II.
Műszók a száraz építészettanból.
Összeállította Wimmer Vilmos.

A.
Abbrecheri (Maturwerk), lerontani.
Abfalzen, hornyolni.
Abrusten, elszedni, leszedni, eltakarítani (az
állványt).
Absatz (bei Mauern), falfok.
Absehlussmauer, határfal.
Abtheilungsglied (bei Saulén), választó tag,
Abweglatte, mérőlée.
Abzeichnen (eopiren), másolni, lerajzolni.
Abzimmern, megácsolni.
Abzugsgraben, lecsapoló árok.
Acroterie, csúcsdiszítmény.
Adaptiren, átalakítani.
Adaptirung, átalakítás.
Adaptirungsplan, átalakítási tervrajz.
Ahorn, juharfa.
Alcove, vakszoba.
Alpenkalk, havasi mész.
Altar, oltár.
Andreaskreuz, andráskereszt.
Anlaufslinie, kezdetvonal.
Anlegarbe (Arbe, Thor- oder Thiirbiigel), csuklós zárkapocs.
Anschlag (Eandstreif), karima.
Anschlagleiste (Deckleiste, Schlagleiste) , fődléc.
Anschöbling (Anschiebling), hozzátoldás.
Ansicht (Aufriss, F a e a d e ) , homlokzat, homlok
rajz.
Anspreitzhakel, feszítő horog.
Anstreicherarbeit, szinezési munka.
Anstrich, színezet; fertigmachender Anstrich
(Hauptanstrich), fö^zinezet.
Anthemion, virágékítmény.
Arbe 1. Anlegarbe.
Arbeitsausweiss (Vorausmass), m u n k a k i m u tatás.
Arbeitskraft (Personalerforderniss, Tagschichtenausweis), munkaerökimutatás.
Arbeitszimmer, dolgozó szoba.
Architekt, építész.
Architektur, építészet.
Architektonische Zeichnung, építészeti rajz.
Architrav (Hauptbalken), főgerenda.
Architravgesimse, gerendpárkány.

Architravstiege, gerendlépcsö.
Archivolte, íves p á r k á n y z a t ; föivezet.
Asehenfall (Asclienfanger), hamufogó ; hamutartó.
Attikmauer, könyökfal.
Aufbruchsöflfnung (Einsteigöffnung, Kanalkasten), csatornaszem.
A u f k a m m u n g (Kamm), rárovátkolás ; — einfacher Kamm, egyszerű r á r o v á t k . ; — Kreuzkaajm, keresztalaku rárovátkolás.
Aufklauung, ráhorgolás.
Auflager, fekhely.
Aufmachknopf, gomb.
Aufriss 1. Ansicht.
Aufsatz fiir den Brunnenschwengel, gémtám.
Aufsatzband (aufgesetztes Band), vaspánt.
Aufschiebling (Aufscliöbling), rátoldás.
Aufspreitzstangel (Fensterstangel), feszítő rudacska.
Auftritt (bei Stiegen), felhágó, fellépő.
Aufzugsmaschine, emelőgép ; föl húzógép.
Ausguss, kiöntö.
Ausgussrohr, kiöntö cső.
Ausladung (Sprung), kinyúlás.
Auslaufschaar, kiegészítő sorlat.
Auspölzung (Ausbölzung, Aussteifung), kidúczolás.
Aussteigötfnung, kihágó nyilas.
Aussteken der Fundamente, alapfalak kitűzése.
Austrítt (bei Stiegen), kilépő.
Auswechslung, fölváltás.
Auszwicken, kítöniékelni.

B.
Backküche, sütöszoba, sütökonyha.
Baldachin, díszfödélke.
Balken, gerenda; gesprengter oder verzahnter
Balken, feszített vagy fogas gerenda.
Balkendecke, gerendafödény.
Balkenrost (Schwellrost), gerendarács.
Balkenstock, gerendatok.
Balkenstützwand, gerenda-gyámfal.
Balkon, erkély.
Balkonplatte, erkélylemez.
Balkontragstein, erkély-gyámkö.
Bandaxt (Bankaxt), öregfejsze ; nagyfejsze.

171
Banse, kas, kéveszín.
Bansenwand, kasfal.
Barrenbaum (Krippenbaum), jászolfa.
Barrensaule (Krippensaule), jászoloszlop.
Barrenstütze (Krippenstütze), jászolgyára.
Basrelief, dombormű.
Bast, háncs.
Bau, építés, építkezés.
Bauanschlag (Baudevise, Baubesehreibung),
építkezés leírása.
Bauarea (Bauplatz) , építési hely , épílkezési
telek.
Bauart, építésmód.
Baudirektion, építési igazgatóság.
Bauelaborat, építési munkálatok.
Bauernwerk (Quadrirung, Rustick), rovátkolt
díszvakolat.
Baufallig, rozzant.
Baugrund 1. Bauplatz.
Bauherr, építögazda, építtető.
Bauliolz, épületfa.
Baukunst, építészet.
Baukünstler (Architekt), építész.
Baumaterial, építési anyag.
Baumeister, építőmester.
Baumstamm, fatörzsök.
Bauökonomie, építészeti gazdaság.
Bauplan, épiilet-tervrajz.
Bauplatz, építkezési hely (telek).
Bauslein, épületkő.
Baustil (Baustyl), építészeti modor.
Bauunternehmung, építkezési vállalat.
Bauvorschriften, építési rendszabályok.
Bauwerk, építmény.
Behauenes Holz, ácsolt fa.
Beinhaus, csontház.
Bergkreide, hegyi kréta.
Beschlage, vasalat.
Beton, béton (öntött falazat).
Bildhauerarbeit, képfaragó-munka.
Bindende Schaar, kapcsoló réteg.
Binder (Bundziegel), kötő.
Bindestoff (Verbindungsmittel), kötszer.
Blauerde, kékföld.
Bleehfalz, bádoghajték.
Blechhaft, bádogkapocs.
Blechofen, bádogkályha.
Bleierner Schlauch, ólomtömlö.
Bleiweissfarbe, ólomfehér-festék.
Blindboden, álpadolat, vakpadolat.
Blindtram (Rohr - Stukatortram) , álgerenda,
vakgerenda.
Blockverband (zweischichtiger Verband), kétsoru kötés.
Blockwand (Balkenwand), gerendafal.
Bockfettenstuhl, ferde támfallal ellátott födélszék.
Bockfettenvvand, ferde támfal.
Bogengelander, ives karzat.
Bogenhöhe (Pfeilhöhe), ívmagasság.
Bogenstrebe, ívtám.
Bogenweite (Spannweite), ívhúr, ívköz.
Bohlenbogen (Bretterbogen), deszkaív,

Bohlenbogen-Dachstuhl, deszkaív-födélszék.
Bohlenbogen-Decke, deszkaív-födény.
Boiserie (Wandvertaflung), faltáblázat.
Bollwerk, gerendafalazat.
Braunerde (Umbra), barnaföld.
Breitbeil, bárd.
Brett, deszka.
Bretterbogen 1. Bohlenbogen.
Brettereindeckung, deszkafödélzet..
Bretterrost (Pfostenrost) , deszkarács , pallórács.
Bretterverschalung, deszkaboritás, deszkázat.
Brille (Sitzbrett, Sitzspiegel), ülődeszka.
Bruchstein, terméskő.
Bruchsteinmauerwerk, terméskő-falazat.
Bruckstreu, hidlás.
Brunnenbüchse (Wasserbehalter), víztartó.
Brunnendeckel, kútfödő.
Brunnengraber-Arbeit, kútásási-munka.
Brunnengrand, kútraedencze.
Brunnenkranz, k ú t k á v a .
Brunnenschacht, k ú t i k n a .
Brunnenstange, kútostor.
Brunnenwerks-Arbeit, kútmüves-munka.
Brunnenziegel, kúttégla.
Briicke, híd.
Brüstung, mellvédfal, könyöklő.
Brustmauer (Parapetmauer), könyökfal.
Brustriegel (Spannriegel), feszítő gerenda.
Brutrinne (Wasserablailfskana]) , ganajlécsorg a ; ganajlé-folyoda.
Buche, bikkfa.
Bund (Verband, Verbindung), kötés ; franzö
sischer Bund, franczia kötés ; tyroler Bund,
tiroli kötés.
Bundgesparre (Hauptgesparre), főszaruzat.
Bundschaar, kötsor.
Bundschichte, kötréteg.
Bundseite, szinelő oldal.
Bundtram, kötőgerenda.
Bundziegel, 1. Binder.
Bürgerliche Baukunst, polgári építészet.
Byzantinische Architektur, byzanti építészet.

c.
Casette, díszmélyezet.
Cement, cement, vízálló vakolat.
Cliambrane (Rahm-, Saumgesimse) , szegélypárkány.
Chorgewölbe, oltárhelyboltozat.
Colophonium, gyanta.
Consolstreifen, gvámköszalag.
Construktion, szerkezet, azerkezmény.
Copie, másolat.
Cordongesimse (Trennungsgesimse) , válaszpárkány.
Corridor (Gang), folyosó.
Cotte, méretjegy.
Cysterne, víztartó,
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I)
Daeh, födél; Pultdacb, félereszíí vagy félfödél;
Satteldach, nyerges födél.
Dachausmittelung , födélidom meghatározása.
Dachboden, padlás.
Dachbodenmauerwerk, padlásfalazat.
Daehbodenpflaster, padláskövezet.
Dachbodenraum, padláshelyiség.
Dacheindeckung, födélzet, tetőzet.
Daelierker, födélerkély.
Dacherkerthür, födélerkély-ajtó.
Dachflache, födéllap.
Dachgebölze, födélfa.
Daehgrath, födél-él
Dachkammer, födélkamra.
Dachlatte, födéllécz.
Dachrinne, ereszcsatorna.
Uachrinnenhaken, ereszcsatornakampó.
Dachsat tel, födélnyereg.
Dachsaum, párkányszegély.
Daehschiefer, födélpala.
Dachstuhl, födélszék ; steheuder Dachst., álló
födélszék, leerer Dachst. , egyszerű födélszék ; liegender Daehst., diilt vagy fekvő
födélszék.
Dachtraufe, csepegő.
Dacliwandband (Hochwandband), gyámfalkötö.
Dachwandriegel, szarugyámfa.
Dachziegel, födélcserép.
Dachziegeleindeckung, cserépfödélzet.
Decke, födény.
Deckgesimse, todpárkányzat.
Deckleiste (Sclilag-, Anschlagleiste), födléez.
Deckplatte (Platté), fiidlemez, lemez, lap, födlap.
Deckplattchen, födlapka.
Deckschiefer (Tafelschiefer), födpala.
Deckstein (Decksargstiick, Deckzarge, Deckwange), födkö.
Deinoliren, lerontani.
Demolirungs-Arbeit, Ierontási munka.
Detail, részlet.
Dctailconstruktion, részletszerkezet.
Detailzeichnung, részletrajz.
Dienst, (diszítmény), gerincz-hordó ; junger
Dienst, gyönge gerinczh. ; altér Dienst, e.rös
gerinczhordó.
Dienstbarkeits-Verha Itniss, szolgalmi-viszony.
Dippelbaum (Diebelbaum), köldökgerenda.
Dippelbaumklampfe, köldökgerenda-kampó.
Dippelbaum-klampfschliesse , köldökgerendakapoes.
Dippelboden (Diebel-, Döbelboden) , köldökgerenda-födény.
Dippelloch, köldöklyuk, czöveklyuk.
Donnerkeil (Doppelkeil), kettös-ék.
Doppelarmige Stiege, kettöstagu lépcső.
Doppellhiir, kettős ajtó.
Doppelzapfen, kettős csap.
Döbel (Diebel, Diibel, Dippel), czövek, köldök.
Prainirung, alagcsövezés.

Dreischlitz (Triglyph), háromhasiték, háromvölgyii tag.
Drucker, nyomatyú.
Urucker init Ziingel (Züngeldrucker) , nyelves
nyomatyú.
Duustabzug, gőzvezető.
Durchfahrt (Einfahrt), kapuszín.
Durchschub, áttolat.
Durchzug (Unterzug), mestergerenda.

E.
Eckgesimse, sarok párkány.
Eckgesparre, sarokszaruzat.
Ecksparren (Grathsparren), sarokszarufa.
Eckzapfen, sarokcsap.
Einarmige Stiege, egytagú lépcső.
Einfahrt 1. Uurchfahrt.
Einfriedungsmauer, kerítő fal.
Eingeschalt3te Ebene, közbesített sík.
Einkerbung, rovaték.
Einlassung, beeresztés ; verzapfte Einl., Versatzung, csapos beeresztés.
Einschubschaar, toldott sorlat.
Einsteigöffnung, 1. Aufbruchsöffnung,
Einzapfen (zapfen), csapolni, bécsapolui.
Eisendőbel, vasczövek.
Eisendraht, vassodrony.
Eisenfeilspiihne, vasreszelék.
Eisengelander, vaskorlát.
Eisenguss, öntött vasáruk.
Eisenkitt, vasragasz.
Eisgrube (Eiskeller), jégverem, jégpiucze.
Empl'angszimmer, fogadó-szoba.
Entlastungsbogen (Pfeilbogen) , teherhárító
boltöv.
Entwerfen, tervezni.
Entwurf (Project), tervezet.
Ensbaum, hídhordó gerenda.
Erdabgrabung, leásási munka.
Erdanschüttung, feltöltési munka.
Erdarbeit, ásási munka.
Erdausgrabung, kiásási munka.
Erdaushebung (Erdbeweguug,
Grabarbeit),
ásási muuka.
Erdaushebung für die Fundamente , alapásási
munka.
Erdbohrer, földfúró.
Erdstössel (Handramme), fakótis.
Erle, egerfa.
Estrich, talaj.
Extraflügel (Nebenfliigel), fiókszárny.

F.
Fabriksgebiiude, gyárépület.
Faoade (Ausicht), homlokzat, homlokrajz,
Faoettiren, eltompítani (a sarkokat).
Fachwand (Riegelwand), favázas fal.
Fallthiir, fekajtó.
Falzverkleidung, lioronyprém.
Fasche (Band, Gurtband, Giirtel), szalag, szegély, öv, övezet.
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Fallen (Holz), levágni.
Federseite (Schneideseite , bei Schindeln),
éloldal.
Fehltram (FeiI-, Iíohr-, Blind-, Stukatortram),
álgerenda.
F e n s t e r , ablak ; Sommer- oder inwendiges
Fenater, belső vagy nyári ablak ; Winteroder auswendiges Fenster , külső vagy téli
ablak.
Fensterbeschlage, ablakvasalat.
Fensterbogen (Fenstergewölbe) , ablakbolthajtás.
Fensterbrett, ablakdeszka.
Fensterchambrane, ablakpárkányzat.
Fensterfliigel, ablakszárny.
Fenstergesimse, ablakpárkány.
Fenstergewiinde (Wandung), ablakfél.
Fenstergiebel, ablakcsúcs.
Fenstergitter, ablakrács.
Fensterholz, ablakfa.
Fensterkreuz (Mittelkreuz, Mittelstück), ablakkereszt.
Fensternische, ablakmélyedés.
Fensterpfeiler (Fensterschaft), ablazközfal.
Fensterrahmen, ablakkeret.
Fensterreiber (Kurbelreiber), ablakkalantyú.
Fensterschaft 1. Fensterpfeiler.
Fensterscliienen (Fensterband), ablakvaspánt.
Fenstersprosse, ablakborda.
Fensterstangel, feszítő rudacslta.
Fenstersturz (Sturz), ablakfej.
Fensterverdachung, ablakszemöldök.
Festigkeit, szilárdság.
Fette (Pfette), szelemen.
Feuerkitt, tűzálló ragasz.
Feuerlöschordnung, tíízszabályok.
Feuermauer, tűzfalFenerraum, tüzelő hely.
Feuerspielung (Feuerzug), füsthuzam.
Ficlite (gemeine , od. Rothtanne), közönségei
fenyő.
Firniss, fénymáz.
First (Först), födélorom, gerincz.
Flacheisen (Schieneneiscn), lapos vas.
Flugdach 1. Pultdach.
Flusssand, folyóhomok.
Flügelthiir, kétszárnyú ajtó.
Fonrnierholz, borító lemez.
Föhre (Kiefer), erdei fenyő.
Französischer Bund, franczia kötés.
Freitragende Stiege, szabadon fiiggü lépcső.
Fries (Gesimsglied), képszélt.
Fries (.Gerippe), váz.
Friesboden (Kapuzinerboden) , eresztékes padolat.
Frontmauer (Stirnmaner), homlokfal.
Fronton 1. Fenstergiebel.
Fruclitspeichcr, hainbár.
Frühstückherd (Notli-, Nebonherd) , mellék
tűzhely.
Füge, hézag.
Führung, vezeték.
Füllung (Vertaflung), táblázat.

Fundament (Grund), alapzat.
Fundamentsgrube (Grundgrube), alapárok.
Fundamentmauerwerk (Grundm.), alapfalazat.
Fundiren, alapot, vetni.
F u n d i r u n g , alapvetés.
Fuss (Saulén-), lábazat.
Fussband (Stuhlband), talpkötő, oszloptám.
Fussboden , p a d o l a t ; Parquettboden, kockás
p a d . ; ordiniirer Fussb. , közönséges pad. ;
Fries - Kapuzinerboden , eresztékes pad. ;
Sturzboden, borító p a d . ; Rohr-, Stukatorboden, nádazott padolat.
Fussbodenbrett, padlódeszka.
Fussbodentafel, padlótábla.
Fussgesimse, talappárkányzat.
Fussleiste (Sesselleiste), lábazati védlécz.
Führungs- od. Richtungslatte, idomító lécz.
Futtergang, etető út.
Futtergrand, abraltválu.
Futterkammer, abrakkamra.
Fnttermauer (Sclmtzmauer), védfal.
Futterthür, bélelt ajtó.

0.
Gainze (Trichter), tölcsér.
Galgen (Versetzgenist.), elhelyező állvány,
bak.
Gallerie, karzat.
Gang (Corridor), folyosó: freisehwebender
Gang, függő folyosó; offener Gang, nyílt
folyosó.
Ganggurte, folyoRÓbeli boltöv.
Gangtragstein,
folyosó-gyámkö.
Garderobe, ruhatár.
Gebalk, gerendázat.
Gebaude, épület.
Gebiiudetrakt, épületsor.
Gebösclit, lejtős.
Gekriimmt, görbült.
Geliinder, karfa, korlát, kartám.
Gelehnt, diilt.
Geradarmige Stiege, egyenest agu lépcső.
Gerüst, állvány, állás.
Gerüstklampfe, állvány kapocs.
Gesclioss, 1. StockwerkGesimse (Sims , Simswerk) , párkány , párkányzat.
Gesimsbrett (Gesimslehre, F<irmbrett), idomító
deszka.
Gesimsglied, párkánytag.
Gesimskante, párkányéi.
Gesimsmauerwerk, párkány falazat.
Gesimsziegel, párkánytégla.
Gesimsziehen, párkányhúzás.
Gesparre, szárazat.
Gestürzte Eindeckung, borított födélzet.
Getreidegrube, gabonaverem.
Getreidetlmrni, gabonatorony.
Getriebe mit verzahnten Riegeln, h a j t ó k e r é k kel ellátott, fogas rudacska.
Gewachsene Kvde, színföld.
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Gewölbe , boltozat; halbkreisförmiges Gew.,
félkörű bolt.; gothisches od. Spitzbogengew.,
gót v. csúcsíves bolt.; flaches oder segmentförmiges Gew., körivalaku bolt. ; gedrücktes
Gew., lapult bolt. ; überhöhtes, hufeisenformiges Gew., patkóalaku b o l t . ; schfidrechtes
G e w . , sík bolt.; böhmisches G e w . , cseh
bolt.; Tonnengew., dongabolt.; Nischengew.,
fülkeboit.; spharisches G e w . , gümbalaku
bolt. ; Klippel mit Zwiekelii , csegelyekkel
ellátott gömbbolt.; Kuppelgew., gömbbolt. ;
Schwanenhalsgewölbe , hattyúnyakú bolt. ;
Kreuzgew. , keresztbolt. ; konisches Gew.,
kúpalakú bolt. ; Chorgew. , oltárhelybolt.;
preussisches Gew., porosz bolt.; Muldengew.,
teknőalaku bolt.; Spiegelgew., tükörbolt. ;
Kappen- od. Klostergew., zárdaboltozat.
Gewölbflache, boltlap.
Gewölbkappe, boltsüveg.
Gewölbsfuss, boltláb.
Gewölbsschiiesse, boltfoglam.
Gewölbsschluss (Schluss), boltzáradék (záradék).
Gezahnt, fogas v. fogazott.
Giebel, csúcs.
Giebelfeld, csúcslap.
Giebelmauer, csúcsfal.
Gittereisen, rácsvas.
Gitterthür (eiserne), vasrácsos ajtó.
Gitterwerk, rácsozat.
Glaserarbeit, üvegesmunka.
Glaserkitt, üvegragasz.
Glockenstuhl, harangszék, harangláb.
Gosse (Rigol, Rinnsal), mellékcsatorna.
Grabarbeit 1. Erdaushebung.
Grabscheit, ásókapa.
Grathbundgesparre, sarokszaruzat.
Grathstein, gerinczkö.
Griff (Handhabe), fogantyú.
Grobkalk, durva mész.
Grubenkalk, veremmész.
Grubensand, gödörhomok.
Grund (Boden), alapföld, fenékföld.
Grundbau, alapépítés.
Grundiren, alapszinezni.
Grundirung, alapszinezés.
Grunddienstbarkeit (Grundservitut), birtokszolgalom.
Grundgrube 1. Fundamentsgrube.
Grundmauer, alapfal.
Grundmauerwerk, alapfalazat.
Grundpfahl, alapkaró.
Grundriss, alaprajz.
Grundstein, alapkő (talpkö).
Gurte (Gewölbsgürtel), boltöv.
Gurtenwiderlagsstein, boltővgyámkő.
Gusseisen, öntött vas.
Gussmauerwerk, öntött falazat (béton).
Gürtelchen, övecske.
Gründen, alapot vetni, alapozni.
Grüner (őder) Grund, puszta telek.

H.
Ilafnerarbeit, fazekas-munka.
Haft, kapocs.
Hahnenbalken, kakasülö.
Haken, horog.
Halbgeschoss, félemelet.
Halbsaule, féloszlop.
Halle, csarnok.
Hallenkirche, csarnoktemplom.
Hammer, kalapács.
Hammersehlag, vashámladék.
Handhabe I. Griff.
Handlanger (Taglöhner), napszámos.
Handramme 1. Erdstössel.
Flaupt- ("Hoch-) Altar, főoltár.
Hauptgleiche, föegyen.
Hauptgesparre 1. Bundgespárre.
Hauptmauer, főfal.
Hauptportal, díszkapu, fokapu.
Hauptschiff, főhajó.
Hausdienstbarkeit (Hausservitut), házi szolgalom.
Hausflur, tornácz, házpitvar.
Hauskanal, házi csatorna.
Hausthor, házi kapu.
Hangplatte, függő lap.
Hangschliesse, felkötő kapocs.
Hangschraube, függő csavar.
Hángsiiule, fiiggő oszlop.
Hangwerk, függő mü.
Hebe- oder Zugstange, emelő v. vonórúd.
Heftgeschirre, feszítő készülék.
Hsizraum, fötöhely, tüzelűhely.
Heizthürchen, tüzelő ajtócska.
Helmstange, gombszár.
Herdgrübchen, tüzhelygödrőcske
Herzblatt, szívlevél.
Heuraufe, szénarács.
Heuscheuer, szénapajta.
Heuscheune 1. Heuscheuer.
Hochwand, magas gerenda-gyámfal.
Hochwandbarid I. Dac.hwandband.
Hohlkehle, homortag, bevölgyelet , völgyes
párkány,
llohlziegel, öblös tégla.
Holzverbindung, fakötés.
Holzkitt, fa-ragasz.
Holzkohlentheer, faszén-kátrány.
Holzrahme, fakeret.
Holzschlauch, fatömlő.
Holzzange (Zange), fafoglam.
Hülse, vezeték.

I. J.
Ichse, behajlat, födélzúg.
Ichsensparren, behajlat- vagy zúgszarufa.
Industrieiles Etablissement., müipari telepítvény.
Jagdband (Jacht- oder Winkelband) , szögletkötő.
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Jauchkanal, ganajlé-csatorna.
Jöchel, jármocska.

K.
Kachel, csempe.
Kaehelofen, csempe- vagy cserépkályha.
Kaik, mész ; fetter K., kövér mész ; magerer
K., sovány mész ; hydraul. K., vízálló mész.
Kalkbrei, mészpép.
Kalkcement, mészcement.
Kalkgrube, mészverem.
Kalkiger Sandstein, meszes homokkő.
Kalkkrebs, mészgör.
Kalkmeiler, mészmile.
Kalkmilch, mészlé.
Kalkofen, mészégető kemencze.
Kalkschiefer, mészpala.
Kalkstein, mészkő ; körniger Kaik o. Marnior,
szemcsés m. vagy márvány ; dichter Kalkstein , tömör m . ; kolilensaurer Kalkstein,
szénsavas m. ; schwefelsaurer Kalkstein,
kénsavas mészkő.
Kamin, (Vorkamin, Heizraum , Heizkammer),
fütöhely, tüzelöhely.
Kamin, kandalló.
Kaminthür, fütőhelyajtó.
Kamm 1. A u f k a m m u n g .
Kammer, kamra, kamara.
Kanalgrand, csatornakő.
Kanalheizung, csatornafütés.
Kanalkasten 1. Aufbruchsöffnung.
Kanalmauer, csatornafal.
Kanalplatte, csatornalemez.
Kapital, (Saulenkopf, Knauf), oszlopfej, oszlopfő.
Kapuzinerboden 1. Friesboden.
Karniess (Rinnleiste, Kranzleiste), koszorulécz.
Kastenschloss, ájtózár ; eíngestemmtes Kastenschloss , beeresztett ajtózár ; aufgesetztes
Kastensch., borított ajtózár.
Kampfergesimse, vállpárkány.
Kehlbalken, torokgerenda.
Kehlheimer Plattenpflaster, kehlheimi kövezet.
Kehlleiste (Kelilstab), díszlécz, homlok- vagy
toroklécz.
Kelle, vakolatcsapó.
Kel!erabtheilungs-Thur, pinczeosztály-ajtó.
Kellerfenster, pincze-ablak.
Kellerfensterthiir, pinczeablak-ajtó.
Kellergeschoss (Kellerstockwerk), pinczesor.
Kellergewölbe, pinczeboltozat.
Kellermauenverk, pinczefalazat.
Kellerthür, pincze ajtó.
Kernholz, színfa.
Kiefer 1. Föhre.
Kienruss, fenyökorom.
Kitt, ragasz.
Klafterschuh, öl-láb.
Klappe, billentyű.
Klinker, pengötégla.
Kloben, fülszeg.
Klobholz (Spaltholz), hasított fa.

Korbgitter (Bauchgittei-), ablakkosár.
Kornspeicher (Fruchtspeicher , Schüttboden),
magtár.
Kostenausweis, költségkimutatás.
K r a b b e (Bosse), levélcsomó.
Krahn (Kranich), gém.
Kranzgesimse, koronázó párkány.
Kranzladen (Staubladen), koszorúdeszka.
Kranzleiste (Kranzplatte), koszorúléc , koszorúlemez.
Kreuz, aufgehendes, felnyiló kereszt.
Kreuzband, keresztpánt.
Itreuzblurae, keresztvirág.
Kreuzkamm, keresztalaku rárovátkolás.
Kreuzthür, keresztajtó.
Kreuzverband, keresztkötés.
Kreuzzapfen, keresztcsap.
Kriegsbaukunst, hadi építészet.
Krippenbaum, 1. Barreubaum.
Krippensaule, 1. Barrensanle.
Krippenstütze, 1. Barrénstütze.
Kronholz (Iíappholz, Holm, Fachbaum), koronafa.
Krönungsgesimse, koronázó párkányzat.
Krücke, mészvakaró.
Kubikinhalt, köbtartalom.
Kubikklafter, köb-öl.
Kupferblech, rézbádog.
Kupferschmiedarbeit, rézműves munka.
Kurbelreiber, 1. Fensterreiber.
Küche, konyha.

L.
Lagerflache, féklap.
Lagerfuge, fekhézag.
Lagerkranz (Schwellkranz), ászokfa.
Landgebaude, falusi épület.
Landhaus (Villa), nyári lak.
Langschweller (Langbalken), hosszgerenda.
Latte, léc.
Lattenprofil, lécmintázat.
Lattenweite, léctávolság.
Laubholz, lombos fa.
Laufer (Laufziegel, Strecker) , hosszfekvő
(tégla).
Laufschaar (Lauferschaar), hossztéglasor.
Laufschichte (Lauferschichte), hossztéglaréteg.
Langenmass, hosszmérték.
Langenschliesse, hosszkapocs.
Lárche, vörös fenyő.
Leergesparre (Nebengespárre), mellékszaruzat.
Lehm, agyag,
Lehmestrieh, agyagtalaj.
Lehmmauerwerk (Piséemauerwerk) , sárfalazat.
Lehmmörtel, agyagvakolat.
Lehmziegel, vályog.
Lehrbogen, mintaív.
Lehrgerüst, minta-állvány.
Leimfarbe, enyvfesték.
Leinöhlfirniss, lenolaj-fénymáz.
LichteinfallsöfFnung, vílágítónyilás.
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Lichthof, világító udvar
Liude, hársfa.
Lisene, Lesene, faltául (lizén).
Lochvorhangel (Vorliangel), lyuklepel.
Lokalitát, helyiség.
Löschtrog, oltó válu.
Luftheizung, légfűtés.
Luftloch, léglyuk.

M.
Maasswerk, mérmű.
Mantelbaum, fiistfogó-gerenda.
Mantelofen, köpenykályha.
Marmorstuk, márváuystukko.
Massengestein, tömeges kőzet.
Massstab, mérv.
Materialerforderniss, (Materialschichten Ausweis), anyagkimutatás.
Mauer, fal.
Mauerbank (Kranzholz), koszorúfa.
Mauerfrass, falporlás.
Mauern, falazni.
Mauerschliesse, falkapocs.
Mauerschutt, omladvány.
Mauerwark, falazat.
Maurer, kőműves.
Maurerarbeit, kőműves innnka.
Meissel, véső.
Mergel, márga.
Metope, képlap.
Mineraltheer, hegyi kátrány.
Miniuin, óloinpír.
Miniumkitt, ólompir-ragasz
Mittelholz, középfa,
Mittelmauer, középfal.
Mittelschiff, középhajó.
Monument, emlékoszlop.
Moos, moh.
Mörtel, vakolat.
Mörtelkasten (Löschtrog), oltó válu.
Mörtelmacher, vakolatcsináló.
Muffe, kapcsoló hüvely.
Mundloch, szájlyuk.
Muschelkalk, kagylós mész.
N.
Nachmauerung, pótfalazat.
Nadelholz, tűlevelű fa.
Nagel, szeg ; zweilappiger Nagel, kétleppeutyüs szeg.
Nebengespárre 1. Leergesparrc.
Nischengewölbe, fülkeboltozat.
Notliherd (Friihstückherd, Nebenhord), melléktűzhely.
Nuth, horony, hornyolat.
Nuthhobel, vésetgyalu.
Nuth und Féder, horony és feszléc.

0.
Oberbogen, felső ív.

Oberlichtfenster, fölablak.
Ochsenstall, ököristálló.
Ofen, kályha.
Ofenkorb, kályhakosár.
Ofenloch, kályhalyuk.
Ofenstein, kályhatalpkő.
Ofenthür, kályhaajtó.
Olive, forgattyú.
Olive mit Züngel (Ziingelolive),nyelves forgatytyú.
Ornament, díszít mény, ékítmény.

P.
Parapetmauer, könyökfal.
Parapetstock (Spalett-o. Verdopplungsstock),
melléktok.
Parquettboden, koczkás padolat.
Parquette, ltoczka; fournirte Parq., kirakott
koczka.
Pendentif, boltcsegely.
Personalerforderniss, munkaerő-kimutatás.
Pfahl, karó.
Pfahlrost, karórács.
Pfeilbogen, 1. Entlastungsbogen.
Pfeiler, gyámoszlop, tám, pillér.
Pfeilhöhe (Bogenhölie) ívinagasság.
Pferdestall, lóistálló.
Pferdestand, lőállás.
Pfette, 1. Fette.
Pfettenbug, szelemenkönyökfa, szelemenkötés.
Pfosten, palló, pallódeszka.
Pfostenuagel, pallószeg.
Pfostenrosst. pallorács.
Pfosten9tock, pallótok.
Piafond, (Decke), födény.
Pflaster, kövezet.
Pflaster-Arbeit, kövezési munka.
Pílasterkreuz, kövezeti kereszt.
Pflasterung, kövezés.
Pilaster, 1. Wandpfeiler.
Pilote, czölöp.
Pilotenross, czölöprács.
Pilotenschuh, czölöpsaru.
Pilotiren, czölöpözni.
Piséemauerwerk, sárfalazat.
Plan, tervrajz.
Planiren, egyengetni, kiegyengetni.
Planirung, kiegyengetés.
Planke, deszkakerítés, (palánk).
Plattchen, lapocska.
Polierplan, pallérrajz.
Portai, kapuzat.
Polsterholz, párnafa.
Postament, talapzat.
Prachtgeschoss, díszemelet.
Preisanalyse, árelemzés.
Preistabelle, árjegyzék.
Preussischer Ofen, porosz kályha.
Privatgebaude, magánépület.
Programm, elörajz.
Project, 1. Entwurt.
Pultdaeh, félereszii födél, félfödél.
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<J.
Quaderverkleidung, faragott.kövek keli burkolat.
Quaderstein (Quader) faragott kő.
Quadratklafter, négyszög öl.
Quadrirung, 1. Bauernwerk.
Querschiff, keresztliajó.
Querschnitt, keresztmetszet,
Querschweller (Querbalken), keresztgerenda.

R.
Hadabweiser, lcerékvetö.
Ramm-Maschine (Schlagmaschine), verögép.
Rauchfang (Schorntein), kémény.
Rauchfangkehrersteg, kéményseprőpalló.
Rauchmantel, füstfogó.
Rauchrohr (Rauchschlott), füstcsö.
Reibbrett, simitódeszka.
Reifeisen (Wanneneisen), abroncsvas.
Reisbrett (Zeiclienbrett), rajztábla, rajzdeszka.
Reissfeder, rajztoll.
Reisszeug, rajzeszköz.
Remise, 1. Schopfen.
Retirade, árnyékszék.
Retiradabtheilungswand, árnyékszékbeli rekeszfal.
Retiradmauer, árnyékszékfal.
Retiradschlauch, árnyékszéktömlö.
Ricbtungslatte, iránylécz.
Riegel (Zangenholzj, tartófa.
Riegelwand (Facliwand), favázas fal.
Riemenmass, hasitványmérték.
Rigol, 1. Gosse.
Rinde, kéreg.
Rinnenkessel (Dacli), ereszcsatorna üst.
Rinnsal, 1. Gosse.
Risalit (Vorbau), szökelék.
Robrboden, nádaaott padolat.
Rolireindeckung, nádfödélzet.
Rolirtram, 1. Blindtram.
Rolle, csiga.
.
Romanische Arcliitektur, román építészet.
Rosette, díszrózsa.
Rosette (Unterlagsblatt für die Olive oder den
Drucker), forgattyútok, nyomattyútok,
Rost, rostély.
Rostgleiclio, talpegyen.
Rostiadén, talpdeszka.
Rostschlirsse, talpfa.
Rostsehliessenklampfe, talpfa-kapocs.
Rothtanne, 1. Fichte.
Rulieplatz, nyughely.
Rulieplatzplatte, nyughelylemez.
Rundé Stiege, kerekded lépcső,
Rundköpfig, kerékfejü.
Russisclier Ofen, orosz kályha.
R u s t i c k , 1. Bauernwerk.
Rutsclipflaster (Rutschenpflaster, Rutsche), si
kamlós kövezet.
M.-mérnök egyesület kiizi.

S.
Sanctuarium, szentély.
Sand, humok.
Sandstein, homokkő ; thoniger Sstein, agyagos
hkö ; kieseliger S.-steiii, kovag h k ö ; mergliger S.-stein, márgás hkö; kalkiger S.-stein,
meszes hkö ; conglomeratartiger S.-stein, torolványos hkö.
Sargstück (Wangenstück, Zarge), oldalkö.
Satteldach, nyeregfödél.
Sattelholz, nyeregfa.
Saugrohre, S Z Í V Ó C S Ő .
Saugwerk, szivattyú.
Saumgesimse, 1. Chambrane.
Saumladen, szegélydeszka.
Saumrinnenhaken, ereszcsatorna-kampó.
Saulé, oszlop.
Saulenfuss, oszlopláb.
Siiulengebiilke, oszlopgerendázat.
Siiulenglied, oszloptag.
Siiulenhalle, oszlopcsarnok.
Siiulenkopf, 1. Kapitül.
Silulenordnung, oszloprend; dorisehe S.-ordnung, dór oszlopr. toskanische S.-o. toskáni
oszlopr.; jonische S.-o., joniai oszlopr.; korinthísche S.-o. korinti oszlopr.; röniische S.-o.,
római oszlopr.
Situlenschaft, Saulenstamm, oszlopderék, oszloptörzs.
Scheidemauer, válaszfal.
Scheinhaken, hüvelypánt.
Sclu uer, csűr.
Schichte, réteg ;bindende Sch., kapcsoló-réteg.
Schiclitenfuss, rétegláb.
Schichtmass, (Schicliteumass), rétegmérték.
Schiefereindeckung, palafödés.
Schiefergestein, palakőzet.
Schiftbundtram, simuló- vagy pótkötőgerenda.
Schiftgespiirre, simuló szaruzat.
Schiftsparren, simuló szarufa.
Schild, (Scliildchen, Scliüssellochblech), kulcslyukbádog.
Schildgewölbe, fiókboltozat.
Schilfrohr, nád.
Schindel, zsindely.
Schíndeleindeckung, zsindelyfödélzet.
Schindelnagel, zsindelyszeg.
Schlacke, salak.
Schlafzimmer, hálószoba.
Schlagleiste, 1. Anschlagleiste.
Schlagmaschine, 1. Ramm-Maschine.
Schlauchmauer, tömlöfal.
Sclilauclistock, tömlőráma.
Schliessenauge, (Scliliessenöhr), kapocsfül.
Schliessenloeh, kapocslyuk.
Scliliessennetz, kapocshálozat.
Scliliessenöhr, 1. Schliessenauge.
Schliessenritze, (Schl. spalte), kapoeshasadék
Schliessenstange, kapocsrúd.
Schliessenverbindung, falkapocs kötés.
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Schliesshaken, zárkapocs, z&rfitközö, reteszfogó.
Sondirpfahl (Spiouirpfahl), kémkaró.
Schlosser-Beschlagarbeit,
vasalati
lakatosSpalettbogen (Schmiegevand), rézsőv.
munka.
Spalettirung, 1. Schmiege.
Sehlosser-Gcwichtsarbeit, súlyszerinti l a k a t o s Spalettkasten, rézsfal-szekrény.
munka.
Spalettladen, ablaktábla.
Schluss, 1. Gewölbsschluss.
Spalettstock, 1. Parapetstock.
Schlussbogen, záradékív.
Spalett-Thür, közönséges a j t ó .
Schlussdicke, záradékvastagság.
Spalettverkleidung, rézsfal-béllet.
Scblussstein, záradékkö.
Spalettwand (Schmiegebogen), rézsfal.
Schlüpfbarer Schornstein, mászható-kémény.
•Spaltsage, hasító fürész.
Sehlüssellochblecb, 1. Schild.
Spannriegel, feszitö gerenda.
Schmauchfeuer, füstölgő t ü z .
Spannweite (lichte Weite), ívhúr, (íirbeni széSchmatze, csorbázat.
lesség.
Schmiedarbeit, kovácsmunka.
Sparherd, takarék-tűzhely.
!
Schmiedeisen, kovácsolt vas.
Sparren, szarufa.
Schmiege (Schrage), rézslet.
• Sparrenköpfe (Mutulen, Modillons, Krag, od.
Schmiege (Spalettirung), ablakrézslet.
Tragstein), szarufafejek, gyámkövek.
Schneckenstiege, csigalépcső.
Speichringeisen, kerékvas.
Schnittebene, metszési sík.
Speisekammer, éléskamara.
Schnittholz, metszett f a .
Speisezimmer, ebédlő szoba.
Schopf, konty.
Spenglerarbeit, bádogosmunka.
Schopfbundgesparre, konty-föszarúzat.
Sperrhaken, zárhorog.
Schopfe (Schoppen, Schuppen, Remise), félszer,
Sperrvorrichtung, zárkésziilók.
fészer.
i Spiegelglas,tükörüveg.
Spindelstiege, támogatott lépcső.
Schopfgesparre, kontyszaruzat.
Spitzbalkon (Hahnenbalken), kakasülö.
Schraub?, csavar.
Spitzbogen, csúcsív.
Schraubenbolzen, csavarrúd.
Schraubennagel, csavarszeg.
Spitzbogen-Architektur, csúcsíves építészet.
S c h u b e r , tolóka.
Spltzstufe, hegyes fok.
Schubriegel, tolózár ; eingestemmter Schubrie
Splintholz, hárshéj vagy szíjácshéj.
gel, beeresztett tolózár.
Sprengband, feszkötö.
Schutt (Mauerscbutt), omladvány.
Sprengwerk, feszítmény. feszített mü.
Schuttscbichte, omladványréteg.
Spritzwurf, csapott v a k o l a t ; grober Sp., durva
Schutzleiste (Wetterleiste, Wetterschenkel),
csapott v.; feiner Sp., finom, csapott v.
védlécz.
Sprung, 1. Ausladung.
Seb iittboden (Fruchtspeicher), hambár.
Stadtgebaude, városi épület.
Schwedischer Ofen, svéd kályha.
Stall (Stallung), istálló.
Schweller (Stuhlschveller), széktalp.
Standsaule, állásoszlop.
Schweller, talpgerenda.
Stangeneisen, rúdvas.
Schwellkranz, 1. L a g e r k r a n s .
Statue, szobor.
Schwellrost, 1. Balkenrogt.
Staubladeu (Kranzladen), párkánydeszka, koSegmentbogen (Ramanad-Stichbogen) , kőrivszorúdeszka.
Stiibchen (Rundstíibhen), vessző, pálcza.
alaku boltozat.
Stangelchen, rudacska.
Seiherplatte, szűrölemez.
Steg, gyaloghíd.
Seitenhauptmauer, oldalföfal.
Steg (Rippe), borda.
Senkgrube, pöce.
Steinklammer, kőkapocs.
Servitute, szolgalom.
Steinklaue, köhorog.
Sesselleiste, 1. Fussleiste.
Steinkohlentheer, kőszénkátrány.
Setzung, ülepedés.
Steinmetz, kőfaragó.
Sims, Simsverk, 1. Gesimse.
Steinraetzarbeit, kőfaragómunka.
Situatipnsplan, t á j r a j z .
Steinrinne, kőcsorga.
Sitzbrett (Sitzspiegel, Brille), ülődeszka.
Steinschnitt, kömetszés.
Sitzmauer, árnyékszékfal.
Steinverband, kőkötés.
Sockel, lábazat.
Steinverschneidung, köeresztés.
Sockelbrett, lábazati deszka.
Stich (Stichbalken), fiókgerenda.
Sockelklampfe, lábazati kampó.
Stiege, lépcső ; gewölbte St., boltozott lépcső ;
Sockelplatte, lábazati lemez.
geradarmige St., egyenestagu lép.; gemischte
Sockelstein, lábazati kő.
St., elegyes lép.; Architravstiege, gerenda 1.;
Sockelverkleidung, lábazati burkolat.
Pfeilerstiege, gyámoszlopos lép.; rundé StieSohlbank, talpkő.
ge, kerekded lép.; freitragende St., szabadon
Sohlbankgesimse, ablaktalap-párkányzat,
f ü g g ő lép.; getragene, unterstiitzte St., támoSolinglas, solinüveg.
gatott lépcső.
Sommereiche (Stieleiche), kocsános tölgy.

' Thurmdaeh, toronyfödél.
Stiegenarm (Stiogenglied), lépesötag.
Thurmschaft, toronytö.
Stiegenarmgurte, lépcsötagi boltöv.
Thür, ajtó.
Stiegenganggurte, lépcsöfolyosóbeli boltöv.
Thürangel, 1. T h ü r h a k e n .
Stiegengelander, lépcsőkorlát.
L'liüransehlag, (Auehlag), ajtókari m a .
Stíegenhaus, lépcsőház.
Thürband, ajtópánt.
Stiegenhausmauer (Stiegenmauer), lépcsöfal.
Thürbedachung, ajtószemöldök.
Stiegenraum (Stiegenplatz) lépcsötér.
Thürbogen, ajtó-boltív.
Stiegenspindel, lépcsököz.
Thürchambrane, ajtópárkányzat.
Stiegenstafe (StufeJ, lépcsőfok, fok.
Thürfutter, ajtóbóllet.
Stirnsehmatze, homlokcsorbázat.
Thürflűgel, a j t ó s z á r n y .
iStirnziegel (Palmette) koszorú- vagy homlokThürgesimse, a j t ó p á r k á u y .
tégla.
Thürgewande, a j t ó s z á r .
Stockwerk, emelet.
Thürgiebel, ajtócsúos.
Stockwerksgleiche, emeletegyen.
Thürhaken, (Stützenkegel), támkúp,
Stossflache, állólap.
Thürpfeiler, derékfal.
Stossfuge, állóhézag.
Thürschwelle, küszöb.
Streubaum (Streitbaum), rekeszrúd.
Thürstock, ajtótok.
Strizzelgelb (Ocker), porosz sárga.
Thürsturz, ajtófej.
Stufe 1. Stiegenstufe, gegliederte Stufe, párkáThürverdachung, ajtószemöldök.
nyos fok.
Tischlerarbeit, asztalosmunka.
Stufensehmatze, lépcsőalaku csorbázat.
Torfgrund, tőzegfőld.
Stuhlband 1. Fussband.
Tragfahigkeit, hordképesség.
Stulilsaule, székoszlop; stelieude Stuhlsáule, álló
Tragstein, gyámkő.
székoszlop; liegend" St. cliilt vagy fekvő székTramboden, egyszerű gerenda-födény.
oszlop.
Tramklampfe, gerenda-kampó.
Stuhlschweller 1. Schweller.
Transportable Senkgrube, szállítható pöce.
Stuk (Stukkó), olaszvakolat.
T r a s s (vulk. Tuffgestein), vulkáni szivag.
Stukatorarbeit, müvakolási m ü u k a .
Triumpfbogen, diadalív.
Stukatorboden (Kohrboden) uádazott padolat.
Trockenschlauch, szárító tömlő.
Stukatordrath, nádpadolati sodrony.
Tropfen, (díszitm.) szegfej, csepp.
Stukatortram, 1. Blindtram'.
Trottoírstein, járda-lemez.
Stukatorung, müvakolás.
Trümmergestein, töredék-kőzet.
Stulp (Schlitzblech zur Aufnahme des SehlossTuffgestein, szívag.
riegels), zárfogó bádog.
Tyroler Bund, tiroli kötés.
Sturmband (Windruthe), szarukőtő.
Sturzboden, borító padolat.
Sturztram, borító gerenda.
U.
Sturztramboden, borított gerenda-födény.
Uline,
szilfa.
Stiickofen, hengerded agyagkályha.
Ungarischer Schluss, magyar záradék.
Stützenkegel, t'imkúp.
Unratliskanal, emésztő csatorna.
Unterbogen, alsó ív.
T.
Untermauern, aláfalazni.
Untermauerung, aláfalazás.
Tafel, tábla.
Unterschneideu, aláfaragás.
Tafelschiefer 1. Deckschiefer.
Unterzug, 1. Durchzug.
Tagschichtenausweis, munkaerő kimutatás.
Überblattung (Überplattung), rálapolás ; tíinTapetenthür, szőnyegajtó.
faehe Übtg. egyszerű rál.; einfacli verzahnte
Tenne, szérű.
Übtg., egyszerű fogas rál.; einfach schiete
Terraco tta-Verzierung (gebrannte TbonverzieÜbtg, egyszerű lejtős rál; schwalbenschweifrung), égetett agyagékítmény.
förmige Übtg., fecskefarkú rál.; unvollstanTheer, kátrány.
dige Übtg., tökéletlen rál.; bündige Ü b t g .
Tbeeranstrich, kátrányozás.
sík rálapolás.
Thonerde, agyagföld.
Übergangsstyl, átmeneti építészet.
Thongestein, agyagkőzet.
Überplattung 1. Überblattung.
Thonstein, agyagkö.
Überschlag (Kosteniibersehlag), költségvetés.
Thonsebíefer, agyagpala.
Thor, kapu.
Thorbogen, kapuív.
Y.
Thorbügel (Thiirbügel) 1. Anlegarbe
Thorflügel, kapuszárny.
Vase, díszedény.
Thoruisehe, -kapumélyedés.
Vorbau 1. Risalit,
Thorschlussstein, kapuzárkő.
Vorhalle, előcsarnok.
Thurm, torony.
Vorhangel, 1, tiochvorhangel.
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Vorhaus, (Hausflur) házpitvar, tornácz.
V o r l a g e , elöfalazat.
Vorraum, előtér.
Vorzimmer, előszoba.
Ventilation, légujítás.
Verband, kötés.
Verbandeln der F u g e n , a hézagok betömése.
Verbindungsstangel, ablakkapocs.
V e r b r a m e n d. F u g e n , szegélyezés.
Verfallungsgrath (unvollstandiger G r a t h ) , tökéletlen födél-él.
Verkleidungsmauerwerk, burkolt falazat.
Yerputz, vakolat.
Verputzen, vakolni, bevakolni.
Versatzung (verzapfte Einlassung) csapos beeresztés.
Verscliiessen der F u g e n , a hézagok becsapása.
Versetzen, elhelyezni.
Versetzgerüst, elhelyező állvány.
Versetzungs-Arbait, elhelyezési m u n k a .
Vertaflung, 1. F ü l l u n g .
Verzahnung, fogazat.
Verzapfung, csapolás.
Verzierung 1. O r n a m c n t .
Vestibul, előcsarnok.
Visirbrettoher, irány deszkácska.
Visitireisen, vaskutasz.
Vorarbeit, előmunkálat.
Vorausmass, nmnkakimutatás.
Vorlegstufe (Yorstufe), elöfok.

w.
W a n d , fal.
Wandmalerei, falfestészet.
Wandpfeiler (Pilaster) félgyámoszlop, féltám.
Wandrippe, falgerincz.
Wandverkleidung, falláblázat, f a l b é l h t .
Wangenstück, 1. Sargstück.
Wannentisen, 1. Iieiftisen.
Waschkiiche, mosókonyha.
Wasserkitt, vízálló-ragasz.
Wassernase (Vertiefung), csorbát.
Wassersperre, vízzeli elzárás.
Water Closet, a n g o l vagy büzleleii árnyékszék.
Wechsel, váltógerenda.
Wehr, gát.
Weissblech, megónozott vasbádog.
Weissigung, m e s z e l e t .
Weisstanne (Silber,- Edeltanne), fehér fenyő.
Werksatz (Dachgrundriss), födélszék-alaprajz.
Wetterschenkel 1. Schutzleiste.
Wetterseite, v é s z o l d a l .
Widerlager CWiderlagsmsinor), boltgyám, ellenfal.

Widerlagsflache, boltgyámlap.
Winkelbaken, sarokvas.
Windofen, szélkemencze.
Windruthe 1. Sturmband.
Wintereiche (Steineiche) kocsántalan tölgy.
Wohngebiiude, laképület.
Wolmhaus, lakház.
Wulst (Viertelstab) kötlécz, támlécz, domború
tag.
Würfelstein, koczkaalaku kő.

z.
Zahnhobel, fogas gyalu.
Zahnschmatze, fogascsorbázat.
Zahnschnitt, fogas tag.
Zangenholz, tartófa.
Zapfen, csap ; unvolstandiger Zapfen, Zapfen
mit Besteck, csonka csap.
Zapfen und Gurgel, csap és véset.
Zapfenloch, csaplyuk.
Zarge 1. Sargstück.
Zeiehenpapier, rajzpapiros'
Zeichnung, rajz.
Zickzack, szikszeg.
Ziegel, t é g l a : halber Zgl., fél tégla ; viertel Zgl.
hosszféltégla; dreiviertel Ziegel, háromnegyed
t é g l a ; Hohlziegel, öblös t é g l a ; Klinker,
pengő tégla.
Ziegeldeckerarbeit, cserepezési munka.
Ziegelform (Model) téglaminta.
Ziegelmehl, téglapor.
Ziegelpflaster, téglakövezet; steliendes Zglpfl ,
álló-téglaköv.; liegendes Zglpfl., fekvő tégla
kövezet.
Ziegelverband, téglakötés.
Ziehen der Scliornsteine, meghajtás.
Zierverputz, díszvakolat.
Zimmer (Wohnzinimer), szoba.
Zimmermannsarbeit, ácsmunka.
Zimmerplatz, ácstér, műhely.
Zinsliaus, bérház.
Zirkel, körző.
Z u g k a n a l , légcsatorna.
Zuhaltliakel, behúzó horog.
Zusammenschweissen (Schweiss), összeforrasztás ; vernieteter Schweiss, szegecses összeforrasztás.
Züngeldrucker, nyelves nyomatlyú.
Ziingelolive 1. Olive.
Zwinge, szorittyú.
ZwischenmRuer, (Fiillmaner) közfal,
Zwiscliensturz, melléktől fej.

