s 
’s több effélék, melyek többnyire Márvány 
kövönn Gummis vízzel törődnek fel.

Ö. Fehér Festék; a’Fehér plajbász ( Bley- 
weis)  egy kevés gummis vízzel törődik fel 
Márvány kövönn. Vágynak még több ne
mei is.

Ezek kiváltképpenn azon Festékek nemei, 
melyek a’ Rajzolatok készítésébenn leginkább 
használódnak; de ezen külömböző színeknek 
egymással való öszszeelegyítéséből még sok 
más külömböző színek készítődhetnek. — De 
minthogy ezen Festékek természettel olyanok, 
hogy néhány esztendők utánn színeket elhagy- 
gyák, fényességeket elvesztik; legjobb és leg
tartósabb a’ Rajzolatokat tsak Feketefestékkel 
készíteni; azomba a’ Feketefestékkel kiárnyé- 
kozott Munka mindenkor jobbann tetsző és 
kedvesebb is lebet a’ jó ízlésű szem előtt, 
mint a’ külömbkülömbféle színű Festékkel 
felczifrázott Rajzolat.

Megesmérvénn a’ Rajzolatokhoz megkí- 
vántató Festékeket, szükséges a’ véllek való 
dolgozás módját is megtudni. — A’ Rajzola
toknak színekkel való kiadásábann egyedül 
való tzél, hogy a’ Rajzolat a’ Természetet 
mind formájára, mind színére nézve tökél- 
letesenn kövesse; úgy annyira, hogy még a’ 
Rajzolathoz nem értő emberek is egy tekin
tettel elesmérjék a’ Rajzolatnak tzélját. — A’ 
színekkel kifestett Rajzolat pedig úgy szép, 
ha a’ festék reá igen gyengénn és halavá- 
nyonn tevődik. — A’ festékeknek a’ Rajzó



latokra való tevésére az Etsetnek ( Pinsel)  kü· 
lömböző nemei kívántainak. — A’ víz festé
kekhez legjobbann használható a’ gyenge 
Bzőrből készült jó töm ött, de rövid szőrű 
Etset ( HaarpinselJ , mely sem felette nagy, 
sem felette kitsíny ne légyen. — Jóságának 
próbája leginkább tsak a’ vélle való dolgozás- 
bann tetszik meg; de előre is meg lehet ilyen 
formánn próbálni, t.i. ha az ember a’ szájá
ba vévénn megnedvesíti, ’s a’ megnedvesítés 
utánn is egymástól széllyel nem állanak, ha
nem mint egy pontbann" öszszemenni láttat
nak; mert külömbenn ha a’ nedvesítés utánn 
öszsze nem áll, hanem két, három ’s több 
részekre oszlik, semmiképpenn sem használ
ható.



A’
LÍNIÁKNAK, LAPOKNAK, ÉS TESTEKNEK 

ESMÉRETÉRŐL,
ÉS AZOKNAK

GEOMETRIAI RAJZOLÁSÁRÓL.

ELSŐ SZAKASZ.

A' Líniák, vagy Hoszszúságok tsmérctéröl ét 
rajzolásáról.

V  , A* *·XLzenn a’ szónn Linia (L inea , Linie)  két 
Pontoknak egymástól minden magosság vagy 
mélység, szélesség vagy vastagság nélkül va
ló távolsága értetődik. Két pontok közt pe
dig vagy egyenes, 'vagy görbe, vagy a’ ket
tőből öszszetett elegyes Líniák húzódhatnak.

Egyenes Líniának ( Linea recta , gerade 
Linie) I. Táb. ι -ső szám A  B  neveztetik az 
olyan Línia, mely két Pontok közt úgy hú
zódik, hogy sem jobbra, sem balra nem haj
lik , következésképpenn az eggyik pontól a’ 
másik pontig húzódható Líniák közt a’ leg
rövidebb. Ez rendesenn Regula mellett 
Plajbászszal, vagy pedig Rajzpennából fes
tékkel húzódik.



Görbe Limának (L inea curva , krumme 
Linie)  mondódik az olyan Linia, mellj az 
egyenes meneteltől vagy egy vagy más felé 
hajlik el. Ez vagy Czirkaíom segítségével 
I. Táb. 2-dik .szám C 2) , vagy szabad kézzel 
3 dik szám E  F  bizonyos hajlásokbann húzó
dik.

Elegyes Líniának ( Linea mixta  , ge- 
mischte Linie)  I. Táb. 4-dik szám G H  ne- 
vezeténn értődik az olyan Línia, mely egy 
darabig vagy egyenes, vagy görbe menetelt 
tart, de azutánn most egy majd másfelé haj
lik, majd ismét viszszatér az elébbeni mene
telére. Ez 
rajzolódik.

Némelykor ezen Líniák a’ Rajzolatok ké- 
szítésébenn tsak segítségül vevődnek fel, és 
ekkor vagy plajbászszal, vagy pedig egymás 
mellé rakott pontokkal adódnak k i , ’s ekkor 
segítő Limáknak ( Lineae auxiliares, Hülfs- 
linie) mondódnak, I. Táb. 12-dik ’s több 
Számok alatt.

§· 2*
A’ Líniák a’ Rajzolatokbann lévő fcülöm- 

böző fekvésekre nézve is, más más neveze- 
tűek.

A z Egyenes Líniák esméreteröl és raj
zolásáról.

Ha két Líniák egymás mellé úgy húzód
nak, hogy az eggyik líniának minden pontjai 
a’másiknak pontjaitól egyforma távolságra es-

Régula és Czirkaíom segítségével



nek, Egyenlő közű Líniáknak (Paralellae 
Lineae, gleichlaufende Linie) I. Táb. 5-dik 
szám I K , L M  mondódnak ; ezek nem tsak 
az egyenes, hanem a’ görbe líniák közt is 
vágynak. — Ha két líniák egymás mellé úgy 
húzódnak, hogy az egyik végekenn jobbann 
egymás felé hajlanak, mint a’ másik vége
kenn. 1. Táb. 6-dik szám, N  Ο, P Q  líniák ak
kor Ös/.szehajló líniáknak ( Lineae convergen
tes ) ,  és ha egy pontbann egészenn öszszeér- 
nek, 7 dik szám H  ó', T S  Öszszemenő líniák
nak ( Lineae concurrentes)  , ha pedig bizo
nyos pontbann egymásonn keresztül mennek, 
’s egymást elvágják, ö-dik szám UX, Y Z , 
Elvágó líniáknak (seca n tes) , mikor egymást 
tsak egy bizonyos pontbann érik meg, 9-dik 
szám ^-nél, Érdeklő líniáknak (tangentes) 
neveztetnek,
Egyénin közű. Linidt rajzolni. I. Táb. 5-dik Szára'.

Elsőbenn húzódik egy egyenes linia I K ,  
ennek egyik vége felé az a-nál letévénn a’ 
Czirkalom egyik lábát, az I K  línia felett hú
zódik egy kis görbe segítő línia a’ c-nél; az
utánii a’ czirkalomnak lába a’ líniának másik 
vége felé a’ ő-nél tevődik le, és ezen pontból 
is a’ czirkalomnak az elébbeni kinyitásával 
húzódik másik kis görbe segítő línia a’ d-nél, 
ekkor ezen két kis görbe segítő líniáknak leg
felső részére szorossann tévénn a’ Regulát, 
húzódik az L M  egyenes línia, mely a leg
előbb húzott ÍR  egyenes líniával mindenütt 
egyenlő közt formál. _ >



Egyenlő közű línlákat legjobbann és leg. 
alkalmatosabbann húzhatunk az erre a’ végre 
készült három szegeletű Regulával, melly így 
eshetik meg:

Meghúzódvánn egy egyenes linia I. Táb. 
io-dik szám A B , melyhez a’ C-nél egyenlő 
közű líniát kell húzni: ekkor az A B  líniához 
a’ Regulának F E  éle szorossann hozzá alkal- 
maztatódik, a’ másik F D  éléhez pedig egy
más egyenes Regula G I  tevődik, e’ meglé- 
vénn a’ G /  Regula szorossann megnyomód- 
vánn, mellette a’ három szegeletű Régula 
feljebb taszítódik, egészszenn az előre meg- 
jegyzett C pontig, ’s itt az F E  éle mellett 
húzódik ά C H  línia, melly az A B  Ilmával 
mindenütt egyenlő közt formál.

§· 3-
Vízállású Líniának (Linea horizontalis, 

Waagrechte Linie') tulajdonképpenn az olyan 
línia mondódik, mely valamely tsendesenn 
álló víz felső színével egyenlő közre húzód
hatna; de e’ mellett Vízállású ííniáknak ne
veztetnek minden olyan líniák, melyeknek 
egyik vagy másik végek, sem lejjebb, sem 
fellyebb nem hajlik, hanem tsak egyenes me
netelek vagyon. I. Táb. 11, 12, i 3-dik ’s a’ t. 
számok alatt az A B  líniák.

§· 4·
Függő Líniának (L inea perpendicularis, 

Senkrechte Linie) tulajdonképpenn az olyan 
línia mondódik, melyet formál egy olyan
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felfüggesztetek, szabadonn lefelé függő si
nor , melynek végére valamely nehéz test köt
tetett. — Egyéberánt Függő Ilmának nevez
tetik minden olyan línia, mely egy más egye
nes líniánn úgy áll, hogy-sem egy, sem más 
óldalra jobbann nem hajlik. I. Táb. n-dik 
szám CD. 12 dik szám A D .  mert ha azon 
állását változtatja, és valamelyik óldalra job- 
bann elhajlik , már akkor Hajlott vagy Dűlt 
líniának ( Obliqua Linea)  neveződik.

i. Függő Líniát egy egyenes Limának köze· 
pe'nn felállítani :

Húzódjon meg elsőbenn az egyenes Lí
nia, I. Táb. ii-dik szám A B ,  ’s ezenn válasz
tódjon egy pont valahol a’ Z>-nél, a’ melly- 
benn a’ Függő líniát fel kell állítani; e’ 
meglévénn az A B  líniánn a’ D  pontnál, a’ 
Czirkalom ugyan azon kinyitásával, vevődjön 
tetszés szerént az a és b pontig két egyenlő 
köz; azutánn kijjebb nyitvann egy kevéssé a' 
Czirkalom lábait, az a pontból az A B  línia 
felett valahol a’ C’-nél egy kis görbe segítő 
línia húzódik, ez a’Czirkalomnak ugyan azon 
kinyitásával a’ b pontból kettévágódik, és a’ 
hol ezen két egyenlő távolságú pontokból hú
zott kis görbe segítő líniák egymást elvágják, 
azon elvágás potjából húzódik egy egyenes 
línia a’ D  pontra, melly egyenes línia CD  
lészen a’ kívánt Függő Línia.

% % O ßß



a. Függő Linidt at egyenes Llnidnak végére 
felállítani :

Húzódjon meg elsőbenn az egyenes Li
nia, I.Táb. 12-dik szám A B , ’s ezenn válasz
tódjon egy pont tetszés szerént, valahol a’ b- 
nél; e’ meglévénn és a’ b pontból húzódjon az 
A B  línia felett a’ Cnél egy kis görbe segítő 
Unia, melly a’ Czirkalomnak ugyan azon ki
nyitásával az A  pontból vágódjon ketté, ’s 
ekkor arra a' pontra, a’ hol ezek a’ kis görbe 
líniák egymást elvágják, a’ b pontra alkal- 
maztatódvánn szorosaim a’ 'Regula, húzódik 
segítségül az a felé egy egyenes línia, mely
re a’ C pontból a’ Czirkalomnak b Ckinyitása 
az <7-ba általtevődik, és ezen a pontból hú
zódik már egy egyenes línia az A  pontba, ’s 
ezen egyenes A D  línia lészen a’ kívánt Füg
gő Línia.

§. 5.

Valamely egyenes Liniát két egyenlő részre vdgni.
Húzódjon meg elsőbenn az egyenes Lí

nia I.Táb. i3*dik szám A B ; letevődvénn az 
egyik végére, az A  pontba a’ Czirkalom iába, 
tetszés szerént való kinyitással mind alól, 
mind felyűl húzódjanak egy egy kis görbe 
segítő líniák az E  és D  betűknél, azutánn a’ 
Czirkalomnak ugyan azon kinyitásával a’ Ií- 
niának másik végéről a’ i?-ből azon kis gör
be líniák, mind alól, mind felyűl ketté vá
gódnak, ekkor az eggyik elvágásától az E- 
től a’ másik elvágásig a’ D -íg húzott egyenes



linia éppenn két egyenlő részre vágja az A B  
líniát a’ C-nél.

Valamely Líniát több egyenlő részekre vágni.
Elsőbenn húzódjon ugyan annyi egyenlő 

közű línia, mint a’ hány részre kell vágni az 
adott líniát, azutánn vevődjön fel az adott 
línia a’ Czirkalom lábai közzé, és azokonn az 
egyenlő közű líniákonn úgy tevődjék le dűlő- 
senn valamely pontból, hogy a’ Czirkalom 
kinyitása ugyan annyi közt fogjon el azokonn 
a’ líniákonn, mint a’ mennyire kell vágni ár
adott líniát. P. o. az A B  líniát 1. Táb. 14 dik 
szám 4 egyenlő részre kell vágni. Húzódik 
elsőbenn négy egyenlő köz, meliy 5 egyenes 
línia által adódik ki; azutánn felvevődik az 
A B  línia a’Czirkalom lábai közzé, és a’Czir- 
kalomnak. egyik lába letevődik az egyenlő kö
zű líniákonn felyűl az a pontnál, a’ másik 
lába pedig, a’ hol az alsó líniát a’ b-nél eléri, 
’s így az ab pontok közzé foglalt línia négy 
egyenlő közt foglalvánn el, 4 egyenlő ré
szekre vágódik.

Az egyenes Limáknak 2 , 3 ,  ’s több ré
szekre való vágását a’ gyakorlott kéz pró
bálgatás által inkább megtészi, és hamarább 
is, kivált ha nem sok részre kell vágni vala
mely líniát. Ha megesik, hogy sok egyenlő 
részekre kell valamelly líniát vágni, jobb 
mindég elsőbenn nagyobb, azutánn mindég 
apróbb apróbb részekre vágni. P. o. valamely 
líniát i2 egyenlő részekre kellene vágni, vá
gódjon elsőbenn két egyenlő részre, ebből



mindenik rész ismét más 2 részre, ebből pe. 
dig mindenik bárom három egyenlő részek
re; így könnyebbenn és hamarább is meg- 
leszsz azon líniának elvagdalása.

Valamely Líniát más meghatározott Líniának 
apróbb részekre való vágása izcrént vágni el.

Légyen p. ο. I. Táb. 15-dik szám az adott 
línia A B  három bizonyos nagyságú részekr; 
vágva, és az ab  líniát abbann a’ hasonlatos· 
ságbann kell elvagdalni. Ekkor az A B  línia 
felett az A  és B  pontokból, a’ Czirkalom- 
nak A B  kinyitásával húzódjanak egymást el
vágó kis görbe segítő líniák a’ C-nél, és 
azon elvágás" pontjából az A B  líniának 1,2, 3 
számmal jegyzett pontjaira húzódjanak egye
nes líniák, azutánn vevődjön fel az elvágan
dó kissebb a b línia, és C pontból tevődjön 
le a’ C A  líniára, melly is az α-ig ér, ezen 
a  pontból húzódjon már most az A B  líniával 
egyenlő közre az ab  línia, melly az elvágan
dó ab  líniával éppenn egyenlő hoszszúságú, 
ekképpenn az A B  líniának elvágására húzott 
egyenes líniák az ab  líniánn keresztül men- 
vénn, azt éppenn abbann a' hasonlatosság- 
bann vágják el, a’ mellybenn az A B  línia 
van elvágva.

Valamelly Líniát más kissebb Líniával elosztani.
Az A B  egyenes líniát I. Táb. 16-dik 

szám, az ab  kissebb líniával kell elosztani. 
Felvévénn a’ kissebb a b líniát a’ Czirkalom 
lábai közzé, és a’ nagyobb A B .líniánn szó



fosaim egymás utánn lerakódik, és a’ hány
szor letehetni egymás utánn, az A B  líniát 
annyi részekre lehet elosztani, most a’ 16-dik 
szám alatt a’ mint láthatni, éppenn 4 szer 
tehetni le az A B  líniánn a’ kissebb a b líni
át, és így éppenn 4 egyenlő részekre oszt
hatni. — De nem mindég tehetni le a’ kis
sebb líniát a’ nagyobbonn, hogy azt tökélle- 
tesenn egyenlő részekre vágja, hanem több
nyire marad fel belőlük valamelly darabots- 
ka, melly a’ kissebb ab  líniának mindenkor 
bizonyos részét tészi. Lásd az Építésre te
endő költségek Számbavevéséről írt Munká
mat a’ 4-dik és 5-dik §-nál.

Ä  Görbe Líniáh esméretéröl és raj- 
zolásáról. '

> §· 6·
A’ görbe liniák közt legnevezetesebb a11 

Karika línia ( Circulus, Zirkel) I. Tab. 17- 
dik szám. Ez olyan kerek línia, melynek 
minden pontjai egyforma távolságra vannak 
a’ közepéim lévő C pontól, melly Közép
pontnak ( Centrum, Mittelpunct)  , maga pe
dig -a’ kerek línia különösenn Kerületnek ( Pe
riféria, Circumferenz) neveztetik. Ezen ke
rületnek eggyik pontjából a’ más általellen- 
benn lévő pontba, a’ közép pontonn keresz
tül húzott minden egyenes línia Altalmérőnek 
( Diameter, Durchmesser)  A  B . Ennek pe
dig fele része, vagy is minden egyenes linia, 
melly a’ közép pontól a’ kerületre búzatik,



Féláltalmérőnek (  Semidiameter , Radius , 
Halbmesser)  A C y CB  mondódik. — Az 
olyan egyenes línia pedig, melly a’ Kerület
nek valamelly pontjától, más ellenébe lévő 
pontba, de nem a’ közép pontonn húzatik ke
resztül , Húrnak ( Chorda, Subtensa, Sehne)  
E D .  Ennek ellenébe eső darabja a5 kerület
nek Hajlatnak (A rcus, Bogen) neveztetik.

A’ Karika línia Cirkálom segítségével úgy 
rajzolódik le , hogy letevődik a’ Czirkalom- 
nak egyik lába egy pontba, a’ C-be, és a’ 
másik lába, melybenn Plajbász, vagy pedig 
festékbe mártott Rajzpenna tevődik, a’ Czir- 
kalmot fejénél fogva újjai között tartvánn az 
ember, azon C pont körűi, körűlforgatódik, 
és a’ melly nyomot hágy maga utánn, a’ lé
szen a’ kívánt Karika línia.

Ha több Karika Ernák, azon egy pont
ból, a’ Czirkalomnak kül’ömböző kinyitásával 
íródnak le , azok Egyenlő közű Karika Ilmák
nak neveztetnek; — ba pedig más más Kö
zép pontból íródnak le , akkor Keni egyenlő 
közű Karika iíniáknak mondódnak,

§· 7*
Valamely darab Karika Ládának elvestett 

Közép pontját kikeresni.

, A’ darab karika líniánn, I. Táb. i8-dik 
szám, a’ B  pontból vevődjön két tökéllete- 
senn egyenlő B A ,  és B D  köz, azutánn az 
A  és B  pontokból az A B  darab karika felett 
a" c-nél, és alatt a’ cf-nél, húzódjanak egymást
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elvágó darab görbe segítő líniák, és a’ hol 
ezek egymást elvágják, azon pontokonn ke
resztül húzódjon a' c C egyenes línia ; hason- 
lóképpenn a’ B  és D  pontokból a' B D  darab 
karika felett a’ ó-nél, és alatt a’ α-nál húzód
janak egymást elvágó darab görbe segítő lí
niák , és a’ hol ezek egymást elvágják, azon 
pontokonn keresztül húzódjon a’ IC  egye ne* 
línia; a’ hol már ezen két óldalról húzott cC 
és bC egyenes líniák egymást keresztül vág
ják, ott lészen az A B D  darab karika lámá
nak a’ közép pontja.

§· δ.
Csiga Línia ( Linea spiralis, Schnecken* 

linie)- több darab karika líniákból áll. mel- 
lyek úgy húzódnak valamely közép pont kö* 
tű i, hogy mennél tovább húzódnak, attól 
mindég annál távolabb távolabb esnek. —

Csiga Linidt úgy rajzolni, hogy a’ darab Ka· 
rikn Líniák, melyekből összetevődik, egy
mástól mindág egyenlő közre húzódjanak,
Elsőbenn húzódik egy egyenes línia se

gítségül, I. Táb. 19-dik szám; ezen egy bi
zonyos pontból a’ C-ből leíródik egy kis ka
rika línia, ekkor a’Czirkalom lába azon pont
ba tevődik, a’ hol ez a' kis karika línia el
vágja az elébb húzott segítő líniát a’ ü -be , 
’s ezen B  pontból kinyitvánn a’ Czirkalom 
lábát azon pontig, a’ hol a’ kis karika línia 
elvágja a’ segítő líniát, az A -\g , ’s húzódik 
az j íD  fél karika línia; innét viszszatevődik



a’ Czírkalom lába a’ C-be, és a’ segítő línia 
alatt húzódik a’ D l  félkarika línia; ismét 
visszatevődik a’ Czírkalom lába a’ B  pontba, 
’s húzódik az 1E  félkarika línia; ekképpenn 
mindég változtatva tovább tovább húzódnak 
a’ félkarika líniák, mind addig, míg a’ kí
vánt végét el nem éri a’ Csiga Línia.

Csiga Linidt úgy rajzolni, hogy mennél több 
darab Karika Líniák tevődnek őszsze, an
nál sze'lyelebb áljának egymástól, de a’ 
mellett a’ Csiga Líniának hoszszát előre 

meghatározvánn.
Húzódik elsőbenn egy egyenes segítő íí- 

nia, A B  I.Táb. 20-dik szám, olyan hoszszú- 
ságbann, mint a’ milyennek kell lenni a’ csi
ga línia hoszszának, ezen línia elosztódik δ 
egyenlő részekre * ekkor az 5-dik résznek kö
zepe kikeresődvénn av C-ből, húzódik ezen 
5-dik részenn egy kis karika línia, melly Csi
gaszemének CSchnecken - auge)  neveztetik ; 
ezen kis karika líniának G H  Altalmérője hat 
egyenlő részekre osztódik, és ezen pontokból 
húzódnak a’ Csiga líniát formáló félkarika 
líniák, még pedig úgy, hogy az Altalmérő 
pontjaira a’ Czírkalom lába egymást felváltva 
azon számok szerént, a’ mint a’ figurából lát
hatni az 1,2, 3, 4, 5, 6 számokkal jegyezve, 
tevődik, és elsőbenn az 1 számmal jegyzett 
pontból húzódik a’ G F  félkarika línia, mely 
a’ 2-ből az FE  félkarika líniával fojtatódik, 
ez ismét a’ 3-ból az E D  félkarika líniával, 
’s így tovább a’ több számokból is folytatód-

vánn,



53
vánn, mind a" 6 pontokból húzódnak egymás- 
utánn fél fél karika líniák — Ugyan ezen 
Csiga líniát, a’6-dik számba tévéim elsőbenn 
a’ Czirkalom lábát, és úgy az A  megj^gyzett 
pontig kinyitvánn, 's tovább visszafelé a’ 
több számokonn is folytatvánn, lehet leírni.

Még többféle módokonn is lehet a’ Csi
gák rajzolását megtenni, de a’ melyek legtöb
bet tsak az Oszlop fejekenn lévő Csigák raj- 
zolásábann használódhatnak.

§· 9·
Hosszú Karika Línia ( Linea lenticularis> 

Linsenlinie)  olyan görbe línia, melly a’ kö
zepéim lévő poritól nem mindenütt egyenlő 
távolságra áll. A’ Rajzolásának több módja 
van, mert vagy tsak szabad tetszés szerént 
kissebbet vagy nagyobbat kell rajzolni, vagy 
pedig meghatározódik előre mind a’ hossza, 
mind a’ szélessége bizonyos pontok által, 
melyek közzé kell lerajzolni.

i .  Olyan hoszszú Karika Líniát kell lerajzol
ni , melynek sem hoszszúsága, sem szé

lessége meg nem határozódik.

Meghúzódik elsőbenn az A B  segítő li
nia I.Táb. 2i-dik szám, ’s ezen leíródik egy 
karika línia, melytől tetszés szerént való tá
volságra ismét más karika línia íródik le, az- 
utánn az .F pontból, a' hol alólról a’ két ka
rika línia egymást elvágja, azon két karika 
líniának közép pontjainn keresztül húzódnak
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az FG és F H  segítő líniák; hasonlóképpen« 
a’ karika Iíniáknak felső egymást elvágásából 
is, az E pontból húzódnak a' közép ponto* 
kőim keresztül, az E l  és E K  segítő líniák: 
e’meglévénn, a’ Czirkalomnak lába a’ C pont
ba tevődik, és az AC  kinyitásával húzódik 
a* KAG  darab karika linia, — ugyan ezzel 
a’ kinyitásával a’ Czirkalomnak a’ más óldal
ról a’ D  pontból húzódik az IB H  darab ka
rika línia; ezen darab karika líniák pedig 
öszszekötődnek az i^-ből húzott G H , és E  
pontból húzott K I  darab karika líniák által.

2. Olyan hoszszú Karikalíniát rajzolni, mely
nek tsak o’ hoszszúsága két pontok által 

határozódik meg.
Meghúzódik elsőben egy egyenes Línia 

segítségül, I.Táb.22-dik szám, ezenn meg
határozódik a’ lerajzolandó karika línia hosz- 
sza A B , melly hosszúság 4 egyenlő részekre 
osztódik; e’ meglévén a’2 közbülső rész össze 
vett hosszúsága a’ CD  köz, a’ Czirkalom lá
bai közzé vevődik, és ezen CD  köz felett, és 
alatt, a’ Czirkalomnak ugyanazon kinyitásá
val az C és D  pontokból, húzódnak egy
mást elvágó darab görbe líniák, és a’ hol 
ezek egymást elvágják, azon pontokból a’ C 
és D  pontonn keresztül húzódnak a’ GF, H F , 
és K E , E l  segítő egyenes Líniák; már most 
letévénn a’ Czirkalom egyik lábát a’ C pont
ba, kinyitódik az elsőbenn meghatározott A  
pontig , és húzódik G A K  görbe línia ; a' má
sik óldalról pedig a’ D  pontból a’ Czirkalom-



nak ugyan azon kinyitásával a’ H B  I  darab 
karika linia, végre ezen karika líniák az F  és 
E  pontokból húzott G H  és K I  darab karika 
líniákkal öszszekötődnek.

g. Olyan hosZszú Karika Léniát rajzolni, mely
nek mind a hoszsza, mind « ’ szélessége 

előre meghatározódik.
Elsőbenn húzódik egy egyenes Línia A B  

segítségül I. Táb. a3-dik szám , és erre függő 
línia L M  állítódik „fel, ’s ezen két líniának 
az 0-nál lévő közép elvágásából, mind a’ 
hoszsza az A  és B ig  egyenlő közre, mind a’ 
széle az L  és M -ig egyenlő közre meghatá
rozódik a’ lerajzolandó hoszszú karika líniá
nak, e’ meglévénn az OL fél szélessége által- 
tevődik az O pontból a’ fél hoszszúságára , 
mely is az N  pontig ér, és azon kis részets. 
ke, melly ittenn a’ fél hoszszúsága meghatá
rozott pontjáig az JV-tol az A-ig elmaradt, 
két egyenlő részre vágódik, mint ez a’ Fi- 
gurábann az 1.2. számmal jegyezve vagyon, 
és ezen részek közzűl az egyik rész, felve- 
vődvénn a' Czirkalom lábai közzé az O pont
ból, az OL és O M  líniákra négyszer tevődik 
egymás utánn által, mely is az E  és Főpon
tokig ér; az O A és OB líniákra pedig három
szor , mely is az OC és OD pótokig é r , és 
ezen megjegyzett 4 pontokonn keresztül hú
zódnak az EK. EI. FG , F H  egyenes segítő lí
niák, mind a’két óldalról alá és felfelé; mind 
ezek után a’ félhoszszúságánn a’ 3-dik megjegy
zett pontba a’ C-be letevődik a’ Czirkalomnak
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lába, és kinyitódik a’ legelsőben megbatá
rozott A  pontig, és ezzel a kinyitással húzó
dik, a’ KAG  darab karika línia, ismét által- 
tevődik a’ Czirkalom lába a másik áldalonn 
megjegyzett 5-dik pontba, a D-be, és a’ 
Czirkalornnak .elébbeni kinyitásával, a' leg- 
elsőbenn megjegyzett B  pontonn keresztül hú
zódik a’ H B l  darab karika línia; ezek utánn 
az Oikflíniára a’4-dik számmal jegyzett pont
hoz az i^-be tevődik a’ Czirkalom lába, és 
kinyitódik a’ legelsőbenn megjegyzett L  pon
tig, ’s ezen keresztül húzódik a’ G L H  darab 
karika línia; innét pedig általtevődik a’ czir
kalom lába az OL líniánn megjegyzett 4-dik 
pontba az E-be, és a’ Czirkalornnak elébbeni 
kinyitásával, a’ legelsőbenn megjegyzett JH 
pontonn keresztül húzódik a’ K M I  darab ka
rika línia, ’s így kész^nn van a’ kívánt hosz- 
szú Karika Línia.

§. 10.
Tojásforma Karika Línia (Eylinie, Óva- 

lis) olyan hoszszas Karika Línia, melly a* 
Tojáshoz hasonló kerekségű líniát formál.

Olyan Tojásforma Karika Líniát rajzolni, 
melynek sem hoszszasága, sem szélessége 

nintsen meghatározva.
Elsőbenn is tetszés szerént rajzolódik Ka

rika Línia l.Táb.24 dik szám, ennek közép 
pontjánn keresztül húzódik az A B  víz állású 
línia, melyre függőleg leeresztődik a ’ D B  se
gítő Línia, és azon pontból, a’ hol a D E



függi linia elvágja a’ karika líniát az 7-né l, 
húzódjanak az A F  és B G  segítő líniák; e 
meglévénn, a’ B  pontból kinjitódik a’ Czir- 
halom az A  pontig, és húzódik az AG  darab 
karika línia; hasonló kinyitásával a’ Czirka- 
lomnak az A  pontból húzódik a’ B F  darab 
karika línia, ’s végre ezen darab karika líniá- 
nak az 1 pontból kinyitódvánn a’ Czirkalom 
Iába, a’ G pontig, bérekesztődnek a' G B F  
dajrab Karika által.

Olyan Tojás forma Karika Liniáf rajzolni,
mellynek hoszszasága meghatározódik előre.

Meghúzódik elsőbenn egy Línia M 1V, 
I. Táb. 25-dik szám , melyeim meghatározódik 
a’ hoszsza; akkor azon M N  línia elosztódik 
6 egyenlő részekre, és felyíílről a' második 
osztás pontjából a’ C bői húzódik a’ Czirka- 
lomnak CM kinyitásával egy karika línia, 
hasonlóképpenn az 5-dik pontból az 7-ből, 
a’ czirkalomnak I N  kinyitásával egy másik 
kissebb karika línia; e’ meglévénn a' nagyobb 
karika líníának közép pontjánn keresztül hú
zódik a’ D E  vízállású línia, mellyenn mind 
a’ D , mind E  felé a’ C közép pontból 5 ol- 
lyan osztások tevődnek le, mint a’ milyen 
6 részre osztódott elsőbenn a’ tojás forma 
karika líniának a’ hoszsza, ’s ekkor ezen 5- 
dik vagy az D ,E  pontból, azon pontonn keresz
tül, a’ hol a’ két karika línia öszszeér, az F  
pontnál húzódnak a’ DO  és E P  segítő egye
nes líniák ; azon pontokból pedig, a’ hol ezen 
tsak most húzott líniák a’ nagyobb karika
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líniát a’ G és I I  pontoknál elvágják, a’ kie
sebb karika línia /  pontjánn keresztül, hú
zódnak a’ GL  és H K  segítő egyenes líniák, 
már most az E  pontból a’ czirkalom az A-ig 
kinyitódvánn, húzódik az A P  darab karika 
línia, ’s a’ Czirkalomuak ugyan azon kinyitá
sával a’ D  pontból a’ BO  darab karika línia, 
’s végre a’ H  pontból a’ P K , és a’ G pont- 
ból az O L darab karika líniák húzódvánn, 
bérekesztődik a’ Tojás forma Karika Línia.

§·
Valamely Karika Líniát három egyenlő re'szre 

vágni.
Leíródvánn a’ karika línia IT.Tdb. í-ső 

szám, meghúzódik az A B  Altalmérője, ’saz- 
utánn a’ Czirkalomnak lábát letévénn azon 
pontba, melly a’ i?-nél vagyon, a’ Czirka
lomnak ugyan azon kinyitásával, mellyel ma
ga a’ karika línia leíródott, a’ közép pontonn 
keresztül húzódik a’ DCE  darab karika línia, 
mely a’ karika líniát két helyt a’ D  e's E  pon
tokba elvágja, a’ harmadik elvágása pedig 
van az A-nál.

§. 12,
Valamelly Karika Líniát 4 egyenlő részre vágni.

Leíródvánn a’ Karika Línia II. Táb. 2-dik 
szám, meghúzódik benne mind a’ Vízállású- 
A B , mind a’ függő CD Altalmérője, ’s ezek 
által elvágódik 4 egyenlő részre a’ Karika Lí
nia.
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§· 13·
Valamely Karika Líniát 5  egyenlő részre vágni.

Leíródvánn a’ Karika Linia, II. Táb. 3- 
dik szám, meghúzódik benne a’ vízállású A B  
Általmérő, és a’ karika közép pontjából a’ 
ó'-ből függő FC línia állítódik fel; azutánn a’ 
CB féláltalmérőnek a X)-nél felerésze vevő* 
dik, ’s ezen D  pontba letevődvénn a’ czirka- 
lom, kinyitódik azon pontig, a’ hol az FC 
függő línia a’ karika líniát az F-nél megéri, 
és a’ czirkalomnak ezen D F  kinyitása által 
tevődik az Altalmérőnn a’ D  pontból az E- 
ig: ekkor az E F  köz felvevődik a' czirkalom 
lába közzé, és a’ karika línia kerületeim egy
más utánn lerakódvánn, öt egyenlő részre 
osztja azt,

§. 14,
Valamely Karika Líniát 6 egyenlő részre vágni.

Leíródvánn a’ karika Línia, II. Táb. 4- 
dik szám, a’ czirkalomnak ugyan azon kinyitá
sa, a’ melyei leíródik AC, azonn éppenn 6-szor 
tevődhetik le ; és így éppenn 6 egyenlő rész
re vágja a’ Karika Líniát.

§. i 5.
Valamely Karika Líniát 7 egyenlő részre vágni.

Leíródvánn a’ Karika Línia, II. Táb. 5- 
dik szám, meghúzódik a’ vízállású A B  Á ltá l-  
mérője , melynek a’ D -nél éppenn negyed ré
sze vevődik, és azon pontból az E l)  függő 
línia felállítódik, melyet a’ Czirkalommal fel-
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vévénn, a’ karika línia kerülete ezen kinyi
tásával a’ czirkalomnak éppenn 7 egyenlő ré
szekre vágódik.

§. 16.
Fala mely Karika Líniát 3 egyenlő részre vágni.

Leíródvann a’ Karika Línia, II. Táb. 6- 
dik szám, elsőbenn 4 egyenlő részekre osztó
dik az Λ  B  vízálláséi, és C D  függő líniák ál
tal , azutánn mindenik negyed része ismét 
két két egyenlő részre vágódik e l; ’s ekkép- 
penn δ egyenlő részre osztódik el a’ Karika 
Línia.

§· 17'
A' kilentz, tíz, ’s több egyenlő részekre 

való vágása a’ Karika Limáknak, az eddig 
apróbb részekre való vágásai szerént, köm 
nyerni megeshetnek. Mind ezeket ugyan a’ 
gyakorlott kéz próbálgatás által is könnyenn 
megteheti. —  H a már a ’ karika líniába azon 
osztás pontjai egyenes líniák által öszszekö
tődnek, formálódnak a’ kiilömbkülömbféle ki
terjedésű Lapok, melyekről alább lészen szó, 
és bővebb magyarázás.

§· *7·
Az olyan Görbe Líniák , melyek nem 

egész Karika Línia darabokból állanak, ha
nem rendetlen menetelek vagyon, minden 
Czirkalom és Régula segítsége nélkül rajzo
lódnak. — Ilyen líniák a’ többek köztν'



1. Az ( /)  Linia, II. Táb. 7-dik szám, 
melly az egymás utáun folyvást menő teker
gő* tzifrázatok készítésébenn segítségül ve- 
vődik.

2. A’ Kígyó Linia (L inea Serpentina, 
Schlangenlinie) II. Táb. 8-dik szám , melly 
mint valamelly sebessenn tsúszó kígyó, hol 
lejjebb, hol feljebb görbéd.

3· A’ Hablínia ( Wellenlinie, Linea un- 
dulationis) II Táb. 9-dik szám, mely szépség 
Limájának is neveztetett, ez . olyan Línia, 
mint a' milyen az álló vizekenn akkor formá
lódik, mibor a’ szél fújja azt.

Az m és v-t formáló líniák, melyek a’ 
szabad kézzel való rajzolásbann a’ Fák és más 
Plánták Leveleinek kitsipkézésébenn haszná
lódnak.

A’ Szív és Levél Líniák, melyek a' Fák 
és más Plánták Leveleinek rajzolásábann se
gítségül vevődnek.

A’ Sróf Línia, O Linia, ’s több más 
efféle girbegurba líniák, melyek számtalan 
formákbann fordulnak elő az olyan Rajzola- 
tokbann, mellyek Régula és Czirkalom segít
sége nélkül készülnek, mint az Emberek, Ál
latok, Fák, Vidékek, Virágok, Történetek, 
’s a’ t. lerajzolásaibann, melly líniák, az ed
dig előadott Mathematikai Limákat segítsé
gül vévénn , tsak a’ szemnek jóváhagyása 
utánn, szabadonn húzódnak, mellybe való 
gyakoroltatása a’ Kéznek és Szemnek még a 
Régula és Czirkalom mellett dolgozni akaró 
embereknek is felette nagy hasznára van; és 
segítségül szolgál.
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A z elegyes Líniák esméretérőly ’s azoknak 
rajzolásáról.

§· ιβ.
Az elegyes Líniák sokféle forrnákbann és 

hiterjed sbenn fordulnak elő, melyek formá
nokhoz képest vagy Regula és Czirkalom ál
tal, vagy pedig csak egy része ezek által, 
más része pedig ezek nélkül húzódik,

j£  Szegeletek esme'rete'ről és rajzolásáról.

§· l9·
Két Líniáknak valamely bizonyos Pontba 

való őszszeérése formál Szegeletet (  Angulus, 
Winkel)  ; a’ két linia szegett szárainak ( cru
r a , Schenkel) az a’Pont pedig, a’hol össze
érnek, Szegelet Hegyének ( Vertex)  nevez
tetnek. Ezen szegeletek, a’ szerént a’ mint a’ 
szárai összébb vagy szélyelebb állanak egy
mástól, kiilömbkülömbféle nagyságúak és ne
vezetnek. P. o. ha valamely vízállású Limá
val függő Línia ér öszsze, az ott formálódott 
szegelet Igaz szegeletnek ( Angulus rectus, 
rechter W inkel) neveztetik, II. Táb. io-dik 
szám A B C .  Ha a’ függő línia a’ vízállású li
nia felé hajlik, formál Éles szegeletet ( An
gulus acutus , spitziger W inkel) II. Táb. ι i- 
dik szám A B C , és mennél inkább felé haj
lik , annál élesebb leszsz a’ szegelet. Ha pe. 
dig tolle elhajlik, akkor Tompa (O btusus , 
Stum pjér) leszsz a’ szegelet, II. Táb is-dik 
szám A B C , és mennél jobbann elhajlik , an
nál tompább leszsz az. -— Hogy valapiely
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szegeletet lerajzolhassunk , szükséges annak 
nagyságát tudni. Nagyságát pedig minden« 
féle szegeletnek azon darab karika línia hatá
rozza meg, melly a’ hegyéből úgy vonódik 
eleibe, hogy a’ szegeletnek egyik szára fel- 
vevődik a’ czirkalomnak lába közzé, II. Táb. 
i 3-dik szám A E , és- a’ másik száráig D E  
darab karika línia húzódik. Hogy pedig ezen 
karika línia darabok nagysága szorossabbann 
meghatározódhasson, a’ Mathematicusok az 
egész karika líniát 36o egyenlő részekre, me
lyek Grádusoknak neveztettek , osztották; 
melly szerént Fél karika líniánn i6o, Ne
gyed részenn go, Nyóltzad részenn 4-5 ilyen 
részek, vagy Grádusok vágynak. Ennél fog
va az igaz szegelet go Grádusokat foglal el, 
mivel a’ vízállású és függő líniák öszszejöve- 
tele négy egyenlő részre osztya a’ karika lí
niát y már pedig negyed részénn go Grádusok 
számiáltatnak, és Így minden karika líniába 
4 igaz szegeletek foglaltatnak. — A’ go grá- 
dusnyi karika daraboknál, a’ kissebb grádu- 
sú darabok mind éles szegeletek mértékei; 
a’ nagyobb grádusú darabok pedig mind tom
pa szegeletek mértékei. Lásd bővebbenn az 
Építésre teendő Költségek számbavevéséről 
írt Munkámat,

§. 20.

• Külömböznek a’ szegeletek a’ szerént is, 
a’ mint azok egyenes, görbe, vagy elegyes 
líniákból állanak. — Ha a’ szegeletnek mind 
a’ két szára egyenes líniákból áll, akkor az



egyenes líniájú szegeletnek ( Angulus rectu 
lineus) neveztetik. Ha pedig mind a’ két 
szára görbe líniákból áll, akkor a’ görbe szá
rú szegeletnek ( Angulus curvilineus)  ; ha pe
dig tsak az egyik szára görbe, a’ másik meg 
egyenes , akkor elegyes szárd szegeletnek 
(Angulus mixtileneus) mondódik.

§. 21.
, Igaz Szegeletet rajzolni.
Ha valamelly vízállású Línia végére füg

gő línia állítódik, ott mindenkor formálódik 
igaz szegelet, I. Táb, j 1 dik és 12-dik számok 
alatt.

§. 22.
Valamelly előttünk It'vő B A  C Szegelethez 

hasonló Szegeletet rajzolni.
Elsőbenn a’ készeim lévő Szegelet he

gyébe, II.Táb. 13-dik szám, az A-nál tevőd
jön le a’ Czirkalomnak egyik lába, és nyitód- 
jon ki azon Szegeletnek száránn tetszés sze
rént való közre, p. o. az E \ g , és a’ szege, 
letnek másik száráig húzódjon a’ D E  darab 
karika línia; azutánii húzódjon külön egy 
egyenes línia a c, ’s ezenn a’ líniánn az a 
pontba tevődjön le a’ czirkalomnak lába, és 
az elébbeni A E  kinyitásával az a c  línia fe
lett húzódjon egy darab karika línia e d , e’ 
meglévénn a’ Czirkalommal vevődjön fel aŝ  
E D  darab karika línia, és tevődjön által az 
e-ből a’ cr-be, ekkor az a-bó\ húzódjon a’ d 
pontonn keresztül egyenes línia űú , az itt



formálódott bac  Szegelet lessz a" B A C  sze- 
gelettel mindenbenn egyenlő.

§· 2^·
Valamely szegeletet két egyenlő re'szre vágni.

Tevődjön le a’ Czirkalom eggyik lába a’ 
szegelet hegyibe az A-nál, Ií. Táb, 14-dik 
szám, és nyitódjon ki a’ szegelet száránn tet
szés szerént való közre, és az A-X.ó\ egyfor
ma távolságú közre, az E  és Z?-nél, jegyződ- 
jön meg, e’meglevénn tevődjönn az E  pont
ba a’ Czirkalom lába, és nyitódjon ki tetszés 
szerént való közre az F-ig , ’s ott húzódjon 
egy darab görbe línia , mely a’ D  pontból vá
gódjon ketté az’-F-nél, és a’ hol ezek egymást 
kettévágják, azon pontból húzódjon egyenes 
línia a' szegelet hegyibe az ví-ba,’s így azA F  
línia két egyenlő részre vágta a’ Szegeletet.

MÁSODIK SZAKASZ.

Ä  Lapok esméretéről és rajzolásáról.
§. 24.

Lapnak (Superficies, die Fläche)  neve- 
ződik mindenféle Testnek felső színe, melly 
líniák által határozódvánn mind szélességre, 
mind hoszszaságra, minden vastagság nélkül 
elterjed. — A’ Lapok külömböznek egymás-
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tói a’ szerént a’ mint egyenes, görbe, vagy 
elegyes líniákkal vevődnek körűi, külömböz. 
nek a’ szerént is , a’ mint 3,4, 5 , ’s több sze
geletet formálnak, de még a’ szerént is , a’ 
mint domborúak vagy vőlgyesek.

A’ három líniák által rekesztődött Lap 
neveztetik Három Szegeletű Lapnak (T ria n 
gulum , Dreyeck)  mivel három szegeletet 
formál, II. Táb. i 5-dik szám. — A’ három 
szegeletű Lap, mind óldalára, mind a’ ben
ne eső szegeletekre nézve, három féle , ú. m. 
óldalaikra nézve, vagy olyan, hogy mind a’ 
három óldala egyenlő ( Aequilaterum, Gleich
seitiges )  II Táb. i5-dik szám A B C .  — vagy 
olyan, hogy tsak a' két óldala egyenlő ( Ae- 
quicrurum, Gleichschenklichtes)  II.Táb. i6- 
dik szám D F E . — vagy olyan, hogy egy 
óldala sem egyenlő ( Scalenum , Ungleichsei
tiges)  II. Táb. 17-dik szám G IH -

Szegeletjeire nézve, vagy olyan, hogy 
egy szegeletje igaz szegelet ( Bechtangulum , 
Bechtwincklichtes)  II. Tábláim 18-dik szám 
JV1K L . — vagy olyan, hogy minden szegeletje 
éles szegelet ( Acutangulum, Spitzigerwinkel)  
15-dik 16-dik szám, — vagy olyan , hogy 
egy szegeletje tompa ( Obtusangulum , Stam
p f  értőinkéig II. Táb. 17-dik szám 1GH.

§. 25.
Olyan három szegeletű Lapot rajzolni, mely

nek minden óldala egyenlő.
Meghúzódik elsőbenn egy egyenes Línia 

II. Táb. 15-dik szám A B , olyan hoszszúság-
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bann, mint a’ milyennek kell lenni a’ három 
szegeletű Lap oldalainak; azutánii ezt az A B  
líniát felvevénn a’ Czirkalom lábai közzé, 
mind az A mind a’ B  pontokból azon línia 
felett húzódnak, a’ Czirkalomnak egyenlő ki
nyitásával a’ C-nél egymást elvágó darab 
görbe líniák, és azon C' pontból, a’ hol ezek 
egymást elvágjak, húzódnak az A  B  pon
tokba egyenes líniák, ’s így készenn van a’ 
kívánt három egyenlő oldalú Lap.

§. 26.
Olyan három szegeletű Lapot rajzolni, mely

nek tsak két óldala szárai egyenlők.
Meghúzódik elsóbenn két Línia, a’ DE^ 

melly Figurának Talp - líniája (B a s is )  és a’ 
J)F, melly óldal líniája lészen, lI.Táb. 16- 
dik sz^m. Meghúzódvánn a’ D E  línia, a’ 
D F  felvevődik a’ Czirkalommal, és a’ D  és E  
pontokból a’ D E  línia felett az F-nél egymást 
elvágó görbe líniák húzódnak, ’s a’ hol ezek 
egymást elvágják, onnét egyenes líniák hú
zódnak a’ D  és E  pontokba, ’s így készenn 
van a’ kívánt három szegeletű Lap.

§■ 27.
Olyan három szegeletű Lapot rajzolni, mely

nek minden óldala külömbözö.
Meghatározódik elsóbenn mind a’ három 

óldalának hoszszúsága, ú. m. az IG , GH, 1H  
líniák II. Táb. 17-dik szám. Ekkor az egyik 
líniát Gifletévénn Talplíniának, azutánn ά
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G I  Iínia vevődik fel a’ Czirkalommal, és a’ 
G pontból felyül az A-nél egy darab görbe 
Iínia húzódik; e’ meglévénn a’ harmadik lfít 
Iínia vevődik fel a’ czirkalommal, és vélle a’ 
H  pontból, felyűl az I-nél húzott görbe linia 
ketté vágódik , ’s a’ hol ezek egymást elvág
ják, onnan húzódnak a’ G és H  pontokbann 
egyenes líniák, melly által készenn leszsz 
a’ kívánt Három szegeleiű Lap.

§· 28»
Olyan három szegeletű Lapot rajzolni, mely

nek egy szegeletje igaz szegelet.
Meghúzódik elsóbenn egy Linia K L  II, 

Táb. íö-dik szám, olyan hoszszúságbann , mint 
a’ milyen hoszszúnak kell lenni eggyik ólda
lának, és ennek eggyik végére a’ K -nál füg
gő Iínia M K  állítódik, ennek is hoszsza meg- 
határozódvánn az M -nél, az M  és L  pontok 
egyenes Iínia által öszszekötődnek.

§· 29·
Az olyan három szegeletű Lap, mely

nek minden szegeletje éles, tsak úgy rajzo
lódik , mint az olyan három szegeletű Lap, 
melynek minden oldala, vagy tsak a’ két 
szára egyenlő.

§. 3o.
Az olyan három szegeletű Lap, melynek 

egy szegeletje tompa, úgy rajzolódik, mint 
az olyan három szegeletű Lap, melynek egy 
óldala sem egyenlő.
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§· 3 ι.
Az olyan három szegeletű Lapok, mel- 

lyeknek minden óldalok görbe Líniák által 
rekesztó'dnek ( Curvilineurrt)  külömbözo pon
tokból húzott darab karika líniák által rajzo
lódnak. — Az olyan három szegeletű Lapok 
pedig, melyek elegyes líniák által rekeszed
nek ( M ixtilineum ), egyenes és görbe líniák 
által rajzolódnak.

§. 38.
A’ Négy Líniák által rekesztődött Lap 

neveztetik Négyszegeletű Lapnak, mivel ken
nek négy szegeletek formálódnak (  Viereck)  , 
ez mind óldalaira, mind szegeleteire nézve 
hülömbkülömbféle. Mert vagy olyan , hogy 
mind a’ négy óldala egyforma hoszszú, és 
mind a’ négy szegeletje igaz szegelet ( Quad- 
ratum , das rechte Viereck)  II. Táb. 19-dik 
szám A B  CD. — vagy olyan, hogy tsak a’ 
két általellenbenn eső óldala egyforma hosz
szú , de mind a’ négy szegeletje igaz szegedet 
ζRechtangulum, länglichtes ViereckJ  11. Táb. 
20-dik szám A B  CD. — vagy olyan, hogy 
mind a’ négy óldala egyforma hoszszú, de 
tsak a’ két általellenbenn eső szegeletje egyen
lő: még pedig a’ kelteje tompa, ketteje pe
dig éles szegeletek f  Bhom bus, verschobenes 
Viereck)  II. Táb. 21-dik szám A  B C D . — 
vagy olyan, hogy a’ két általellenbenn eső 
óldala egyforma hosszú, és tsak a’ két által- 
ellenbenn eső szegeletje egyenlő, még pedig 
ketteje tompa, ketteje pedig éles szegeletek
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(JUiomboides, länglichtverschobenes Viereck) 
II. Táb. 22-dik szám A B  CD. — vagy olyan, 
melynek sem szegeletje , sem óldala nem 
egyenlő, ( Trapezinum , ungleichseitiges Vier
eck) 11. Táb. 23-dik szám.

§. 33.
Olyan négy szegeletü Lapot rajzolni, melynek 

minden óldala egyforma hoszszú, és mind 
a négy szegeletje igaz szegelet.

Meghúzódik elsőbenn egy Líniaü>ClL Táb. 
19-dik szám, olyan hoszszúságbann, mint a’ 
milyennek kell lenni a’ négy szegeletű Lap 
oldalainak, ’s ekkor ennek eggyik végénn a’ 
JS-nél függő Linia állítódik fel a’ 4-dik § sze
rént , és ezen függő Ilmára általtevődik a* 
B C  óldal hosszúsága a’ 2?-ből az ^f-ba, az
utánii ezen A  pontból a’ Czirkalomnak ugyan 
azon kinyitásával húzódik egy kis görbe li
nia a’ D-nél, ez pedig'a’ C-ből a’ Czirkalom
nak ugyan azon kinyitásával kettévágódik, 
és a’ hol ezek a’ darab görbe léniák egymást 
elvágják a’ Z>-nél, onnan húzódnak a’ figura 
A D  és DC  óldalai, ’s^ekképpenn készeim van 
a’ kívánt négy egyforma szegeletű és oldalú 
Lap.

§· 34.
Olyan négy szegeletű Lapot rajzolni, melynek 

tsak a két áltulellenbcnn eső óldala egy
forma hoszszú, de mind « ’ négy szegelet

je igaz szegelet.
Meghúzódik elsőbenn egy Linia B C  

II. Táb. 20-dik szárú, olyan hoszszúságba,



mint a’ miilyennek kell lenni a’ négy szegele- 
tű Lap hosszabb oldalának , ’s ekkor ennek 
eggyik végeim a’ B-nél függő línia állítódik 
fel, a’ 4-dik § szerént, és ezen függő línia 
általtevődik a’i>-ből az A  felé azon líniára, a’ 
melly a’ négy szegeletíí Lap szélességét hatá
rozza ; azutánn a’ Czirkalommal a’ B C  hosz- 
szabb óldalt felvévénn, az A  pontból húzó
dik a’ D  felé egy kis görbe línia, mellj' a’ 
Czirkalomnak A B  kinyitásával a’ C pontból 
kettévágódik, és a’ hol ezek egymást elvág
ják, onnan húzódnak az A  D  és D  C líniák, 
’s így formálódik a’kívánt NégyszegeletűLap.

§. 35
Olyan négy szegeletíí Lapot rajzolni, melynek 

mind a négy óldala egyforma hoszszú, 
de tsak a' két általellenbcnn eső szegelet- 

je egyenlő.
Meghúzódik elsőben» egy Línia B  C 

II. Táb. 2i-dik szám, olyan H&szszúságbann , 
mint a’ milyennek kell lenni a’ négy szegele- 
tű Lap oldalának, ’s ezen kívül egy szegelet- 
je is a’ 2?-nél, olyan nagyságban», a’ mint 
a leendő Rajzolat kívánja, azutánn az A B  
szárára a’ szegeidnek általtevődik a’ BC  meg
határozott línia, ’s végre az A  és C pontok
ból a’ Czirkalomnak B C  kinyitásával a’ D-nél 
egymást elvágó darab karika liniák húzódnak, 
melynek elvágása pontjából húzódnak az AD  
és DC  líniák, 's ekképpenn készeim van a’ 
kívánt négy szegeletíí Lap.

4
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§. 36.
Olyan négy szegeletü Lapot rajzolni, mely. 

nek tsak a' 'hét általellenbenn eső óldalai 
és szegeletjei egyenlők.

Meghúzódik elsőbenn egy Línia B  C, 
II. Tábl. 22 dik szám, olyan hoszszúságbann, 
mint a’ milyennek kell lenni a’ négy szege- 
tetű Lap hoszszabb oldalának, ’s ezen kívül 
egy szegeletje is a’ 2?-nél olyan nagyságbann, 
a mint a teendő Rajzolat kívánja, azutánn a’ 
szegelet A B  szárára általtevődik a’ ü-ből az 
A  felé azon línia, a’ melly a’ négy szegeletü 
Lap szélességét határozza; e’ meglévénn a’ 
Czirkalommal a’ B C  hosszabb oldal felvevő- 
dik, és az A  pontból húzódik a* D  felé egy 
kis görbe línia, melly a’ Czirkalomnak A B  
kinyitásával a’ C pontból kettévágódik, és a 
hol ezek egymást elvágják, onnan húzódnak 
az A D  és DClíniák, ’s így formálódik a' 
kívánt négy szegeletü Lap.

§· 37.
Olyan négy szegeletü. Lapot rajzolni, mely

nek sem óldalai, sem szegeletjei nein e- 
gyenlök.

Meghatározódik elsőbenn mind a’ négy 
óldala, ezenkívül egy szegeletje is a’ B  nél. 
Ekkor meghúzódik a’ BC  línia, és az eggyik 
végénn a’ i?-nél letevődik a’ szegelet, mely 
szegeletnek A B  szárára általtevődik a’ máso
dik meghatározott línia; azutánii a' harmadik 
Eida vevődik fel a’ Czirkalommal, es a*



A  ba letévénn húzódik a’ D  felé egy kis görbe 
linia; végre a’ negyedik meghatározott línia 
is felvevődvénn a’ czirkalommal, a’ C pont
ból a ZLnél húzott kis görbe línia kettévá
gódik, ’s a’ hol ezek egymást elvágjak, on
nan egyenes líniák húzódnak az A  és C pon
tokba, ’s ekképpenn készenn van a’ kívánt 
négy szegelet.

§· 36.
Az öt, hat, 's több líniák által rekesz- 

tődött Lap, neveztetik sok szegeletű Lapnak 
(Polygonum , Vieleck ), ’s az óldalaik által 
rekesztődött szegeleteikhez képest, ö t, hat, 
’s több szegeletíí Lapnak mondódnak, ’s az 
óldalok vagy mind egyenlők, vagy pedig kü- 
lömbözők.

§* 3cp
Olyan 5  szegeletű Lapot rajzolni, melynek

minden óldala es szegele tje egyenlő.
Meghúzódik elsőbenn egy Línia A B  

II. Táb. 24-dik szám, olyan hoszszúságbann , 
minta’ milyennek kell lenni az öt szegeletű 
Lap oldalainak; azutánn az egyik végénn az 
Λ  nál egy segítő függő línia A F  állítódik fel 
a’ 4-dik §. szerént; e’ meglévénn, a’ czirka- 
lom az A  pontba tevődik, és a’ B  ig kinyi- 
tódvánn, húzódik az A B  línia felett egy da
rab karika línia a’ B-tö\ az E  felé, melly va
lamivel mindenkor tovább érjen , mint az a' 
pont, a’ hol az A F  függő Ilmát eléri, — ek
kor azon darab karika línia, a’ B  pontól az
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F-ig (a’ hol t. i. a’ függő línia A F  keresztül 
vágja) 5 egyenlő részre osztódik, mellyekból 
azutánn egy rész az A F  függő líniánn túl a 
darab karika líniára általtevődik, melly is az 
E-ig ér ; már most ezen meg jegyzett E  pont
hoz az A -ból A E  egyenes línia húzódik , 
melly az 5 szegeletű Lapnak második oldala 
lészen; a’ több óldalai pedig ekképpenn ha
tározódnak meg: felállítódik az A B  líniára 
1K  függő línia, hasonlóképpenn A E  líniára 
H G  függő línia, és a’ hol ezen függő líniák 
egymást az Z-nél elvágják, azon pontból a’ 
czirkalomnak L  B  kinyitásával húzódik a’ 
B  A E  pontokonn keresztül karika línia, mely 
karika líniánn az 5 szegeletű Lapnak elsőbenn 
meghatározott A B  óldalát köröskörűi lété- 
vénn, készenn lészen a’ kívánt 5 szegeletű 
Lap.

§. 40.
Ezen a’ módonn lehet 6, 7 , 8, ’s több 

szegeletű Lapokat is rajzolni, tsakhogy már 
a’ hat szegeletű Lapok rajzolásában!! a' B E  
negyedrész karika línia 6 egyenlő részekre 
osztódik, és az F A  függő líniánn túl az /big 
két rész tevődik által. — A’ 7 szegeletű La
pok rajzolásábann, II.Táb. 25-dik szám, a’ 
B N  negyedrész karika línia 7 egyenlő részek
re osztódik, és az N A  függő líniánn tál a’ 
G-ig 5 rész tevődik által. — A’ 8 szegeletű 
Lapnak rajzolásábann, II. Táb. 26-dik szám, 
a’ BO  negyedrész karika línia 8 egyenlő rész
re osztódik, és az (9-tól a’ II-ig négy rész
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tevődjön által, vagy a’mi mind egyre megy, 
a’ ß  O darak karika líniának, az O-tól a’ ki
ig ̂  fele része tevődjön által. — ’s így több 
szegeletű Lapok rajzolásábann mindég egyegy 
résszel többre osztódjon a’ negyedrész karika 
línia, és mindég egy egy résszel több több 
tevődjön által. -— A 'további vélle való mun- 
kálódás pedig mindég mindenekbenn azon 
módonn megy, mint az 5 szegeletű Lapok
nál az elébbeni §-ba látánk.

Az olyan sok szegeletű Lapok rajzolását, 
melyeknek sem óldalaik, sem szegeletjeik nem 
egyenlők» könnyenn megteheti az, a’ ki az 
eddig valókbann jól gyakorlottá magát.

A’ szegeletes Lapok utánn következnének 
az egész Kerek, hoszszúkás Kerek, és Tojás 
forma Kerek Lapoknak lerajzolásai, de ezek 
tsak azon törvények szerént rajzolódnak, a’ 
mint azok a’ 9-dik és ío-dik §-usökbann elő
adódtak, minthogy ugyan azon formájú Lí- 
niák által vétet ódnak körűi.

§ 41 ·
A’ külömb külömbféle Lapok rajzolása 

eddig úgy tevődött, hogy az óldalok nagy
sága határozódott meg; de lássuk már azt is, 
hogy kell valamelly előre meghatározódott 
Karika Líniáha úgy rajzolni azon Lapokat, 
hagy a sz.egele.teik a Karika Líniát minde
nütt érjék.

A’ hány oldalú és szegeletű Lapot kell 
rajzolni valamely Karika líniába, azon karika 
líniának Általméraje, annyi egyenlő részekre
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osztódjon el; p. o. az 5 szegeletű Lapnak raj
zolásában 5 egyenlő részekre osztódik az AB  
Altalmérő, II. Táb. 27-dik szám, és azutánii 
az A B  Altalmérőnek egész hoszszát felvévénn 
a' Czirkalom lábai közzé, azzal a’ kinyitásá
val a’ két végéről A  és B  pontokból felyűl 
a’ G-nél egymást elvágó darab görbe líniák 
húzódnak, és a’ hol egymást elvágják, azon 
pontból húzódik az Altalmérőnek második 
osztásánn keresztül egy egyenes línia az G C 
segítségül, a’ karika línia kerűletjéig, és a 
hol ez megéri a’ karika líniát, a’ C-nél, az 
Altalmérőnek A szegeletjéből oda húzott egye
nes línia A  C tevődik le a’ karika línia kerű- 
leténn ötször, melly által a kívánt 5 szege- 
Jetii Lap lerajzolódott.

Hasonló módonn rajzolódnak le a’ 6 , 7, 
fi, ’s több szegeletű Lapok is a’ karika líni- 
ákbann, tsakhogy a’ hat szegeletű Lapnál az 
A B  Altalmérő hat, a’ hét szegeletű Lapnál 
az A B  Altalmérő hét, a’ nyóltz szegeletű 
Lapnál, Ií. Táb. 2ö-dik szám, az A B  Áltál- 
mérő nyóltz egyenlő részekre osztódik, de 
az /C lin ia  mindenkor azon módonn az Ál- 
talmérőnek második osztásánn húzódik a’ ka
rika Tíniáig, és az által megtalált A C  línia 
lészen , melly a’kívánt Lapnak szegeleteit ki
adja, a’ karika ^línia kerűleténn küröskörűl 
tevéim le.

§. 42.
Lássuk még azt is, hogy kell valamelly 

négy egyenlő oldalú, és szegeletű figurábunn



a nyóltz egyenlő oldalú Lapot úgy rajzolni,\ 
hogy annak oldalai érjék a négy szegeletü 
figiira oldalait.

Lerajzolódvánn a’ négy szegeletü Lap 
A B  CD II. Táb. 29-dik szára, elsőbenn az 
A D  és B  C szegeletekből, keresztül vágás ál
tal, keresődjön ki a’közepe azon négy szege
letü Lapnak, azutánn az A B  CD  szegeletek
ből a' közép pontig az O-ig kinyitvánn a’Czir- 
kalmot, húzódjanak az E F GH, IK , L M  ne
gyedrész karika líniák, 's a’ hol ezek a' négy 
szegeletü Lapnak oldalait megérik, ottann 
rendel kötődjenek öszsze azon pontok -— 's 
készeim leszsz a’ kívánt nyóltz szegeletü Lap.
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HARMADIK SZAKASZ.

A ' Testek esrnéretéről és rajzolásáról.

§· 43.
Testnek ( Corpus, Körper) nevezünk 

mindent, a’ mi tsak Lapok által határozód- 
vánn, mind szélességre vagy vastagságra, 
mind magosságra vagy mélységre , mind 
hoszszaságra kiterjed. — A’Testek külömböz- 
nek a’ szerént, a’ mint egyenes, görbe, vagy 
elegyes oldalú Lapok által rekesztődnek; kii- 
lömböznek a’ szerént is, a’ mint 3 , 4> 5, 's 
több Lapok által határozódván!!, több vagy



kevesebb szegeletet formálnak. — Vágynak 
nevezeteseim olyan Testek, melyek egyenes 
oldalú Lapok által rekesztődnek : ú. m. a’ Kotz- 
ka, a’ károm, négy, öt, ’s több szegeletű 
Hasábok, a’ három, négy, öt ’s több szege- 
letű Kúpok. — Vágynak ellenbenn olyan Tes
tek, melyek görbe oldalú Lapok által rekesz
tődnek, ú. m. a’ Golyóbis, a’ Henger,· a' ke
rek Kúp, ’s több effélék. — Vágynak végre 
olyan Testek is, melyek elegyes oldalú Lapok 
által rekesztődnek, de a’ melyek számtalan 
formákbann fordulnak elő a’ Kajzolatokbann.

§· 44·
A' Testek rajzolásábann többre vigyázunk 

mint a’ Lapok rajzolásábann , mert ezeknek 
rnagosságok vagy mélységek is lévénn, az 
is a’ rajzolatbann kiadódik. — Ha valamelly 
Testet le akarunk rajzolni , természeteseim 
kell annak szemünk elébe állítva lenni; állí
tódhatnak pedig szemünk elébe a’ Testek 
úgy, hogy vagy egy oldalt látunk beiül lük, 
vagy kettőt, vagy néha többet is. — vagy 
pedig hogy azokat végről, vagy oldalaikra 
lefektetve látjuk, meüy szerént sem formá- 
jokat, sem kiterjedéseket nem tudhatjuk egy
mástól megkülömböztetni eggy tekintettel; 
mert p. o. a’ három, négy, sőt öt szegeletű 
Hasáb állítódhat ik úgy a’ szemünk elébe, hogy 
inindenikből egy, legfeljebb két oldal látszik. 
— A’ Henger’s a’ három ’s négy oldalú Ha
sáb is, állítódhatik úgy, hogy tsak egy hosz- 
szas négy szegeletnek látszik, — a’ Henger
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és a’ kerek kúp végei tsak egy kerek Lapnak 
látszanak.

§· 45.
Hogy tehát a’ Testeknek valóságos for- 

májokat le lehessen rajzolni, szükséges azokat 
legalább két óldalról nézni, mégpedig arról 
az óldalról, a’ melly felőliünk esik, és fel- 
jú'Jről a’ hogy alá felé nézve láthatni azokat, 
’s ennél fogva, hogy azon Testeket a’ rajzo- 
latokbann természeteseim képzelíethessük má
sokkal , szükségesképpenn azon két féle mó
don» kell azokat lerajzolni, ú.m. a’ hogy fel
állítva vágynak előttünk óldalról, és a’hogy 
felyűlrol aláfelé nézvénn , szemünkbe tűn
nek, melly Madár látás szerént való rajzolás
nak is neveztetik. — Az a’ Rajz, melly a’ 
Testnek óldalról való nézése szerént tevődik, 
és Oldalról való Rajznak, fennálló Rajznak 
( Aufriess) neveztetik, a’ Testnek magossá
gát, a’ másik Rajz pedig, mely a’ Testnek 
felyú'lró'l való nézése szerént tevődik, és Frm- 
damentom Rajznak ( Grundriess) neveztetik, 
a’ Testnek, szélességre és" hoszszaságra való 
kiterjedését adja elő.

§. 46.
Az olyan Testeknek pedig, melyek nem 

végeikre állítva , hanem oldalaikra dűlve 
vágynak szemünk előtt, Rajzolatban» való 
képzeltetésére szükséges még egy. harmadik 
Rajzolatot is készíteni, és mellé tenni, mely 
már a’ testnek nem tsak óldalról és felyííl-
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ről, hanem végről való nézés szerént is, a’ 
formáját kiadja, és ez Yégrajznak, vagy Se- 
,gítőrajznak is neveztetik.

§· 47·
Az olyan Testeknek pedig, melyek belől 

iiressek , még ezek által a’ háromféle Rajzó- 
latok által sem képzeltelhetjük egész foriná- 
jokat, erre nézve szükséges az üres Testeket 
úgy rajzolni le, mintha azok két felé volná
nak vágva, hogy a’ belső részek kiterjedése 
is láttatódhasson, melly Kettévágás szerént 
való Rajznak ( Durchschnitt) neveztetik.

§. 48.
Ezen négy féle Rajzolat által mindenféle 

Testeknek formáját eléggé képzeltethetjiik 
másokkal. Ugyde a’ Természetbenn, melyet 
Rajzolatainkbann szorossann kell követni, úgy 
látszik, akarmelíy Testeket megtekintünk, 
hogy azoknak egy részek világos, más reszek 
setét, vagy árnyékos, még pedig egy helyt 
világosabb, mint más helyt, egy helyt seté- 
tebb mint más helyt. — A’ szegeleres Tes- 
tekenn a’ setétség a’ világosságtól szembetű- 
nőképpenn válik e l, de a’ kerek Testekenn 
lassann lassann múlvánn el, válik világosság
gá, melynél fogva a’ kerek Testekenn nem 
olyan szembetűnő a’ setét részeknek a’ vilá
gosaktól való elválása , mint a’ szegeletes 
Testekenn. — Ezenkívül azt is veszsziik ész
re, hogy a’ Testek arra a’Lapra, a’ melyenn
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állanak, vagy pedig valamelly mellettek lévő 
Testre, a’világos részekkel ellenkező óldalonn, 
magokat követő valamelly setétséget vetnek, 
melly Vetett árnyéknak {Schlagschatten) ne
veztetik.

§· 49 ·
A’ Rajzolatokonn is tellát ezen világos 

és setét részeket, melyek a’ dolognak mint
egy eletet adnak, szükséges kiadni, hogy ez 
által a’ Testeket másokkal is a’ magok ter
mészetes formájokbann képzellethessük, mert 
ezek nélkül minden rajzolataink tsaknem egy
formák, lapossak, és egymástól megesmér- 
ketetlenek volnának, nevezetesenn a’ négy 
szegeletű Hasábot rajzolhatni úgy, hogy ab
ból tsak egy óldal, melly négy szegeletű 
Lapnak tetszik , láttatódhasson ; úgyde a’ 
Hengert is úgy rajzolhatni le , hogy az is egy 
négy szegeletű Lapnak tetszik, ezeket tehát; 
és ezekhez hasonlókat tsak az árnyékos és vi
lágos részek felrakása által kíilömböztethetni 
meg. — A’ kivésett völgyes Testeket, tsak 
úgy rajzolhatni le, mint a’ domború Testeket 
p. o. négy szegelet, vagy öt ’s több szegelet 
vagy kerekség által; ezek is tehát a’ setét 
és világos részeknek feltevése által külömböz- 
tetődhetnek meg egymástól , mivel a’ dom
ború Testekenn az árnyék bal felől, a’ kivé- 
sett Testekenn pedig jobb ,felől, vagy meg
fordítva esik, ’s több effélék.
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§. 5o.

A' világos, és setét részeknek pedig a 
Rajzolatokonn való kiadása, a’ szerént, a’ 
mint külömböző színű Lapra rajzolunk kii- 
lömbkülömbféle módonn esketik meg. — A’ 
fehér papirossann, maga a’ papiros a’ vi
lágosság megadására elégséges; de a’ festett 
papirossann, vagy akármely más Laponn, 
a’ fejér, vagy más világos színű festék által 
adódik ki a’ világosság, a’ setétségvpedig. a’ 
fejét papirossann, Plajbászszal, fekete Kré
tával, fekete vagy más színű festékkel jelen- 
tődik ki. ’s a’ t.

§. 5 i.
Legközönségesebb, és legtermészetesebb 

a’fekete Festékkel, melyet fekete Tusnak ne
vezünk* a’ setét részeknek a’ fehér Papiros
sann való kiadása , mely így esketik meg:

i-ször. Ha tsak egy egyenes Lapot aka
runk Festékkel behúzni i Eísőbenn üvegre, 
tsigába, vagy valamely más edénybenn igen 
kevés vizet töltvénn , a’ fekete festékből, be
lé dörgölődik mind addig, míg a’ víz gyenge 
fekete színt nem kap, azutánn az Etsetet 
( Pinsel) belémártvánn , azon gyenge fekete 
festéket fel kell véle elegyíteni , és az Etset- 
bő l, a' felesleg való festéket a’ tsiga széléhez 
dörgölvénn, kivenni, ’s a’ béfestendő Lap
nak szélénn elkezdvénn, végig végig húzódik 
a’ legnagyobb frisseséggel az Etset, melynek 
húzásábann arra kell leginkább vigyázni, hogy 
sem sok festék ne légyen azEtsetbenn, sem



nagyonn kevés , ha sok van, elfut a’ Laponn 
ha kevés van, be nem húzódhatvánn egyszer- 
re a’ második reátétel, tóle külön válik. — 
Azomba arra felette kell vigyázni, hogy a’ 
behúzás közbe, fejér fótok ne maradozzanak 
hellyel hellyel a’ Laponn, sem pedig egyhelyt 
az Etset kétszer, ’s háromszor ne húzódjon vé
gig·

2- szor. Ha valamely dülős Limába ál
ló Laponn' kell az árnyékot kiadni: Ekkor 
két Etsetet vévénn elő, az egyiket festékben» 
a’ másikat tiszta vízbenn rnártvánn, egyiket 
sem kell felesleg teli venni, mely ha megtör
ténne, inkább ki kell belőlök dörgölni, a’ 
tsiga szélénn, e’ meglévénn, a’ Lapnak azon 
része, melynek setétebbnek kell lenni, béhú- 
zódik egyforma de nem igen setét festékkel, 
a’ festékes Etsefből, azutánn azon behúzásnak 
tsak a’ legkülső szélénn járvánn , elmosódik a* 
nedves de nem nagyonn vizes Etsettel, és 
ez a’ mosás mind addig tart, míg a’ Lapnak 
másik részét el nem éri a’ vizes Etset, melyet 
ha setétebbé akarunk tenni, az első behúzást 
meg kell várni, míg tükéletesenn megszárad, 
’s akkor hasonló módonn, másodszor har
madszor, sőt ha a’ szükség úgy kívánnya, 
többször is, a’ setétebb részeim a’ festékes 
.Etsettel bé kell húzni, és a’ vizes Etsettel el 
kell mosni, itt is arra vígyázvánn, hogy egy 
helyt sem egyik, sem másik Etset kétszer 
vagy töbször is egymásutánn végig ne hú
zódjon.

3- szor. Ä  Domború Laponn pedig a'-



festékkel behúzott Résznek mind a’ két olda
lárai elmosódik a’ vizes Etsettel a’ festék, 
egész a’ Lapnak külső széléig.

6 4  % % Oßß

§·
Arra hogy valaki a’ Rajzolatokonn, a’ se

tét és világos részeket helyesenn rakhassa fel, 
és az által a’ Testet melyet lerajzolt, mások
kal jól képzeltethesse, szükségesképpenn meg
kívántatok, hogy értse azon Törvényeket, a’ 
melyekenn fundálódik a’ világosság és seté- 
tség Tudománnyá.

§· 53.
A’ Világosság, ( L u x ,  L ich t) mely a’ 

Testekenn látszik , és a’ mely által azok lát
hatóvá lésznek, nem külömbenn az árnyék , 
( Umbra, Schatten ) mely a’ világos részeknek 
ellenébe esik, kétfelé ú. in. v a g y  természetes , 
vagy mesterséges.

Természetes világosság , melyet a’ Ter
mészet közöl a’Testekkel, a’ .Napvilág, ( Son
nen Schein), és az ettől kőltsönözött Hold
világ (M ond  Schein), és a’ kiderült Ég vi
lága, (Tages  Licht).

Mesterséges világosság a’ Tűz, ú.m. a’ 
Fáklya, Gyertya, égő Fák, ’s más effékk 
világa. Ezeknek a’ Külömböző világosságok
nak külömböző a’ Természetek is.

§· 54·
A’ Nap Iegerősebbenn világosítja a’ Tes

teket , a’ setétség is melyet okoz, igen szem
betűnő
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betűnő, és bizonyos határok közzé Szorított; 
de azomba hirtelen változó, mert a’ szerént 
a’ mint a’ Nap fellyebb i vagy lejjebb látta
tik lenni, a’Testeket is vagy óldalaslag, vagy 
egészenn felyűlről világosítvánn meg, a’ se- 
tétség, a’ melyet okoz más más helyre esik, 
és az árnyék is , melyet maga utánn az alatta 
vagy mellette lévő Testre vét valamely Test, 
a’ szerént hoszszabbodik , vagy rövidebbedik.

A’ Hóid, a’ Napvilágától vévénn a’ vilá
gosságot, hasonló módonn mint a’ Nap, de 
gyengébb mértékbenn közli a’testekkel, az ár
nyék , melyet a’ Testeim okoz, és a’ melyet 
a’ Test vét maga utánn, igen erős, és bizo
nyos határok közt látható, de ez is a’szerént 
a’ mint a’ Hóid fellyebb, vagy lejjebb van 
az Égenn , változik.

A’ kiderült Ég világossága is, a’ Naptól 
vévénn a’ világosságot, hasonló módonn mint 
a’ Nap, és a’ Hóid, de már igen kis mérték
benn közli a’ Testekkel, az Árnyék melyet a’ 
Testekenn okoz, és a’ melyet a’ Test maga 
utánn v é t , igen gyenge, és a‘ határa alig 
látható, de a’ mellett ha tsak az idő világo
sabb, vagy homájosabbra nem változik, egész 
nap állandó, és ennél fogva az ilyen vilá- 
gosítása mellett a’ Testeknek , jó a’ Termé
szet utánn rajzolni; melynél fogva a’ rajzoló 
Szobákbann is ilyen világosságnak kell lenni, 
mely az által nyerődhetik meg, ha a’ Szobának 
ablakai Északra esnek, vagy pedig valamely 
vékony által látszó matériákkal az Ablakok 
behúzódnak.
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A’ Tűz, a’ fáklya, vagy a’ gyertya világa 
gyengébb mint a’ Nap és Hóid világa, de ál
landó, az Árnyék, melyet a' Testekenn okoz 
és a’ melyet a’ Test vét, igen erős.

§. 55.
Mind a’ Természetes, mind a’ Mestersé

ges világosságra nézve, ezeket kell továbbá 
megjegyezni: hogy ha olyan Testeket világo
siinak meg, melyek szabadonn, bé nem fe
dett helyenn állanak , azokat egész erőbe vi
lágosítják meg; ha pedig olyan Testeket vilá
gosítanak meg, melyek befedett helyenn ál
lanak, azokat tsak valamely nyílásonn, Aj- 
tónn, vagy Ablakonn béeső súgárjaik által 
gyengébbenn világosítják meg, még pedig 
tígy , hogy ha a’ világosság szélesebbenn jön 
mint a’ milyen széles a' Test, akkor abból a* 
Testből, fele részénél több világosítódik meg 
egyszerre, és a’ szerént a’ mint közelebb van 
a’ világosító Testhez, az a’ Test, a’ melyet 
megvilágosít, annál nagyobb részt világosít 
meg abból, az Árnyék pedig melyet vét 
azon Test, annál kissebb, és keskenyebb 
leszsz. — De ha a’ világosságot adó Test, 
kissebb annál a Testnél, melyet megvilágo
sít, már akkor abból fele részénél keveseb
bet világosít meg egyszerre, még pedig an
nyival kevesebbet, a’ mennyivel távolabb 
van , a világosságot adó Test, az Árnyék, 
melyet vét, annál szélesebb leszsz. — Ha 
pedig a’ Testei egyforma szélességbenn jő a’ 
világosság, akkor akár közelebb, akár távo



labb légyen, a’ világosságot adó Test attól a' 
Testei, melyet megvilágosít, még is min- 
dég éppen tsak fele részét világosítja meg an
nak, az Árnyék is , melyet vét, éppemi fele 
tészéről vetődik a’ Testnek.

§. 56.
így már a’ Nap, és'a’ tőlle kőltsönözött 

kiderült Ég világossága, mindenkor fele ré
szét világosítják meg a’ Testeknek , mivel 
egyenlő közű súgárok által világosítvánn meg 
azokat, a’ világosság mindenütt egyenlő szé
les leszsz a’ megvilágosított Testei; mert ám
bár a Nap súgárai, a’ Naptól, egy pontból 
jőnek ki, de olyan felette való távolyságra, 
mint a’ Nap hozzánk van, elenyésznek a' mi 
Szemeink előtt azoknak öszvemenetelek , és 
tsak egyenlő közű súgároknak tetszenek. — 
De a’ tűz vagy gyertya világa közelebbről 
világosítvánn a’ Testeket, az abból jövő só. 
gárok á* Testek nagy vagy kítsinységeühez 
képest, nagyobb vagy kissebb részt v lágosí- 
tanak nieg, melynél fogva az Árnyék is vagy 
kissebb vagy nagyobb, és szélyelebb vetett 
leszsz.

§· 57.
Minél több világosságtól világosíttatik 

meg valamely Test, annál több leszsz annak 
a’ vetettÁrnyéka , mivel mindenik világosság
nak tevődik ellenébe setétség; hanem a' Test 
ott leszsz legvilágosabb, a’ hol több világos
ság jő egy pontba öszsze, és az Árnyék ott
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leszsz legerősebb, a' hol két három, ’s több 
Árnyék is egymásra vetődik.

§· 5ö.
A’ Testeknek vetett árnyéka kiilömbözik 

a’ szerént, a’ mint az, függő, víz állású, 
vagy dalt Lapra vetődik, külömbözik a’ sze
rént is, a’ rrynt a világosság magossabb, 
vagy alatsonyabb helyről, világosít meg va
lamely Testet, ’s annál fogva az árnyék is 
a’ Testei, melyről vetődik, közelébb vagy 
távolabb, hoszszabbann vagy rövidebbenn 
esik, hanem mennél egyesebb Líniába esnek 
egymással, a’ világosság és a' Test, annál 
jobbann kiadja a Test formáját a’ vetett ár. 
nyéka. — Ezen vetett árnyék pedig úgy ta
pasztaljuk , hogy mennél távolabb esik a’ 
Testől, melyről vetődik annál inkább gyen
gül , és homályosabbnak tetszik , ezt pedig a’ 
köriíllötte lévő Testekről viszszaverődött vi
lágosság, ( JViederscheit) nem külömbenn 
az óldalaslag, és körös körül jövő világos
ság súgárjai okozzák.

§· 59·
Mind a’ mellett is, hogy a’ Természe

tes világosság, a’ Testeket a’ melyekre vetődik 
egy idő tájba egyenlőenn világosítja meg, 
még is úgy látszik, hogy a’ hozzánk kö/e! 
lebb lévő Testekenn, mind a’ világosság, 
mind a’ setétség kitetsző, mint a’ távolabb 
eső Testekenn, és mennél távolabb esik vala
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mely Test hozzánk* annál inkább észreve
hetetlenek lesznek azonn a’ világos és setét 
részek, melyet tsupánn tsak a’ Levegő Ég 
okoz, mert a’ sűrűségével elfogja a’ Látásun
kat, ’s megakadályoztatja a’ Testektől sze
münkbe jövő súgárokat.

§· 60.
Mind ezekhez képest már a’ világosság 

és a’ setétség, sőt a’ Testeknek vetett árnyé
ka is, úgy látszik a’ természetbenn, hogy 
egy helyt erőssebb, más helyt gyengébb, sőt 
végre egészenn is elenyészik, melyre nézve 
jegyezzük meg, hogy mind a’ világosságnak, 
mind a’ setétségnek' külömbözó grádusai 
vágynak.

A’ Világosságnak ι -ső grádusa a’ Tellyes 
vagy Fő világosság (das höchste, oder hellste 
L ich t) meíly mindenféle Test ekeim ott esik,
a’ hová a’ világosság függő línia szerént süt.

2- dik Grádusa a’ Mérsékleti világosság 
( halbe Licht), melly ott esik, a’ hová a’ vi- 
gosság dalos Línia szerént süt.

3- dik Grádusa a’ Gyenge világosság 
( streifende L ich t) , melly ott esik, a’ hová 
a’ világosság óldalaslag süt.

Hasonlóképpenn a’ Setétség is három féle, 
három féle világosságnak lévénn ellenébe 
téve.

ι-ső A Tellyes vagy Fő árnyék (der gan
ze·, oder dunckle Schatten), melly a’ tellyes 
vagy fő világosságnak esik ellenébe.
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2-dik A’ Mérsékleti árnyék ( halbe Schat

ten) melly a’ mérsékleti világosságnak tevő
dik ellenébe.

3-dik A’ Gyenge árnyék ( der mäfsige 
Sch itten ) melly a’ gyenge világossággal egy- 
gyesíil.

Mind ezek mellett pedig a’ fénylő pal- 
lérozott Testeken» láttatik egy fénylő vilá
gosság (Bl ick) ,  és ennek ellenébe a’ méjj 
árnyék ( Druck schatten, Vertiefung) , de a’ 
melyek a' gojóbisonn tsak egyetlen egy pont
ba , a’ Hengereim pedig egyetlen egy líníába 
esik, melynek oka onnan van, mivel a’ Nap 
súgára ezekenn a’ Testekenn tsnpánn tsak 
egyetlen egy pontba vagy egy líniába esketik 
függő Línia szerént.

Mikor már a’ Világosságnak és Setétség- 
nek ezen külömböző grádussait egymással 
elegyítjük, árnyékozni ( Schattieren ) monda
tunk.

Mind ezeket előre megértvénn, lássuk 
már, hogy kell
u í külömbkülörnbféle formájú Testeket le

rajzolni, és az azokonn lévő, 's a' tál- 
lök vetett árnyékot meghatározni.

§· 6x.
Közönséges Törvény: Húzódik elsőbenn 

egy vízállású Línia, melly azon Lapot kép
zelteit velünk, mellyeun a’ Test, melyet le 
akarunk rajzolni, áll, ezen vízállású línia alá 
tetszés szerént való távolságra, úgy rajzolódik
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le a’ Test, mint a’ miijennek az felyűlről 
aláfelé nézvénn, látszik, p. o. a’ három sze
geletű Hasáb tsak három szegeletű Lapnak, 
az öt szegeletű Hasáb öt szegeletű Lapnak 
’s a’ t. látszvánn, rajzolódnak le. — A’ víz
állású Línia felett pedig úgy rajzolódik le a’ 
Test, a’ hogy azt előttünk egy bizonyos pont
ból szemlélvénn , fennállani látjuk; ennek 
rajzolása úgy esik meg: lerajzolódvánn a’ 
Fundamentom Rajz a’ vízállású Línia alá, az- 
utánn a’ fundamentom Rajznak mindenik sze- 
geleteiből húzódnak a’ vízállású liniáig füg
gő líniák, melyek a’Test természetes formá
jához képest, azon felyűl folytatódnak, mind 
addig, míg azok a’ Test meghatározott ma
gosságát el nem érik; azt elervéun, vízállá
sú líniával felyűlről bérekesztődnek; a' Kú
poknál pedig a’ vízállású línia felett a’függő 
líniánn megjegyzett közép pontba öszszehú- 
zódnak.

Meg kell ittenn jegyezni, ámbár a’Test
nek felőliünk eső oldalai, a’ véllek általellen- 
benn eső óldalokat ’s azoknak szegeletjeit el
takarják, mindazonáltal azon szegeleteket is 
ki kell adni a’ fennálló Rajzba, hogy a’ Test
nek vetett árnyéka, annál jobbann meghatá
rozódhasson , hanem azzal a’ külömbséggel , 
hogy a’Testnek felőliünk eső szegeleteit egés- 
séges Urnákkal, az ellenkező óldalonn eső sze
geleteket pedig tsak segítő líniákkal, vagy 
tsak egy pontal kell kiadni.
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Készenn lévénn mind a’ Fundamentom, 
mind a’ fennálló Rajz, mindenik szegelet bi
zonyos betűkkel jegyződik meg a’ fundamen
tom Rajzba, hasonlóképpenn a’fennálló Rajz
nak mindenik szegeletje ugyan azon betűvel 
jegyzódik meg, a’ mellyel a’ Fundamentom- 
nak azon szegeletje van megjegyezve, a’ 
melyből azon szegelet felhúzódott.

A’ mi valamely Testeim a’ setét és vilá
gos résznek kiadását illeti, meghatározódik 
elsőbenn egy egyenes línia által, hogy mi- 
tsoda dűlésbenn, és melly óldalról süti a’ Nap 
azon Testet, melyet le akarunk rajzolni, vagy 
már le is rajzoltunk, és a’ szerént a’ Nap fe
lől való óldala világos, az ellenkező óldala 
pedig setét leszsz; még pedig ahoz képpest 
leszsz setétebb vagy világosabb, a’ felyebb 
előadott törvények szérént, a’ mint egyene- 
senn, dűlve, vagy óldalaslag esik a’ Nap su
gara a’ Test óldalaira.

A’ Nap sugarának a’ Testekre való esé
sét, ámbár a’ természetbenn úgy látjuk, hogy 
valamely Testeim reggel délbenn vagy est- 
ve, más más helyeim van a’ világosság, a’ 
szerént a’ mint a’ Nap , feljebb , vagy lejjebb 
van az Égen, még is a’ Rajzolatokon legtöbb- 
nyire, úgy szokás venni, mintha balról jobb
ra 45 grádus adatt jővénn világosítaná meg 
a’ Testeket.

A’ mi pedig a’ vetett árnyéka meghatá
rozását illeti, a’ fenn álló Rajzba a’ Testnek 
egy szegeletinél, tetszés szerént való dőlés-

§· 6 2·



benn, meghúzódik elsőbenn a’ Nap sugár 
Líniája , egész azon vízállású Líniáig , melyeim 
a’ Test áll, és azonn sugár Líniával a’ Test
nek míndenik szegeleteiből, egyenlő közre, 
más más sugár Líniák húzódnak, a’ vízállású 
Líniáig, mely súgár Líniák azutánn a’ funda- 
mentom Rajz mellett, fiiggőleg leeresztődnek; 
e’ meglévénn a’ fundamentum Rajznak is egy 
szegeleténél, ugyan arról az óldalról tetszés 
szerént való dűlésbenn, meghúzódik a’ Nap 
súgár Líniája, és ezzel egyenlő közre, a’ 
fundamentom Rajznak minden szegeleteiből 
is, húzódnak más más súgár Líniák, mind 
addig míg az óldal Rajznak, ugyan azon be
tűvel jegyzett szegleteitől, leeresztett súgár 
Líniákat ketté nem vágják, és a’ hol ezek 
egymást ketté vágják , ottann az elvágás pont
jai, kiadják a* Test szegeleteiről vetett árnyé
kokat, meltyek ugyan azon rendel, a’ mivel 
a’ fundamentom Rajzonn öszsze vágynak köt
ve, öszsze kötődvénn , készeim leszsz a’Test
nek vetett árnyéka.

A’ mi végre az árnyékos részeknek, a’ 
papirossann való kiadását illeti, az árnyék
nak a’ Testhez legközelebb való része, leg
sötétebb, és mennél jobbann elnyúlik a’Tes
tűi annál inkább jobbaiin jobbann elhomájo- 
sodik , de még is elegendő setétségbenn ma
rad.

Az olyan Testekre pedig, melyekre más 
elüttök álló Testekről árnyék vetődik, a' se- 
tétebb részek, mellytk kiilömbenn jobb fe 
lől e s n é n e k , ha magokbann szabadomi álla-
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nának, ekkor bal felől esnek, és jobb felé 
lassann lassann elmúlnak, melyeket a’ Teste- 
kenn a’ viszszaverődött világosság szokott 
okozni.

§. 63.
Valamely 6 egyenlő négy szegeletű Lapok ál

tal rekesztődött Testet p. o. a' Kotzkát 
(C u b u s, Würfel) III. Táb. ι -sö szám. úgy 
rajzolni és árnye'kozni, a hogy abból tsak 

egy óldai látszik.
Meghúzódik elsőbenn az X Y  vízállasú 

Línia, ez alá egy kevés távolságra, egy négy 
egyenlő oldalú, és igaz szegeletű Lap A B  CD  
rajzolódik, az 33-dik § szerént; (mivel ezen 
Test felyűlről aláfelé néződvénn ilyennek tet
szik) és olyan szélességbenn, és hoszszúság- 
bann, mint a’ milyennek kell lenni a’ lerajzo
landó Test oldalainak, azombann úgy hogy 
egyik óldala az A  D  a’ meghúzott víz állású 
líniával egyenlő közre essenn; e’ meglévénn 
azon négy szegeletű Lapnak , felőlünk eső C. 
és B . szegeleteiből, a’ vízállású líniáig, sőt 
azon felyűl is függő líniák állítódak, melyek
nek meghatározvánn a’ magosságokat az A B -  
nél, (mely most a’Test szélességével egyen
lő) vízállású líniával bérekesztődnek felyűlről, 
’s ekképpenn készen van a’ kotzkának fenn
álló Rajza is, melynek mindenik szegeletje, 
ugyan azon betűvel, a’ melyei a’ fnndamen- 
tcm Rajzba van megjegyződik.

Most ezenn a’ Testeim igen gyenge ár
nyék van, mivel azon Lapot, mely belőle lát
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szik, óldalaslag menő sugár Línia érvénn, 
igen kevéssé világosítja meg a’ Nap.

A' vetett árnyéka pedig úgy határozód
hatok meg, meghúzódik a’ Test, CD szege- 
lete'nél a’ Nap súgára dűlése, az D d  Línia 
szerént, az X Y  vízállást! líniáig , mely az- 
utánn a’ víz állású líniánn alól a’ fundamen- 
tom Rajz mellett függőleg leeresztődik, a’ 
dd Línia menetelébe; e meglévénn a’ funda- 
mentom Rajzba is, ugyan arról az óldalról, 
meghúzódik a" Testnek D  szegeletétől, a’ D d  
Línia szerént a’ Nap súgára dűlése, és ezzel 
egyenlő közre a’ C szegeletétől a’ Cc Línia 
szerént, a’ hol már a’ fundamentom Rajz 
szegeletétől húzott súgár líniák az óldal 
Rajz ugyan azon betűvel jegyzett szegeleté- 
tői, leeresztett súgár líniát ketté vágják, a’ 
d és c pontoknál, ott a’ fundamentom Rajz
hoz képest, ki adódik a’vetett árnyék, mely
nek feste'kkel való kiadásábann á’ felyebb 
előadott Törvényekre fígyelmezvénn, a’ Test
hez legközelebb való része Iegsetétebb leszsz, 
és mennél inkább eltávozik tőle annál in
kább gyengébbé tevődik elmosás által az 
árnyék.

Meg kell ittenn jegyezni, és az ezutánn 
következő Példákbann is megtartani, hogy 
ámbár itt a’ Rajzolatonn , azon líniák , me
lyeknek segítsége által keresődik ki a’ Test
nek vetett árnyéka, pontozott líniák által ki
adódtak; nem szükségesek, hogy a’ kézi Raj- 
zolatokbann is kiadódjanak, sőt tsak píai- 
bászszal húzódvánn ki, a’ ki festés utána
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egészszenn kidörgölődnek, és tsupánn tsak 
a’ Test szegeletei húzódnak ki egésséges U- 
niák által.

§* 54·
A ' Kotzkát úgy rajzolni, és árnyékozni, 

a’ hogy abból két óldal látszik.
Meghúzódik elsőbenn az X  Y  vízállású 

Linia, III. Táb. 2-dik szám. Ez alá kevés tá
volságra úgy rajzolódik le az négy egyenlő 
oldalú, és igaz szegeletű Lap, A B  CD  a’ 
hogy előttünk a’ Test szegeletével esvénn 
két óldal látszik belőle, ’s a’ milyennek ekkor 
felyűlről néződvénn teszik. E ’ meglévénn 
azon négy szegeletű Lapnak felülünk eső 
A B C , szegeleteitől, a' vízállású líniáig sőt 
azonn felyűl is, függő líniák húzódnak, me- 
iyekenn meghatározvánn a’ Testnek magas
ságát, az A-nál, azon meghatározott pont
nál vízállású líniával rekesztődik bé a’Test, 
’s ekképpenn készen van a’ Testnek fennálló 
Rajza is, melynek minden szegeletje ugyan 
azon Betűvel, melyei a’ fundamentom Rajz
ba van, megjegyződik.

Most a’ Testnek negyedik szegeletje a’ 
D ,  a’ felőlünk eső A B  és BC  Lapjai által 
a’ Testnek eltakaródvánn , a’ fennálló Rajz
ba a’ D-nél tsak egy megjegyzett pontal adó
dik k i, a’ több szegeletjei pedig egésséges 
líniákkal húzódnak ki.

A’ Testeim a’ sete't és világos részek
nek kiadására meghatározódik elsőbenn , a’ 
fundamentom Rajzba tetszés szerént, hogy
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a 'Nap mitsoda dőlésbenn süti a’ Testet, p.o. 
légjen hogy a’ B  b sugár Línia szerént, és 
így a' Testnek A B  oldalára esvénn, a'leszsz 
a’ Testnek a’ fenn álló Rajzba a’ világos ré
sze, még pedig a’ hozzánk közelebb eső 
része a’ ií'-nél világosabb, és mennél inkább 
elfordul az. A  felé annál inkább elhomájoso- 
dik, ezzel a’ világos óldallal ellenkező ól
dal pedig, minthogy a’ Nap súgára nem 
sütheti, setét leszsz, még pedig mennél kö- 
zelébb esik hozzánk, az B ·nél annál seté- 
tebb, és mennél jobbann eltávozik a’ C felé 
annál inkább veszt a’ setétségéből.

A’ vetett árnyéka pedig úgy határozó
dik meg, hogy a’ Testnek a’ fennálló Rajz
ba, mindenik szegeletitől, meghúzódnak a’ 
Nap súgára dőlései, az Bb, Dd, Cc egyenlő 
közű segítő líniák által; az I f  vízállású lí- 
niáig, melyek ezenn alól függőleg leeresz- 
tődnek, e’ meglévénn a’ fundamentom Rajz
ba is a’ Testnek mindern’k szegeletétől, a’ 
a’ már meghatározott B b  súgár líniávál 
egyenlő közre, sugár líniák húzódnak, és 
a’ hol ezek a’ fennálló Rajznak, ugyan azon 
Betűvel jegyzett szegeleteitől leeresztett sú
gár liniákat ketté vágják, ott azon pontok 
egymással segítő líniákkal öszvekötődvénn, 
azzal ά rendel, a’ melyei a’ fundamentom 
Rajz öszve van kötve; a’ Testnek, vetett 
árnyéka meghatározódik. — A’ festékkel való 
kiadásábann pedig a’ vetett árnyéknak, itt 
is arra kell figyelmezni, hogy a’ Testhez 
legközelebb való része, leszsz a’ legsetétebb,



és mennél inkább eltávozik attól, annál in
kább gyengül az árnyék.

§· 65
Az Három, Négy, Öt, Hat,Hét, Nyóltz , 

’s több oldalú Hasábok, III. Táb. 3 , 4~dik 
számok alatt, a’ feljebb előadódott Törvé
nyek szerént, azon módonn rajzolódnak le, 
a’ bogy egy pontból való szemléléssel, azok
ból , egy , két, három , ’s némelyekből több 
óldalok is látszanak egyszerre.

A’ rajtok eső, és a’ tőlök vetett árnyék 
is, a’ Nap sugár líniájinak mind a’ fennálló, 
mind a’fundamentorn Rajzba, azon módonn 
való meghúzásai által adódhatnak ki, a'mint 
ezeket feljebb látánk.

* §. 66.
Valamely Hengert (Cylindrus) úgy rajzolni

le , és árny okozni, a hogy az előttünk 
fenn áll.

Meghúzódik elsőbeim a’ vízállású X Y  
Linia , és ez alá kevés távolságra egy kari
ka Lap, A E B D  rajzolódik, 111. Táb. 5-dik 
szám, olyan kiterjedésbenn mint a’ milyen 
vastagságú, a’ Henger akar lenni, mivel a’ 
fennálló Henger alá felé néződvénn, karika 
Lapnak tetszik: e’ meglévénn a’ vízállású 
Líniáig, a’ karika Lapnak A  és B  szélétől, 
függő liniák húzódnak, melyek ezen felyűl 
is a’ Test magasságához képest folytatód- 
vánn, felyűlről vízállású líniával bérekesz- 
tődnek az A  és Z?-nél, ezen kívül még a ve
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tett árnyékának jobb móddal való megha
tározására, a’ karika Lap közép pontja is, 
a’ Test magasságát bérekesztő A B  líniánlr a’ 
C-nél megjegyződik, ekképpenn készen van 
a’ Test fennálló Rajza.

A' Testenn való világos, és setét részek 
meghatározására, a’ fundamentom Rajzba 
a’ közép pontonn keresztül húzódik a’ Nap 
súgára tetszés szerént való dűlésbe, az Ab  
segítő Línia által, mely szerént az A  pont 
felől jővénn a’ világosság, a’ Testnek azon 
részére esik, és azt egész erőbenn érvénn, 
megvilágosítja, 's annál fogva a’ Testnek a’ 
fenn álló Rajzba is a’ leszsz a’ világos óldala, 
még pedig a’ hozzánk közelebb eső része 
világosabb, és mennél inkább elfordul tőlünk 
annál inkább láttatik elhomájosodni, ezzel 
a’ világos részszel ellenkező része pedig, mi
vel a’ Nap súgára nem érheti, setét leszsz, 
még pedig a’ Nap súgára ellenébe leszsz a’ 
legsetétebb , és mennél inkább elfordúl at
tól, annál inkább elhomájosodik.

A’ vetett árnyéka pedig úgy határozódba- 
tik meg, hogy a' Testnek a’ fennálló Rajz
ba, a’ közepétől a’ C-től, és szélső B  pon
tól egyenlő közű súgár líniák eresztődnek le, 
a’ vízállású X Y  líniáig, tetszés szerént va
ló dűlésbenn; e’ meglévénn a’ fundamentom 
Rajznak két végső szélétől a’ D  és E  pon
toktól, a’ már előre meghúzott Ab  súgár Ií- 
niával egyenlő közre húzódnak a’ Nap su
garait jelentő segítő D d  és Ee líniák, ek
kor az Ab Líniánn, azon pontra, melyet



a’ Test fenn álló Rajza közepétől a’ C-től 
leeresztett sugár Linia a’ C-nél elvág, füg
gő Línia d e  állítódik; és ezen C pontba le- 
tévénn a’ Czirkalom lábát, kinyitódik a’ 
most legközelebb felállított függő líniánn, 
addig a’ pontig, melyet a’ fundamentom 
Rajz, D  pontjától húzott sugár Línia a’ rímnél 
elvág , és ezzél a’ kinyitásával a’ Czirkalom- 
nak húzódvánn a’ d  be fél karika Línia, 
melyei a’ fundamentom Rajzhoz képest bé- 
záródik a’ Testnek vetett árnyéka; ezen ve
tett árnyéknak is festékkel való kiadásábann , 
a’ felyebb előadott törvényekre kell vigyázni.

§· 67·
így rajzolódnak le a’ külömbkülömbfé- 

le Hasábok, mind a’ fenn álló, mind a’ 
fundamentom Rajzba, de már a’ külömb* 
külömbféle Kúpok rajzolásábann, többre té
tetünk figyelmetesekké, mert ezek a’ fun
damentom Rajzba, nem isak a’ szerént raj
zolódnak a’mint felyúlről alá felé nézvénn, 
3 , 4 , 5 , s több szegeletű Lapoknak tetsze
nek, hanem, 3 , 4 ■> 5 , ’s több szegeletű fi
guráknak rajzolódnak ugyan, de a’ melyek
nek minden szegeletjeiktől, a’ közép pont- 
jokba egyenes líniák húzódnak, melyeknél 
fogva, azon Laponn, több Lapok formálód
nak , melyek a’ Kúpoknak a' fenn álló Rajz
ba lévő Lapjait jelentik.

A’ Kúpoknak a’ fenn álló Rajza készí- 
tésébenn legelsőbenn is a’ fundamentom Rajz
nak közép pontjából állítódik fel, a’ vízál

lású
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Jású líniánn felyűl, függő Línia, melyeim 
a’ Test kívánt magossága meghatározódvánn, 
megjegyződik , azutánna’ fundamemom Rajz
nak mindenik szegettéiből, a ’ vízállású lí- 
niáíg függő líniák húzódnak, melyek azu- 
tánn azonn felyűl, nem függőleg. hanem 
a’ Test közepéim felállított függő líniánn, 
a’ Test magosságának megjegyzett pontjába 
dűlve húzódnak, mely által a’ Test formá
jához képest, hegyessenn Űdódik elő a’ fenn- , 
álló Rajz.

§. 68.
Valamely három szegeletű Kúpot úgy rajzol

ni , t's árnyékozni, a ’ hogy abból egy 
óldal látszik.

Meghúzódik elsőbenn a’ vízállású X  Y  
Línia, III. Táb.6-dikszám, ez alá egy kevés 
távolságra rajzolódik egy három szegeletű 
Lap A B D , melynek azutánn a’közép pont
jához a’ ó-be mind a’ három szegelettől 
egyenes líniák húzódnak, e’ meglévénn, 
ezen fundamentom Rajznak a’ közepétől a’ 
C-től, függő Línia állítódik fel, a’ vízállá“ 
sú X Y  líniánn felyűl, melyenn a’ Test ma
gossága felyűl a’ Ónéi megjegyződik, az
utánn a’ fundamentom Rajznak, A, B  szege- 
leteitől a’ vízállású líniáig függő líniák hú
zódnak, melyekből a’ Test magosságához dűlt 
líniák húzódnak, ’s ekképpenn a’ fennálló 
Rajz is el készül. -— Megkell ittenit je
gyezni, hogy tsak a' felőlünk eső cldalok, 
szegettjeitől húzódnak fel a’ Test magossá.
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gához egésséges líniák, az ezektől eltakart 
óldalok pedig, a’ fennálló Rajzba éppenn nem 
adódnak ki.

Most ezenn a’Testenn nintsen setét rész, 
mivel arra a’ Lapra, mellj belőlle látszik, 
a’ Nap sugara óldalaslag esvénn , azt gyen- 
génn megvilágosítja, hanem tsak a’ hegye 
felé annyiba homájosítódik el egy keveset, 
hogy a’ távolságot, a’ hogy előttünk áll, mu
tassa.

A’ vetett Árnyéka pedig, valamint más 
Testeknek is, úgy határozódhatik meg, hogy 
a’ Fundamentom Rajzonn, a’ C-nél a’ Test 
közép pontjánn keresztül húzódik tetszés sze
rént való dűlésbenn a’ Nap súgár líniája; ha- 
sonlóképpenn a’ fennálló Rajzbann is, a’ Test 
hegyéből a’ C-ből tetszés szerént való dűlés
benn meghúzódik a’ Nap súgár líniája CY, 
a’ víz állású X  Y  líniáig, és ettől a’ funda
mentom Rajz mellett függőleg leeresztődik, 
a’ hol már ez, a’ Fundamentomba húzott Cc 
súgár Iíniát a’ c-nél elvágja, ott határozódik 
a’ vetett árnyéknak hoszszasága, ’s ekkor a’ 
fundamentom Rajz B  D  szegleteitől a’ c 
ponthoz líniák húzódnak, melly általa* Test 
vetett Árnyéka egészenn kiadódik.

A* Fundamentom Rajzonn is, minthogy 
az most nem éppenn Lapnak tetszik, van 
világos és setét rész, még pedig ennek azon 
óldala leszsz világos, melly a’ Nap súgára 
elébe esik, ’e az ezzel általellenbenn való ól
dal pedig setét. Mind a’fundamentom, mind 
a* fennálló Rajz, mind pedjg a’ vetett Ár-
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nyék festékkel való kidolgozására, tsak a’ fel
jebb előadott Törvényekre kell figycímezni.

§· 69.
Ugyan azon három egyenlő ó Ida Iá ás szegele* 
tű Kúpot úgy rajzolni e's ár nyék ózni, a’ hogy 
abból két óldal látszik. III. Túb. 7-dik szám.

Ezen Test a’ fundamentom Rajzba égy 
rajzolódik le, a’ mint azt az elébbeni §-ba 
láttuk, tsakliogy már nem oldalával, hanem 
egy szegettjével esik felénk.

A' fennálló Rajza is hasonlóképpenn ha
tározódván!! rajzolódik, a’ mint az elébbeni 
§-bann előadódott.

Most a' Testenn magánn vannak világos 
és setét részek, melyek itt is úgy határozód
hatnak meg, valamint más T estekenn ; meg
húzódik 1.1. a’ fundamentom Rajzba elsőbeim 
a’ Nap sugár líniája tetszés szerént Való dű- 
lésbenn , most Cc Jínia szerént, és mivel ez 
a’ Testnek A B C  óldalára esik, megvilágo- 
sítja azt, ’s a’ leszsz a’ fennálló Rajzba is a’ 
világos óldal, a’ melyik pedig ellenébe esik 
ennek, minthogy a’ Nap súgára nem sütheti, 
setét leszsz , melynek festékkel való kiadásá- 
bann a’ felyebb előadott Törvényekre kell 
figyelmezni.

A’ vetett Árnyéka pedig az elébbeni § 
szerént határozódba tik meg.
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Valamely JSégy egyenlő óldalá 3 szegeletü Lapok 
által rekesztödött Kúpot úgy rajzolni és ár- 
nyékozni, a’ hogy abból két óldal látszik.

Meghúzódik elsőbenn a’ vízállása X  ¥  
línia, ez alá kevés távolságra úgy rajzolódik 
1ε egy négy szegeletü Lap, J E L E  III.Táb. 
8 dik Szám, hogy annak egy szegeletje essen 
felénk, melynek azutánn a’ közép pontjába 
a’ C?-be mind a’ négy szegettéiből egyenes 
líniák húzódnak; e’ meglévénn a’ fundamen- 
tom Rajznak közepéből, a’ C'től, függő línia 
állítódik fel a’ víz állású líniánn felyűí, mel- 
lyenn a’ Test magossága felyíil a’ C-nél meg. 
jegyződik, azutánn a’ fundamentom Rajznak 
A B  D  szegettjeitől, a’ vízállású líniáig füg
gő líniák húzódnak , melyektől a’ Test ma* 
gosságához a’ C-hez dűlt líniák húzódnak, 
melly által a’ fenn álló Rajz is elkészül.

Mind a’ Testenn magánn való, mind a’ 
vetett Árnyékra nézve az eddig előadott Tör
vényekre kell figyelmezni.

§· 71·
Ugyan ezen négy egyenlő óldalá, 3  szegeletü 

Lapok által rekesztödött Kúpot, úgy raj
zolni , és árnyékozni , a ’ hogy az hegyére 

lévénn áUítva, belőle két óldal látszik.
Meghúzódik elsőbenn a’ vízállású X  Y  

Línia, ez alá kevés távolságra, lerajzolódik 
egy négy egyenlő oldalú és szegeletü Lap A B  
C D  III. Táb. 9-dik szám , mivel most ezen

§. 7°*



Test felyülről alá felé néző.dvénn, olyannak 
látszik; azutánn ennek közepe kikeresődvénn 
az £-nél, ebből függő Linia húzódik, a’ 
vízállású Líniánn keresztül, melyenn a’ Test 
magossága, meghatározódik; és ezen meg
határozott magosság pontyánn keresztül, víz- 
állású Línia húzódik; e’ meglévénn a’ Test 
fundamentoni Rajza felőlünk eső szegeleteitől, 
egészszenn a* Test magosságát határozó víz
állású líniáig függő líniák húzódnak, melyek
nek azon pontjaiból, a’ hol azt a’ vízállású 
Líniát elvágják, az A B C  pontokból egye
nes dűlt líniák húzódnak, azon pontba, a’ 
a’ hol a’ vízállású X  Y  líniát, a’ fundamen- 
tom Rajz közepéből ^z ^-ből felállított füg
gő Línia elvágja, ’s ekképpenn készenn van 
a’ fennálló Rajz.

Most a’ Testeim van világos és setét 
rész, melynek a’ fennálló Rajzba való ki
adására , elsőbenn a’ fnndamentom Rajzonn 
határozódik meg, meghúzódvánn a’ Nap 
súgára tetszés szerént való dulésbenn , a’ Bb  
línia által, mely a’ Testnek A B  óldalára es- 
véna , azt megvilágosítja, az ezzel ellenkező 
rész pedig setét leszsz.

A’ vetett árnyéka meghatározására, szük
séges, hogy a’ fennálló Rajz, B D C  szege
detektől , a’ Nap súgára dőlése, egyenlő közű 
líniák által húzódjon a’ vízállású X  Y  Líniáig, 
melyek a’ Test fnndamentom Rajza mellett, 
függőleg leeresztődvénn , a’ hol a’ fundamen- 
tom hasonló szegeleteitől, húzott súgár Ilmá
kat elvágják, ά d e b  pontoknál, ott fog ha
tározódni a’ Testnek vetett árnyéka.



Az őt, hat, hét, nyóltz, ’s töbh oldalú 
Kúpok a’ felyebb előadott Törvények szerént 
ezenn módonn rajzolódnak le , a’ hogy egy 
pontból való szemléléssel azokból, egy, két, 
három, ’s némelyekből több óldalok is lát
szanak egyszerre.

A’ rajtok eső és a’ tólök vetett árnyék 
is a’ Nap súgár líniájinak, mind a’ fenn 
álló, mind a’ fundamentom Rajzba, azon mó
donn való meghúzásai által adódhatnak ki, 
a’ mint ezeket felyebb látánk.

§· 72'

§. 75.

Kerek Kúpot rajzolni és ámyékozni.

Meghúzódik a’ vízállású X Y  Linia , ez 
alá kevés távolságra, rajzolódik egy Karika 
Linia A E B D  III. Táb. 10-dik szám, mely
nek közép pontja is a’ C-nél megjegyződik, e' 
meglévénn a’ közép pontjából egy függő Li
nia állítódik fel, a’ vízállású líniánn felyűl, 
ezen a’ Test magassága felyűl a’ C-nél meg
jegyződik, azutánn a’ fundamentom Rajz, 
A  ß  óldalától a’ vízállású líniáig, függő lí~ 
niák húzódnak, melytől a’ Test magossága 
C pontjához dűlt líniák húzódvánn, elkészül 
a’ fennálló Rajz.

Ezen Testnek is mind a’ rajta lévő, 
mind a’ vetett árnyékának kitalálására és ki
adására nézve, a’ felyebb előadott Törvé
nyekre kell figyelmezni.



§ ·  74*
Ugyan ezen hereit Kúpot, ágy rajzolni, és ár·

nye'iozni, a ’ Aagy az hegyére állítva, 
előttünk van.

Meghúzódik a’ vízállású X  X, Linia ez 
alá kevés távolságra, egy karika Lap rajzo
lódik III. Táb. íi-dik szám, mivel a’ kerek 
kúp a’ talpa felől néződvénn ilyennek tetszik, 
ennek közép pontja a’ C-nél megjegyződik, 
’s azutánn ezen C közép pontól függő Línia 
CC állítódik fel a’ vízállású líniánn felyűl, 
melyeim keresztül más vízállású Línia húzó
dik A B ; e’ meglévénn a’ fundamentom Rajz 
A  és B  óldalaitól függő líniák húzódnak, az 
A B  vízállású límáig, melyen azon pontok, 
melyek azon függő líniák által rajta elvágói
nak megjegyződvénn, tőlök a’ Test meg- 
jegyzett hegyibe a’ C hez dűlt líniák A C  és 
B C  búzódvánn, készenn leszsz a’ fenn álló 
Rajz.

A’ Testeim lévő árnyék, a’ felyebb elő
adott Törvények által határozódvánn adód- 
hatik ki.

A’ vetett árnyéka pedig, ekképpenn ke- 
resődhetik k i, meghúzódik elsőbenn is a’ 
fundamentom Rajz közép pontjánn keresztül 
az A b  segítő Línia, mely a’ Nap súgára 
dőlését adja elő, és ezzel egyenlő közre a’ 
fundamentom Rajznak alsó, és felső szélé
től az D d  és Ee  súgár líniák is; hasonló- 
képpenn a’ Test fenn álló Rajzának is a’ kö
zép pontjától a’ C-től és végső pontjától a’



J3~tő i, meghúzódik a’ Nap súgára dűlése az 
X  Y  vízállású Urnáig , melyeim alól függőleg 
leeresztodvénn, meghatározódik a’ vetett ár
nyék hoszszasága a’ 3-nél, szélessége pedig 
úgy határozódik meg, a’ hol a’ C-től leeresz
tett sugár Línia, az fundamentom Rajzonn 
keresztül húzott A b  sugár liniat a’ C pont
nál elvágja, azonn pontonn az A b  líniára a’ 
4-dik § szerént függő Línia d e állítódik , 
a’ hol már most ezen d e  függő líniát az D d  
és E e  sugár líniák a’ d  és e pontoknál el
vágják, onnan a’ fundamentom Rajz közép 
pontja felé, húzódjanak líniák, melyeknek 
ugyan a’ hegye a’ fundamentom Rajztól el- 
takaródik, ’s végre a’ C pontból a’ Czirka- 
iomnak Cb kinyitásával egy fél karika hú~ 
zódvánn d b e y a’ vetett árnyék bérekesztő«' 
dik, ekképpenn ezen Tétnek vetett árnyéka 
is készen van.

§. 75.
Valamely Golyóbist rajzolni, és árnydkozni.

Meghúzódik a’ vízállású X  Y  Línia, ez 
alá kevés távolságra egy karika Lap rajzoló
dik, IV* Táb. i-sőszám, mivel a’ golyóbis fe- 
lyűlről néződvénn tsak egy karika Lapnak 
tetszik; e’ meglévénn azon karikának közép 
pontja felett a’ vízállású líniánn felyűl ismét 
más Karika rajzolódik, mely a’ Golyóbis ol
dalról való Rajzát adja elő, mivel az oldal
ról néződvénn is tsak karikának tetszik

A’ Golyóbisonn lévő setét, és világos 
részeknek kiadása legtöbb fígyeltnetességet,
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es gyakorlást kíván; -mely helyeim esik raj
ta a’ setet, és világos rész, azt a’ Nap su
gara dőlése határozza, a’ festékkel való ki
adása pedig a’ figurából legjobbann kitetszik.

A’ vetett árnyéka pedig ekképpenn ha- 
tározódhatik m eg, a’ Golyóbis fenn álló 
Rajzánn, húzódjon meg a’ közép pontjára 
eső Cc sugár Línia, a’ vízállása líniáig, és 
ezzel egyenlő közre a’ Golyóbis külső széle- 
inn is az A a , Bb  sugár líniák, ’s függőleg 
eresztődjenek le , a’ vízállású líniánn alól: 
e’ meglévénn, a’ Test fundament om Rajzá
nak is közép pontjánn keresztül, húzódjon a’ 
b a súgár Línia, ’s a’ hol ezen sugár L ínia, 
ba pontoknál elvágja, az elébb leeresztett 
függő líniákat ott határozódik az árnyék
nak hoszszasága; szélessége pedig úgy hatá
rozódik meg, ha elébb azon pontba, a’ hol 
a’ Test fenn álló Rajzának közép pontjától 
leeresztett Cc súgár Línia, a fundamen- 
tomba húzott b a  súgár líniát a’ c pontnál 
elvágja, a’ 4-dik szerént függő Línia ál
lítódik fel D E , már most a’ hol ezen D E  
függő líniát a’ fundamentom Rajznak alsó, 
és felső szélétől a’ ba súgár líniával egyenlő 
közre húzott d D  és e E  súgár líniák elvág
ják a’ d  és e pontoknál határozódik a’ ve
tett árnyék szélessége; így mind a’ szélessé
ge, mind a’ hossza egy egy pont által meg
lévénn határozva, végre azon négy pontokon 
keresztül, a’ 9-dik §-nak 3-dik számja szerént 
hoszszas Karika Línia húzódvánn a’ vetett ár
nyéknak egész kiterjedése meghatározódik.
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§· 76·
Láttuk eddig, hogy a’ külömbkülömb- 

féle Hasábok, és Kúpok, mimódonn rajzo
lódhatnak le, mind a’ fundamentom mind 
a’ fenn álló Rajzba, ha azok talpaikra fel
állítva vannak előttünk, mely ke't féle rajzo
lat által ezeknek valóságos formájokat, má
sokkal is eléggé képzelhetjük. De ha ugyan 
ezen Testeket eldőlve, vagy oldalaikra le
fektetve kell lerajzolnunk, már akkor, azon 
kétféleképpenn való lerajzolása, az egész for
máját ki nem adja, melyre nézvé szükséges, 
hogy még harmadik módonn t. i. a’ végről 
való formája is lerajzolódjon. ■— A’ Testek
nek ezen végről való formája mindenkor két- 
féleképpenn tűnik a’ szemünkbe, mert vagy 
úgy láthatjuk azokat, a’ mint a’ Test formá
jához képest három, négy, ö t, ’s több sze- 
geletű Lapot formálnak, de a’ mint tőlünk 
elfordúlva vágynak azoknak végei már ösz- 
szébb húzódva látszanak; vagy pedig néha 
végeikből semmi sem látszódvánn tsupánn 
tsak egy líniának tetszenek. Mind a’ két féle 
esetbenn való lerajzolását lássuk..

§· 77·
A' három 6Ida Ifi Hasábot úgy rajzolni és ár

nyékolni, a' hogy annak végéből semmi 
sem látszik.

Meghúzódik elsőbenn a’ vízállású X Y l í -  
nía, ez alá kevés távolságra egy három e- 
gyenlő oldalú figura A B C  rajzolódik IV.Táb.



2-dik szám, melly a’ testnek végről Való for
máját adja elő ; ezen három szegeletű figura 
pedig ebbenn az esetbenn úgy rajzolódik le, 
hogy a’ JBC óldala a’ vízállású XT" Iíniával 
függő líniát form áljál: e meglévénn, ezen 
három szegeletű figurának mind a’ három sze
gettjétől, a’ vízállású X Y  líniával egyenlő 
közre húzódnak egyenlő közű líniák, melyek 
a’ Test hoszszúságához képest mind a’ két 
végről B C  függő líniákkal bérekesztődvénn, 
készenn leszsz a’ fundamentom Rajz, mely
ből a’ fennálló Rajz így készítődhetik el: & 
fundamentom Rajznak mind a’ két végéről a’ 
vízállású X Y  línia felett függő líniák állítód
nak, mellyekre a’ segítő Rajz A D  függő ma
gossága által tevődvénn, felyűlről A  A  víz- 
állású líniával bézáródnak.

A’ Testenn lévő setét és világos részek
nek kiadására meghatározódik elsőbenn a’ 
fundamentom Rajzonn a’ Nap súgára dűlése, 
az Aa  sugár línia által, (mivel az A A  línia 
a’ Testnek legfelső szegettét jelenti) mely is 
a’ Testnek A C  óldalára esvénn, a’ leszsz a' 
fennálló Rajzolatbann is a’ világos óldal, és 
tsak annyibann homályosodik el felyűlről, a’ 
mennyibenn előttünk dűlve lévénn, annak 
felső réfeze távolabb esik tőllünk.

A’ vetett Árnyéka pedig a’ fellyebb elő. 
adott módonn a’ fennálló és fundamentom 
Rajzonn, ugyan azon szegeletektől vetődött 
sugár líniák öszszejövetelek által adódhatik ki.
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§. 7δ.

Ugyan ezen három, szegeletü Hasábot úgy raj
zolni és drnye'kozni , hogy annak o’ fenn

álló Rajzba a ’ vége is láttatódhasson. ,

Meghúzódik elsőbenn a’ víz állású X  T  
línia, ez alá kevés távolságra egy három 
szegeletü Lap A B C  rajzolódik, IV. T áb.3. 
dik szám, melly a’ Testnek végről való for
máját adja elő; ezen három szegeletü Lap 
pedig ebbenn az esetbenn úgy rajzolódik le , 
hogy a’ B C  óldala a’ függő líniától annyira 
távozzon e l, mint a’ milyen dűtésbenn kí
vántatik, hogy a’ Test előttünk lefektetve 
rajzolódjon: e’ meglévénn, ezen három sze
gelet ű Lapnak mind a’ három szegeletétől 
húzódnak a’ kívánt dűtésbenn egyenlő közű 
líniák', melyeken a’ Test hoszszúsága megha- 
tározódvánn, mind a’ két végről, az óldalai
hoz képpest eső függő líniákkal bérekesz- 
tődnek, ’s ekképpenn készszen van a’ fun 
damentom Rajz, melyből a’ fennálló Rajz így 
készítődhetik e l : a’ fundamentom Rajznak 
mind a’ két végéről az A  A  pontokból függő 
líniák állítódnak fe l, a’ vízállású X  X  línia 
felett, melyekre a’ segítő Rajz A D  függő ma
gossága által tevődvénn, feljűl az A  A  líniá- 
val bérekesztődnek, azutánn a’ fi idamentom 
R“ajz B  és C szegeleteitől is függő líniák hú
zódnak a’ víz állású líniáig, melyektől ezen 
felyűl az elébb megjegyzett A  ponthoz dűlt 
líniák az A B  és AC  húzódnak , ’s e’képpenn 
az végénn a’ fennálló Rajzba az ABC



három szegelet kiadja a 'Test végének forma
iját, a’ másik végeim pedig tsak az A  C línia 
által határozódik a’ Test, mivel a’ végének 
másik A B  óldal líniája elfakaródik.

Mind a’ Testenn lévő setét és világos/  o
résznek, mind pedig a’ vetett Árnyék meg
határozására az elébbeni § ba elóadattakra 
kell figyelmezni.

Ekképpenn rajzolódhatnak és árnyéko- 
zódhatnak ki a’ négy, öt, ha t, hét, nyóltz, 's 
több oldalú Hasábok is , melyek közzül lássuk

§· 79·
A  nyóltz oldalú Hasábot úgy rajzolni ás ár-

nyékozni, hogy annak a’ fennálló Rajz
ba a' vége is látszódhasson.

Meghúzódik elsőbenn a’ vízállású X Y  lí- 
üia, ez alá kevés távolságra egy nyóltz sze- 
geletu figura rajzolódik IV. Táb. 4 dik szám, 
melly a’ Test végről való formáját adja elő; 
ezen nyóltz szegeletű Lap pedig e' mostani 
esetbenn úgy rajzolódik le, mint a’ milyen 
dúlésbenn kívántatik, hogy a’ Test előttünk 
lefektetve rajzolódjon, e’ meglévénn a’ nyóltz 
szegeletű figurának minden szegeleteitől hú
zódnak a' kívánt dúlésbenn egyenlő közű lí- 
niák, melyeken a’ Testhoszszúsága meghatá- 
rozódvánn, mind a’ két végről az oldalaik
hoz képest eső függő líniákkal bérekesztőd- 
nek, ’s e’képpenn készenn van a’ fundamen- 
tomRajz, melyből a’ fennálló Rajz így ké- 
Szítődhetik el: a" fundamentom Rajznak mind 
a’két végiről, az óldalainak szegeletjeiből füg-

% % O ß ß  93



gő líniák állítódnak fel a’ vízállású X Y  línia 
felett, melyre a’ segítő nyóltz szegeletű figu
ra h c függő magassága által tevődvénn, fe- 
lyűl a’ hh  líniával bérekesztődik, a’ több 
óldalszegeletjei pedig ekképpenn határozód
hatnak meg: a’ felállított h c függő líniánn 
megjegyződnek a’ nyóltz szegeletű figura ab 
pontjai, ’s ezektől az elébb húzott h fi vízál
lású líniával egyenlő közű líniák húzódnak, 
melyek a’ fundamentom Rajzból felállított 
függő Ilmákat elvágvánn, a’ Testnek egyik 
végénn való formáját kiadják, a’ másik vé- 
génn pedig tsak a’ felőlünk való óldala látsz- 
vánn a’ Testnek, a’ túlsó óldalról való sze
gettjeit eltakarja, de a’ melyeket mindazon- 
ádtal a’ Test vetett árnyékának jobb móddal 
való meghatározására szükséges feljegyezni.

Meg kell ittenn jegyezni, hogy az ilyen 
dűlt Testek rajzolásábann azon szegeletek és 
óldalok, melyek a’ fundamentom Rajzba kö- 
zépenn esnek, már a’ fenn álló Rajzába 
mindenkor felyűl fordulnak, és a’ szerént kö
vetik egymást minden oldalaik és szegeleteik.

Ezen nyóltz óldalú Testnek, valamint 
más külömböző óldalú Testnek, világos , és 
setét részeinek megadására, nem külömbenn 
a’ vetett árnyékának meghatározására, a’ 
felyebb előadóttakra tétetünk figyelmetesekke'.

§. 80.
A' Hengert lefektetve rajzolni és árnyékozni.

Minthogy a’ Hengert úgy nézhetjük 
mint véghetetlen sok óldalokból öszéze tett
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Hasábot, annál fogva azok rajzolásának Tör
vénnyel szerént lehet legkönnyebbenn ezt is 
lerajzolni, még pedig a' m iit az elébbeni 
§-ba a’nyóltz óldalú Hasábot lerajzoltuk, azon 
módonn a' Hengert is lerajzolhatjuk, tsak 
hogy már az oldalait nem egyenes ha
nem görbe líniákkal kötjük öszsze, melynél 
fogva ά vége nem hoszszas nyóltz szegele
tet: hanem hoszszas Karika Lapot formál.

A’ rajta lévő, és a’ lőle vetett árnyék is 
a’ felyebb előadott módokonn határozódhat 
tik meg.

§· 81.
Valamely nyóltz szegeletü Hasábra , ha felyül 

reá négy szegeletü lapos Test tevődik, 
hogy kell kirajzolni tfs árnyékozni.

Meghúzódik elsőbenn az X  Y  vízállása 
Línia, ez alá kevés távolságra rajzolódik egy 
négy egyenlő szegeletü Lop Λ  B  Cϊ )  IV. 
Táb. 5-dik szám, mely a’ négy szegeletü la
pos testet jelenti, ennek alatta lévénn a’nyóltz 
szegeletü Hasáb , rajta tsak pontozott líniávai 
adódik k i; ekkor a’ fundamentom Baiznak 
felőlünk eső szegeleteitől a’ vízállású línián 
felyül függő líniák állítódnak, melyeknek te
teje a b  vízállású líniávai záródik bé, és 
ezenn felyül pedig a’ négy szegeletü lapos 
Test vastagsága adódvann ki, készenn lé
szen a’ fennálló Rajz.

A’ nyóltz szegeletü Testenn lévő, és a* 
négy szegeletü lapos Testől reá vetett ár
nyék meghatározására, meghúzódik a’ fun-



dameiUom Rajzba a' négy szegeletű lapnak 
A  szegettétől, a' nyóltz szegeletű Testnek 
fundamentom Rajza felé, tetszés szerént való 
dűlésbenn a’ Nap sugár líniája az a a y és ez
zel egyenlő közre, a’ nyóltz szegeletű Lap
nak c és / ,  szegeleteitől is az cc és / i , sú- 
gár líniák, és a’ hol ezek a’ négy szegeletű 
Lap A  B  óldalát az ciy ey /, pontoknál meg
érik , azon pontokból, az Test fenn álló 
Rajzába, az ab  líniánn, függő Línia sze
rént felvivődvénn, ugyan azon pontok meg- 
jegyződnek az a , e , i y pontoknál, mélypon
tokból a’ Nap sugár líniáji, tetszés szerént 
való dűlésbenn, egyenlő közre meghúzód
nak a’ nyóltz szegeletű Testre, és ezen su
gár líniák, a’ fundamentom Rajzbann lévő 
nyóltz szegeletű lapnak a e i szegeleteitől füg
gő líniák szerint kettévágódnak, 's a’ hol 
azon ketteVágás pontjai esnek a’ nyóltz szé- 
geletű laponn, ott határozódnak, magára a’ 
Testre vetett árnyéknak szélei

A’ mi pedig a’ vetett árnyéka meghatá
rozását illeti, a’ felyebb elő adott Törvé
nyek szerént könnyenn megeshetik, tsak 
arra kell vigyázni, melyik sugár Línia ve
tődik a’ négy szegeletű lapos Test a d  és 
be  alsó részétől, melyik pedig a’ felső A D  
B C  részétől, hogy mind a' fenn álló, mind 
a’ fundamentom Rajz ugyan azon szeget
téitől húzott sugár líniák éppenn egymást 
vághassák kérésztől. — Mind . a’ Testenn 
lévő, mind a’ fundamentomba vetett ár
nyéknak pedig festékkel való kiadásábann.,
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*’ feljebb előadott árnyékozás Törvénnyeire 
kell figyelmezni.

§. 82.
Valamely Hengerre, ha felyül reá valamely 

négy szegeletű lapos Test tevődik, hogy 
kell kirajzolni és árnyékozni.

Ezen figura nem sokbann külömböz- 
vénn az elébbeni §-ba előadott Testtől, a’ 
ki tehát az eddig előadottakbann jól gya
korolta magát, a’ IV. Táb. 6-dik szám alatt 
lévő figurából könnyenn eligazodhaiik.

§ .  83 .

Valamely négy szegeletű, Hasábnak, az előt
te fenn álló Testre vetett árnyékát meg

határozni,
. Meghúzódik elsőbenn a’ vízállású X  Y  

Linia ez alá kevés távolságra, az eddig elő
adott Törvények szerént, lerajzolódik mind 
a’ négy szegeletű Hasáb, mind az előtte 
álló Test fundamentom Bajza, melyeknek 
/előlünk eső szegeleteitől a’ vízállású líniánn 
felyűl függő líniák húzódvánn, lerajzolódik 
azon Testek fenn álló Rajza is IV, Táb. 7-dik 
szám. Ekkor a' fundamentom Rajzba, a’négy 
Szegeletű Hasáb D  és C szegeleteitől tetszés 
szerént való dűtésbenn, de egyenlő közre, 
meghúzódnak a’ Nap sugár líniáji, és azon 
pontokból a’ hol az előtte álló Testet meg
érik, a’ d  és c pontoknál, onnan a’ fenn ál
ló Rajzra függő líniák húzódnak; a’ d D és

7



Cc  líniák, már most a’ négy szegeletű Ha
sábnak is CD  szegeletétől tetszés szerént 
való dűtésbenn meghúzódik az Nap súgár 
líniája, és a’ hol az elébb húzott függő lí- 
niákat elvágja, ott határodódik a’ vetett ár- 
nyék a d D  Cc pontok között.

§· Μ-
Valamely szegeletes Kúpnak, az előtti fenn 

álló Testre vetett árnyékát meghatározni.
Meghúzódik elsőbenn a’ vízállású Línia, 

ez alá kevés távolságra , az eddig előadott 
Törvények szerént, lerajzolódik mind a’ sze
geletes Kúp, mind az előtte álló Testnek fún- 
damentom Rajza ; mely meglévénn , azutánn 
azon Testeknek fenn álló Rajza is lerajzoló
dik az vízállású Línia felett, IV. Táb. 8-dik 
szám; e’ meglévénn a’ három szegeletű Ha
sábnak meghatározódik a’fundamentombann, 
az egész vetett árnyéka a’ όδ dik § szerént, 
de az előtte álló Testtől elfogódvánn, a’ 
vetett árnyék egészszenn ki nem adódhatik, 
hanem a’ fenn álló Rajzra eső része ekkép- 
penn határozódik meg , a’ fundamentum Raj- 
zonn a’ Cc súgár líniának azon pontjától mely 
az előtte álló Testbe a’ c-nél megütközik, 
függő Línia állítódik fel, mely a’ Testnek 
fennálló Rajzából, a’ C ponttól húzott sú
gár Línia által a’ C-nél elvágódvánn, kiadja 
a’ vetett árnyék magosságát; szélessége pe
dig ekképpenn határozódik meg, a’ funda- 
mentom Rajzonn, azon pontokiol, mely a’



Äzegeletes Kúpnak B  és D  szegelet eitől, a* 
az előtte álló Testig húzott sugár liniák ál
tal a’ b és d-nél lesznek , függő liniák állítód
nak az X Y  vízállású líniáig, és ezen pon
toktól azutánii, a’ fenn álló Rajza, már meg
határozott magosságához a’ C'hez dűlve d C  
és b C liniák húzódvánn, a' Testre vetett 
árnyék egészenn meghatározódik.

Ekképpenn határozódhatnak meg több 
más efféle Hasábok, és Kúpoktól az előttük 
álló akármelly Testekre vetett Árnyékok is, 
melyeknek mind lerajzolásábann, mind kidol- 
gozásábann, a’ feljebb előadott dolgokbann 
Való jártasság és gyakorlottság nagy segítsé
gül szolgálhat.

§· 85.
Az olyan Testek pedig, melyek belől 

iiressek, rniképpenn rajzolódhatnak le, ’s mi* 
módonn kell a’ rajtok lévő, és a’ tőllök ve
tett Árnyékot meghatározni, lássuk e’ kö
vetkezendő Példákból:

Olyan üres Testet rajzolni és árnyékolni, mely- 
nek óldalai igaz Szegeletre állanak.

Ez a’ Test úgy adódik elő, a’ mint at 
Valahol a’ közepéim két felé van vágva, hogy 
annál fogva az oldalainak vastagsága is ki- 
tessen, felyűlről pedig éppenn béfedezetlen 
vagyon. V. Táb. í-ső Szám.

Meghúzódik az X Y  vízállású línia, ez 
alá kevés távolságra lerajzolódik a’ Test, a’ 
milyennek az felyűlről néződvénn, belőlle.
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három óldala vastagsága látszik; azutánii 
ezen fundamentom Rajznak felőliünk eső ket
tévágott oldalainak A E ,  E D ,  szegeleteiről 
az J F  vízállású líniánn felyűl, függő líniák 
húzódnak, melyeknek magosságát az A B -nél 
meghatározvánn, rajta keresztül vízállású lí- 
niával rekesztődik hé felyűlről a’ Test, mely 
szerént a’ Testnek fennálló Rajza is készenn 
van.

Ezen Test üregébenn vetett Árnyék ek- 
képpenn határozódhatik meg: a’ fundamen- 
tom Rajznak E  szegeletétől, tetszés szerént 
való dűlésbenn, meghúzódik a’ Nap súgár lí- 
niája az E e  segítő Línia által, ’s ennek vé
géről az e pontból függő línia állítódik fe l; 
e meglévénn, a’ Testnek fennálló Rajzábann 
is, az E  szegelettől, tetszés szerént való dű
lésbenn meghúzódik a’ Nap súgár Líniája az 
E e  segítő línia gltal, ’s a’ hol ezen közelébb 
húzott súgár línia, a’ fundamentom Rajzból 
felállított függő líniát az e pontnál elvágja, 
ott határozódik a’ Test üregébenn vetett Ár
nyék; melynek festékkel való kiadásában!» 
arra kell vigyázni, hogy az óldalánál eetétebb, 
és mennél jobbann eltávozik attól, annál ho
mályosabb légyen az Árnyék.

A’ Testől vetett Árnyék pedig e’képpenn 
határozódhatik meg: meghúzódik a’ funda- 
mentom Rajznak B , C, D  szegeleteitől a’ Nap 
eúgára dőlése, a’ belől húzott E e  súgár lí- 
niával egyenlő közre, hasonlóképpenn a’ fenn
álló Rajzba, ugyan azon szegeletektől meg
húzódnak a’ Nap súgára líniáji az X Y  vízál-
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lású líniáig, az E e  sugár límával egyenlő 
közre, ’s a’ vízállású líniánn alól pedig füg- 
gó'leg leeresztődnek, ’s a’ hol a’ fundamen- 
tombaim ugyan azon szegeletektől húzott sú- 
gár líniákat elvágják, ott határozódnak a’ ve
tett Árnyéka szélei; melynek festékkel való 
kiadásábann itt is arra kell vigyázni, hogy 
a’Testhez legközelebb való része legsetétebb, 
és mennél inkább eltávozik attól, annál in
kább elhomályosodik.

Ha pedig ezen Test felyülről béfedező- 
djk, már akkor a’ Test iiregébenn vetett Ár
nyék, felyülről lefelé egészenn az e f  líniáig 
folytatódik.

§. 86 .

Valamely Gömböjü, de belöl üres Testet raj· 
zolni és árnyékolni.

Ezen Test úgy adódik „elő, a’ mint az 
valahol a’ közepénn kétfelé van vágva, hogy
annálfogva az oldalának vastagsága kites- 
sen, felyülről pedig béfedelezetíen vagyon, 
V. Táb. já-dik szám.

Meghúzódik a’ vízállású X Y  Línia, t t  
alá kevés távolságra, lerajzolódik a’ Test, 
a' milyennek az felyülről néződvénn, a’ fala 
vastagsága fél Karika líniát formál, azutánn 
ezen fundamentom Rajznak felőlünk eső ket
tévágott óldalainak A E ,  D F szegeletitől; az 
I F  vízállású Líniánn felyűl, függő Líniák 
húzódnak, melyeknek magosságát az A F  víz* 
állású Línia által rqeghatározvánn, a’ Test
nek fennálló Rajza is elkészül.
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Ezen Test üregébenn vetett Árnyék pe
dig ekképpenn határozódik meg: a’ Funda- 
mentom Rajznak E  szegeletétől tetszés sze
rént való dulésbenn, meghúzódik a’ Nap su
gár Líniája az E e  segítő Línia által, ’s ek
kor a’ néki megfelelő darab karika Limának 
a’ 4_nél éppenn fele része vevődik, melynek 
a’ felőlünk eső E  4 darabja, tetszés szerént 
bizonyos részekre osztódik , mint ezt az 
1 ,2 ,3, számokkal jegyezve lenni látjuk, 
mely pontoktól az elébb húzott E e  sugár Il
mával egyenlő közre, líniák húzódnak a’ da
rab karika második felére, és azon pontok
ból, a’ hol azok azt megérik, függő líniák 
állítódnak a’ Test fennálló Rajzára; e’ meg- 
lévénh, a’ fundamentom Rajznak 1, 5, 4»
számokkal megjegyzett pontjai, a’ Testet fe
jűiről bérekesztő A F  líniára, függő línia sze
rént felhordódnak, ’s onnan a’ Testenn tet
szés szerént való dulésbenn a’ Nap súgár lí- 
niái meghúzódnak, ’s a’ hol ezek a’, funda
mentom Rajznak agyán azon pontjaiból felál
lított függő líniákat a’ Test fennálló Rajzánn 
az i . 2 ,3, 4-> számoknál elvágják , ott határo
zódik a’ Test üregébenn vetett Árnyék; ezen 
vetett Árnyéknak görbesége pedig annál 
szorossabbann határozódhatik meg, mennél 
több részekre osztódik a’ fundamentom Rajz- 
bann az E4  darab karika línia. —■ A’ vetett 
Árnyéknak Festékkel való kiadásábann arra 
kell vigyázni, hogy a’ Testnek legméllyebb 
üregébe leszsz a’ legsetétebb rész, és mennél 
jobbann kifelé görbéd, annál jobbann elha»



jnályosodik az, a’ mit a’ Test öblébe füg. 
gő línia szerént eső Nap súgárainak viszsza- 
verődése okoz.

A’ Testűi vetett árnyék pedi^j ekképpenn 
határozódik meg : meghúzódik ar  fundamen- 
tom Rajznak F  szegeletéről a’ Nap súgára dő
lése, a’Test üregébe húzottE e sugár líniával e- 
gyenlő közre, ugyan ezzel pedig egyenlő 
közre a’ külső szélénél az α-nál másik sugár 
línia húzódik; azon darab karika línia pedig, 
a’ mely ezen a és F  pontok között vagyon, 
tetszés szerént ,■ bizonyos apróbb részekre 
osztódvánn, tőllök is az elébb húzott súgár 
líniákkal egyenlő közre a’ bb,cc,  dd sugár lí- 
niák húzódnak; e’ meglévénn, a’ fundamen- 
tora Rajznak ezen elosztása pontjai, a’ fenn
álló Rajzot felyűlról bérekesztő A F  líniára, 
függő línia szerént az a b  c d  F  pontokba fel- 
vivénn, onnan a’ Test üregébe húzott Nap 
súgár líniáival egyenlő közre sugár líniák hú
zódnak a"' víz állású X  Y  líniáig , melyenn 
alól függő línia szerént leeresztődvénn, a’ hol 
a’ fundamentom Rajz ugyan azon betűvel 
jegyzett pontjaitól húzott Nap súgára líniáit 
elvágják, ott határozódik a’ Testnek vetett 
Árnyéka; melynek görbesége annál jobbann 
meglészen határozva, mennél több részekre 
osztódik a’ fundamentom Rajzba az a F  darab 
karika línia ; a’ festékkel való kidolgozásábann 
pedig arra kell vigyázni, hogy a’ Testhez 
közelebb való része lessz legsetétebb* a' tá
volabb való pedig gyengébb.
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§· « 7 -
Valamely g/imböjü, , de belől üres Testet, mely 

felyül is gömbölyegenn van beje de zve, 
rajzolni e's drnyékozni.

Ez a’ Test úgy adódik elő, a’ mint az 
éppenn a* közepéim két felé van vágva, hogy 
annál fogva az oldalának vastagsága kitessen. 
V-Táb. 3-dik szám.

Meghúzódik a’ víz állású X Y  línia, ez 
alá kevés távolságra lerajzolódik a’ Testnek 
fundamentom Rajza, két egyenlő közű fél 
karika línia által, azutánii ezen fundamentom- 
Rajztiak felőliünk eső ketté vágott oldalainak 
A E , B D  szegeleteitől, az X Y  vízállású lini- 
ánn felyűl, függő líniák húzódnak, melyek 
felyűlről két egyenlő közű karika líniák által 
bérekesztődvénn, elkészül a’Testnek fennálló 
Rajza.

Ezen Test üregébenn vetett Árnyék ek- 
képpenn határozódik meg: elsőbenn is a’fenn 
álló Rajzba, a’ Testnek belső részénn, a’ bé- 
rekesztő fél karika línia tetszés szerént ap
róbb részekre osztódik, mint ez az 
678 számokkal jegyezve vagyon, azutánii 
ezen pontok függő línia szerént, a’ funda
mentom Rajzbann az A D  líniára lehordód- 
nak, és ott is ugyan azon 120 ’s a’ t. szá
mokkal jegyeződnek meg ; e’ meglévénn azon 
pontoktól a’ Test belső része felé tetszés sze
rént való dülésbenn egyenlő közű súgár lí
niák húzódnak, melyeknek megíitődése pont
jától a’ Test fennálló Rajzára függő líniák



húzódnak fel; azutánii a’ Test fennálló Raj- 
zábann a’ belső részeim megjegyzett 1234 
’s a’ t. pontoktól tetszés szerént való dűlés- 
benn meghúzódnak a’ Nap súgára líníái, és 
ahol ezen sugár Ilmák, a’ fundamentom Rajz 
belső részétől felhúzott függő líniákat elvág
ják, a’ Test üregébenn vetett Árnyék kerek- 
dedenn ott határozódik; ezen vetett Árnyék 
pedig annál szorosabbann határozódik meg, 
mennél több részekre osztódik a’ Testet fe- 
iyűlről bérekesztő karika linia; a’ festékkel 
való kiadásábann azt kell megjegyezni, hogy 
a' Test üregébe melyebbenn eső Árnyék se- 
tétebb, és mennél kiljebb gömböjödik feíyiíl 
ről, annál jobbann láttatik elhomájosodni.

A’ vetett árnyéka pedig ekképpenn ha- 
tárózódhatik meg, meghúzódik a’ funda
mentom Rajznak D  szegeletétől a* Nap sú
gára dőlése a’ T est üregébenn húzott sugár 
Ilmákkal egyenlő közre, ugyan ezzel pedig 
a’ külső szélénél az y-nél másik sugár Línia 
húzódik, azon darab Karika Línia pedig a* 
mely ezen f  és D  pontok közt vagyon, tet
szés szerént bizonyos több apróbb részekre 
osztódvánn, tőlök is az elébb húzott sugár 
Ilmákkal egyenlő közre, a’ gg , hh , ii súgár 
líniák húzódnak: e’ meglévénn a’ fundamen
tom Rajzonn azon pontból a’ hol az y^nél 
húzott súgár Línia a’ Testet megéri, a’ fenn 
álló Rajzra függő Línia húzódik, a’ hol is 
azon pontonn keresztül a’ hol a’ fenn álló 
Rajzot az f-né\ megéri, vízállású f d  Línia 
húzódik, melyre a' fundamentom Rajznak
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szélénn g ,  /-vei jegyzett pontok is függő 
Línia szerént felhordódnak, és rajta megjegy- 
ződnek, ’s ekkor azon pontoktól a’ Nap su
gár líniáji meghúzódnak az 1 7  vízállású lí- 
niáig, a’ már belől meghúzott súgár Ilmák
kal egyenlő közre, melyek azután« függő- 
leg leeresztődvénn, a’ hol a’ fundametom 
Kajz ugyan azon betűvel jegyzett pontjaitól 
húzott súgár líniákat ketté vágják, ott hatá
rozódik a’ Test vetett árnyéka, melynek 
festékkel való kiadásábann is arra kell fi- 
gyelmezni, hogy a’ Testhez közelebb való 
rész setétebb, a’ tőle távolabb való re'sz pe
dig homájosabb,

§· δ»·
Ha ugyan ezen eddig előadott Testeket 

nem természetes az az nem a’ Nap világa, 
hanem mesterséges ú. m. a’ Gyertya világa 
világosítja, akkor is hasonló modonn, de 
más forma kiterjedésű árnyékokat vetnek.
.— Mitsoda rendel határozódhatok meg a’ 
Testeim lévő, és a’ tőle vetett árnyék, lássuk 
e’ következendő egy Példából, mely a’ több 
Testekre nézve is útmutatásúl szolgálhat.

Valamely nyóltz szegeletlí Hasábot talpára 
felállítva rajzolni, e's a Gyertya által 
világositódvánn, o’ rajta levő, e's tőle 

vetett árnyékot meghatározni?
Meghúzódik a’ vízállású Línia 4'dik szám, 

ez alá, és felibe lerajzolódik a’Test a' 65. §. 
szerént , hasonlóképpen!! meghatározódik a’
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gyertyának a’ Testtől való távolsága a’ funda- 
mentom Rajzba, a’ C'-nél, és ettől függőleg fel- 
húzódvánn a’ fenn álló Rajzba a’ C pontnál 
megjegyződik a’ Gyertyának álló magossága: 
e' meglévénn, a’ fundamentom Rajzba a’ 
Gyertya helyétől a’ C ponttól, a" Testnek 
mind egyik szegeleténn keresztül húzódnak 
sugár Léniák, re, dd’, ee, gg, — azutánn a’ 
Test fenn álló Rajzábann is, a’ gyertyától 
a’ C-től, a’ Testnek mindenik szegeleténn 
keresztül a’ vízállású X  Y  líniáig meghúzód
nak a’ sugár línják, melyek azutánn azonn 
alól függőleg leeresztődnek, és a’ hol a’ fun
damentom Rajznak, ugyan azon betűvel jegy
zett szegeleteitől húzott sugár líniákat el
vágják, ott határozódik a’ Test vetett árnyé
ka, — A' fenn álló Rajzba pedig a’ vilá
gossággal ellenkező óldalok lesznek a’ setét 
óldalok —■ Itt is az árnyéknak festékkel 
való kiadásábann a’ feljebb előadott Tör
vényekre kell vigyázni.

§· S9·
Ezen eddig előszámlált, és ezekhez ha

sonló Testek, rajzolása és árnyékozása mód
jai, a’ hol legtöbbet és leg gyakrabbann for- 

‘dúlnának is elő t. i. az Építés mesterségé- 
benn, ott is ritkánn így külön külön, ha
nem egygyütt véve, ’s más Testeknek sőt 
egész Épületeknek formájokbann fordulnak 
elő, ’s annál fogva a’ lerajzolások, és a’ raj
tok lévő, ’s tőlök vetett árnyékok mégha» 
tározásánál is, több megjegyzésre méltó



dolgok adják elő magokat; de mind azok
nak lerajzolásábann, és árnyékozásábann nem 
kevés segítségére szolgálhatnak, akárkinek is, 
a’ feljebb előadott rajzolás, és árnyékozás 
Törvénnyei; tsak hogy ezekbenn, és ezek
hez hasonló külömb-külömbféle formájú, 
és kiterjedésű Testek rajzolásábann, és ár
nyékozásábann ineglehetősenn jártas, és jól 
gyakorlott légyen, minekelotte a’ feljebb 
valókra által menne,

§· 9<>·
Ezen eddig előadott módokon a* líniáknak, 

lapoknak, és Testeknek rajzolását tetszés sze
rént való nagyságbann tettük; ilgyde a’ kí
vántatik meg a’ Rajzolatainkba, hogy azok 
akár kissebb, akár nagyobb formákbann raj
zolódnak, még is a’ lerajzolandó Tárgyal, 
annak minden részei, ’s annál fogva az 
egész is Proportióba légyen. — A’ Tár
gyaknak Proportio szerént, kissebb formák
bann való lerajzolását, majd minden, sót a’ 
legnagyobb Mesterek is igen nehéz dolog
nak tartják, kivált ha azokat szabad kézzel 
kell megtenni. — Legközönségesebb módja 
a’ Tárgyak kissebb, vagy nagyobb formák
bann való lerajzolásának, mely a’ négy egyen
lő szegeletű figurákra való osztása által es- 
hetik meg, a’ mikor t. i. azon Rajzolat me
lyet kissebb formákbann kell előadni, egyen
lő közű vízállású és függő líniák által ap- 
próbb négy egyenlő szegeletű figúrák köz
zé vevödik, haspnlóképpenn azon papirosson



is , melyre fog újonnan rajzolódni, meghúzód
tak azon nég_y egyenlő szegeletíí figúrák , de 
már ahoz képest a’ mint azt a’ Tárgyat, 
feissebb, vagy nagyobb formákbann akarjuk 
lerajzolni, azon négy egyenlő szegeletű fi- 
gúrák is kissebbek vagy nagyobbak lesznek: 
ekkor darabról darabra felvevődik a’ leraj
zolandó Tárgynak, mindenik négy szegeletű 
figúrábann eső része, és azon módonn ugyan 
azon négy szegeletű figúrába rajzolódik le, 
az újonnann készülendő Rajzolatonn is.

De valamely Tárgy kissebb vagy na
gyobb formábann való lerajzolásának ezen 
módja, nem a’ legjobb és tökélletesebb, 
azombann vélle sok esetekbenn nem is él
hetni : mert p. o. mikor a' lerajzolandó Tárgy, 
nem lerajzolva, hanem természetes formájá- 
bann van előttünk, nem húzhatunk rajta Il
mákat, ’s négy szegeletű figurákra sem oszt
hatjuk; de ha Rajzolatbann van is, azombann 
valamely tiszta és tsínosonn kidolgozott mun
ka , akkor is a’ líniák húzásával nem kever
hetjük el.

§· 9 1*
'Lehetne ugyan a’ Tárgyaknak, kissebb 

vagy nagyobb formákbann való rajzolásánn, 
némely Eszközök által segíteni, de a’ melyek 
nem mindenkor a’ leg-tőkélletesebbek. — 
Legjobb út és mód a’ szabad kézzel rajzolóra 
nézve, hogy próbálgassa a’ kezdő elsőbenn, 
a* líniákat 2 , 3 ,  s több egyenlő részekre 

-osztani, azutánn gyakorolja magát ugyan
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azon Ilmákat 2, 3. ’s többször kiesebbeknek, 
vagy nagyobbaknak rajzolni, és ha abba 
meglehetős gyakoroltatása lészenn a’ szemé
nek, akkor próbálgasson Lapokat, és Teste
ket hasonló módonn bizonyos részekre osz
tani , és nagyobb, vagy kissebb formákbann 
lerajzolni.

§· 92.
De mindazonáltal, akármilyen tökéle

tességet ér is valaki, ezenn az útonn a’ Tár
gyaknak kissebb vagy nagyobb formákbann 
való levevésébenn, még is el nem érheti 
egészszenn azt a’ tökélletességet, a’ mely a’ 
Rajzolatoknak készítésébenn kívántatik: mert 
azt, egyedül a’ felyebb előadott Rajzolás 
Törvénnyeinek szoros megtartása utánn tsu- 
pánn tsak Mérték ( Mensura M aass ) által 
teheti meg. — Mi légyen a’ Mérték, ’s mi- 
módonn élhetni vélle a’ Rajzolatok készíté
sébenn, az Építés Tudománnyáról készült 
azon Munkámbann adódik elő, mely az 
Építésre teendő Költségek számbavevéséről 
tanít: de ittenn is a’ Mértékeknek lerajzolá
sáról egy kis rövid előadást szükségesnek 
tartottam tenni.

§· 93.
A’ közönséges Mérték, mely Ölnek, ’s 

a’ kissebb részekre való osztásai Lábnak, 
Hüvelyknek ’s a’ t. neveztetnek, ahozképest 
a’ mint a’ Rajzolatunk kissebb vagy nagyobb 
kiterjedésű akar lenni, kissebb vagy nagyobb
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külömböző formákbann szokott Ierajzolódni.— 
Legközönségesebb formája az, mikor meg
húzódik egy egyenes Línia, V. Táb 5-dik 
szám A B ,  és άζ< n egy vagy több ölnek for
mája meghatározódik a’ kívánt hoszszúság- 
bann, és azutánn azokból egy rész, 6 
apróbb darabokra az az Lábakra osztódik, 
melyek közzül, egy ismét 12 apróbb darabokra, 
az az Hüvelykekre osztódik, ’s a’ t. — Az 
Ölnek ’s annak Lábakra való osztásának ren
desebb formája adódik elő az V. Táb. 6-dik 
szám, mely ekképpenn készül, meghúzó
dik két egyenlő közű Línia, ’s mindjárt élői
ről az -4-nál egy kis függő liniával rekesz- 
tődik be , azutánn azon líniákonn meghatá- 
rozódvánn egy Ölnyi köznek tetszés szerént 
való hoszszúsága, ugyan azon köz, többször 
is a’ hányszor a’ hely engedi, által tevődik 
azon líniákra, a’ mint az 1, 2 ,5 ,  ’s több 
számokkal jegyezve láthatjuk, így az Ölek 
rajta meghatározódvánn, szükséges, hogy 
az első Öl kissebb részekre az az Lábakra 
osztódjon, melynek a’ számlálása jobbról 
balfelé szokott vevődni.

§ ·  94·

Ezen mérték szerént készült Rajzolatoknál, 
még kissebb Mértékekre az az Hüvelykekre 
készült Rajzolatok is fordulnak elő , ahozké- 
pest a’ Hüvelykekre osztott Mértékeknek ké
szítése módja ez : meghúzódik a’ két egyenlő 
közű Línia V. Táb. 7-dik szám, ’s mindjárt 
élőiről ez is az -4-nal függő liniával rekesztő-
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dik b é , azutánn azon líniákonn meghatárö·» 
zódvánn, egy Lábnyi köznek tetszés szerént 
való hoszszúsága, ugyan azon köz, többször 
is a’ hányszor a’ hely engedi, által tevődik 
azon líniákra, a’ mint az 1,2,3, ’s több szá
mokkal jegyezve láthatjuk, ’s így a’ Lábak 
rajta meghatározódvánn , szükséges ; hogy az 
első Láb, kissebb részekre, az az Hüvely
kekre osztódjon, melynek a’ számolása jobb
ról balfelé szokott vevődni. — így készül
hetnek a’ kiilömb-külömbféle nagyobb é9 
kissebb Rajzolatokhoz képest, külömböző 
hoszszúságú Mértékek, de az Mértékeknek 
ezen előadódott módok szerént való rajzo
lásánál mind a’ lerajzolásokbann, mind a’ 
véllek való élésbenn, igen sok nehézségek 
és tökélletlenségek adják elő magokat, kivált 
ha a’ meghatározott Ölek, vagy Lábak kö
zei igen kitsínyek, mivel az apróbb részek
re való osztását sem a’ legtökélietesebbenn 
tehetvénn meg, a’ vélle való éléskor a’ Czir- 
kalommal nem mindenkor lehet szorossann 
a’ Mértékeket rajta felvenni, kivált ha a’ 
többszöri méregetés által valamely tompa 
Czirkalommal nagy jukak ejtődvénn rajta, az 
egymás mellé sűrőnn húzott osztájok öszsze- 
szakadnak.

§· 95*
Hogy tehát ezen feljebb előadott nehéz

ségek , ’s más megtörténhető akadályok el
ír erűlődhessenek, legjobb a’ Rajzolatokhoz 
megkívántató Mértékeket e’ következendő

mó-



mádonn készíteni; — Ha olyan Rajzolatok
hoz kell Mértéket készíteni melyekenn tsak 
ölek és lábak vevődnek fe l, akkor meghú
zódik egy Línia A B  V. Táb. őd ikszám , 
ennek végére az A -nál függő Línia állítódik 
fel AC , melyen egymás felett 6 egyenlő köz 
tetszés szerént való távolságra ltimérődik, 
tnelynek megjegyzett pontjaitól az elébb hú
zott A B  líniával egyenlő közre, még más 
6 líniák húzódnak; mely meglévénn, azon 
líniákonn felvevődik az A D  köz tetszés sze- 
tént való távolságra , mely ismét egy Ölet 
jelent, ’s ezen A D  köz az A B  líniánn egy
néhányszor , a’ hányszor a’ hely engedi, ál- 
taltevődik , a’ mint az /. I I.  I I I .  ’s a’ t. szá
mokkal jegyezve vagyon, melynek minden 
pontjaiból függő líniák állítódvánn fel, az 
Ölek rajta kiadódnak; a’ Lábak kiadása pe
dig e’képpenn esik meg: az első Ölet jelentő 
köznek D  szegeletétöl, a’ más ellenkező C 
szegeletbe CD  egyenes línia húzódik, ’s a' 
hol ez a’ CD  línia, az elébb húzott egyenlő 
közű líniák által elvágódik, ott határozódnak 
a’ Lábaknak mértékei, melyek mindenkor az 
E D  függő líniáktól vevődnek fel.

§· £$·
Ha pedig olyan Rajzolatokhoz kell Mér

téket készíteni, melyekenn már nem tsak 
Öleket, Lábakat, hanem Hüvelykeket is kell 
felvenni, akkor is meghúzódnak az elébbeni 
§ szerént azon 6 egyenlő közök, melyek itt 
is 7 Líniák által adódnak ki, Y.Táb. 9-dik

δ



szám, ’s rajtok az A F  Köz által meghatáro
zódik egy Lábnak hoszszúsága, mely azután 
annyiszor tevődik le egymás utánn, a’ hány. 
szór a’ hely engedi, a’ mint ezt az I II. III, 
számokkal jegyezve láthatni; a’ Hüvelykek 
pedig ekképpenn adódnak k i: az első Lábat 
jelentő köznek, az alsó Líniánn az Zí-nél fe- 
le része vevődik, ’s ekkor a Lábat jelentő 
köznek C és D  szegelcteitől, az E  ponthoz 
D E  és CE dűlt líniák húzódnak, ’s a’ hol 
«zen líniák, az elébb húzott egyenlő közű 
Líniák által elvágódnak, ott határozódnak a’ 
Lábaknak mértékei, melyek mindenkor az 
FD  függő lí niától vevődnek fel.

§· 97·
Még többféle formákbann is1 készítőd, 

hetnek ezen Megkissebbített mértékek, de a’ 
melyek a’ lerajzolandó Tárgyaknak kissebb 
vagy nagyobb kiterjedésekhez képest, kissebb 
vagy nagyobb közökbenn foglalják magok- 
bann a’ feljebb előadott mértékeket; ha tsak 
kitsíny kiterjedésű Tárgyakat kell lerajzolni, 
akkor az eddig lerajzolt mértékekenn Hüvely
ket, Lábat, legfeljebb Ölet tesznek egyegy 
közök; de ha nagy kiterjedésikTárgyakat kell 
lerajzolni, már akkor egy egy köz io , 100, 
jooo, ’s néha több öleket is foglal el.

§. 96. «
Gyakrann megtörténik, hogy ezekenn a’ 

mértékekenn a’ Tárgyak nem tsak egész ki- 
terjedésekbenn ? hanem többnyire részenként
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is vevődnek fel, még pedig sokszor felette 
kis részetskék , azon kis részetskéknek az egy
más utánn való felszedése által, a’ Megkis- 
sebbített mérték több ízbenn egy helyt jug- 
galódvánn, romlik; nem tsak, hanem kiilön 
külön fel sem is lehet a’ Czirkalommal tö- 
kélletesenn venni; melyre nézve meg kell 
jegyezni, hogy olyankor több apró részets- 
kéket kell, öszsze számlálvánn, felvenni, és 
a’ Rajzolatra letévénn,, ottann apró darabok
ra elszaggatni; így kevesebb fáradsággal, és 
tökélletesebbenn is a' czélhoz juthatni.

§· 99·
Milyen hoszszúságú légyen mind ezek

hez képest már a’ Megkissebbített mérték, 's 
milyen nagyságú és nevezetű közök vevőd- 
jenek fel rajta, az ámbár az embernek sza
bad akaratjától függ, mert azt, mindég 
annyival kissebbnek , vagy nagyobbnak ké
szítheti, a’mennyivel kissebb formába akar az 
ember valamely Tárgyat lerajzolni; de még 
is megkívántatik, hogy azon papiros kiter
jedéséhez alkalmaztatódjon a’ teendő Rajzo
lat, a’ melyre fog lerajzolódni, hogy rajta 
betsűletesenn, ’s illendő nagyságbann eltér
jen, melyre nézve legelsobenn is a’ papiros
nak köröskörül betsúletes szélét hagyvánn, 
azutánn mind hoszszára, mind szélességére 
való kiterjedését megtudvánn , azt annyi ré
szekre kell osztani, mint a’ hány ölnyi, 
lábnyi, hüvelyknyi a’ lerajzolandó Tárgy, mely 
részek közzűl, egy egy rész, azt a’ mérté-
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két fogja tenni, a’ mely a’ Tátgy nagysá
gához képest kívántatik, ’s ekképpenn a' 
Rajzolat tisztességesenn megtérvénn a’ papi. 
rossann, nem tsak részenként, hanem ege* 
szenn is a’ lerajzolandó Tárgyai hasonló 
lészen.

§. i o o .

Sokszor adódnak elő olyan Tárgyak, 
melyeket nemhogy kissebb formákban, ha* 
nem vagy egyenlő, vagy néha még nagyobb 
formákban kell lerajzolni, hogy azoknak va* 
lóságos kiterjedések, annál inkább szembetű
nőképpen kitessen; ilyenkor is, ezen megkis- 
sebbítetmértéken tetszés szerént való hosszú- 
ságbann vevődnekfel ugyan az Öleket, Lába
kat, vagy Hüvelykeket jelentő Mértékek: de 
mégis arra kell vigyázni, hogy a’ mérték úgy 
határozódjon, hogy a’Papírossan a’ Rajzolat, 
köröskörűi tisztességes széle maradván a’ Pa
pirosnak, betsííiletesen eltérjen.
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