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MŰSZÓTÁRI ROVAT, 

IV. 
É p í t é s z e t i m ű s z a v a k . 

II. A. 

Abfallsröhre, vízleeresztő eső, ereszcsü. 
Abfassen, facettiren, tonkítani (származtatva 

csonka és tompa gyökből). 
Abfassuug, Faase, tonkítás, tónk. 
Abkröpfen, sich, töremleui; etwas, töríteui 

(tör és töremlik gyökből), 
Abkröpfang, türemlés, párkánytörítés. 
Abputzen = verputzen, (nem vakolni) simíta 

n i? lesimítani, sim&zni ; falat lesimázni ? 
Abputz ? 
Abreibeu, lesikálni, megsikálni. 
Absticli nelun'en, lemérni, elmérni. 
Adaptiren, alkalmasítani . 
Adaptirungsplan, alkalmasítási tervrajz . 
Akroterie, taraj, bokréta. 
Alkoven, vakszoba, kuezkó. 
Altan, altán. 
Anlauf, iramlás, i ram. 
Anlegarbe, ? 
Anscbiebling, toldoncz, pótfa. 
Anschiften, tobzani (Vasmegye). 
Anschlag, 1. e löszámítás , költségszámítás, 

2. perem, karima. (.Schlagleiste, perem-lécz). 
Anstreichen, mázolni, megmázolni; (nem fes-

teni v. színezni = r fiirben, malen). 
Anstreicher, mázoló ; (feető — farber, l'estész 

= maler, színész). 
Anstrich, máz ; a lapmáz, másodxnáz, eresmáz, 

végző máz, fénymáz. 
Ante — Wandsaule, pilaster, faloszlop. (Pfei 

ler, jelent önálló faltömeget, faltörzs, fal-
sudár). 

Antritts- und Austr i t ts tufe, kezdő és végző 
lépesö. 

Anwerfen, bevakolni. 
Anwurf, vakolat ; Spritzwarf, föcsölet ? 
Arcade, ivsor, ivcsarnok. 
Arcbitrav, főgerend, párkánygerend. 
Arihitravgesims, gerendpárkány. 
Archivolte, gekriimmter Architrav, ivgerend 
Arcus, Geriistbogen, árkus. 
Armirung, eines Balkens, fegyvei'zet. 
Armstiege, szakaszos lépesö; (kar, igen t'lliasz 

nált szó). 
Astragal, astragal ; Perlstab, gyöngyszalag. 

Att ika, attika, attikfal. 
I Aufblat teu, (lásd verblatten). 
i Aufkammen, verkiiinmen, felróni, összeróni ; 

Kauim, rovat ? 
Aufklauen, külömleui, körmíteni V 
Aufriss, oldalrajz, állrajz ; Prolii élrajz V 
Aufsatz, felméuy? feltény V (nem feltét, Vorsutz). 
Aufsatzband, Fiscbband, keszegpáut. 
Auftragendes Bánd, kitartó, kitáró pánt. 
Auftragung, kitárlás. 
Auftritt, bei Stufen, felep. 
Ausbölzen, kidúczoini. 
Auskragen, vorkrageu, kigugolni ; Kragung, 

gugolvány; Kragstein, gugkő ; (guga -
Kropf, gugolni, kukorodni = sich nieder-
kauern, tájszó). 

Auskelilen, kiájni, (palóczosau á j ni = ásni) ; 
Keblung, á j i s , ájány ? 

Ausladung, kiiilés (gyök, kívül és ül) kiállás 
sokértelmű, kiugrás, kiszükés = Vorsprung 
= Risalit. 

Aussckiefern, kitákolni V 
Aussebussgerüst , függő állvány ; Hanggerüst, 

lógó állvány. 
Ausschweifen, kikanyarítani. 
Ausspanen, ausspandeln, kiszálkázni. 
Auszwickeln, kitömékelni. 
Ilalcon, balkon (más az erkély = Erker). 
Baldachin, Vordachel, előfödény, díszmenyezet. 
Balken, gerend, (nem gerenda = gerendfa = 

Tram) ; vasgerend, kögerend 
Baluster, Balustrade ? 
Band, 1. kötés, csat, kötfa ; 2. pánt 3. szalag. 
Baumwalzig, fakérges. 
Bau, építés, építkezés. 
Baueleve, építészgyakornok. 
Bauplan, tervrajz, építkezési terv. 
Bekleidung, Verkleidung, burkolat, áleza, bo-

rítás. 
Belvedere, szépnézde. 
Bcrohren, den Piafond, benádalni, das Daeh, 

benádazni ? 
Beschlage, vasazat. 
Bescblagen, vasazni (vasalni = Biegeln). 
Besehuhen, saruzni, talpalni. 
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Besetztes ISchloss ? 
Beton, beton ; pisé, tömés, porond. 
Blockverband, kalodakötés. 
Boden , fenék , padolat , padlás ; Fussboderi 

padló. 
Bogén, iv ; Spitzbogen, esúcsiv ; Gurte, öv. 
Bohle, donga ? félfa ? palló. 
Boblenbogen, donga iv. 
Bolzen, dúcz, záp. 
Bolzen, dúczolni. 
Bösehung, lejtek, rézső. 
Bossiren ? 
Brett, deszlta. 
Brustriegel, mellheveder. 
Briistung, támla, korlát, mellvéd. 
Biichse, tok, szelencze, doboz. 
Bundseite, színelö oldal, színoldal. 
Bund, Verband, kötés, tégla-, kii-, fakötés. 
Cabínet ? ! jelent egy ablakos kis szobit , fél 

szoba ?? szobáeska ? 
Canne'iren, vájuzni. 
Capital, oszlopfej (nem fö). 
Cassette, 
Cassettiren, 
Cement, czement. 
Charnhr , csukló ? 
Chor, 1. szentély ; 2. Orgonakarzal. 
Cirkel, ivmagasság, Pfeilhöhe. 
Console, gyámoly, (gyám = tutor), gyámkö, 

'J'ragstein ; gyámoly lehet gipsz, fa. 
Cordongesims, (elválasztó, kőzbenesö), köz-

párkány ? 
Corridor, Gang, sikátor, folyosó. 
Cottiren, mérjegyelni. 
Cotte, mérjegy. 
Dach, födély; windschiefes 1). kajla f. Satteld. 

nyeregf. Schopfd, iistökf. ru l tdach , félf. (tető 
= Spitze). 

Dacbausmittelung, födélykifejtés, 
Daehboden, padlás. 
Dachdeckung, f. födés. 
Dacherker, padláserkély. 
Dachfenster, padlásablak. 
Dachrinne, ereszcsatorna, vízfelfogó es. 
Dachrösche, födély meredekség. 
Dachsaum, eresz, ereszszegély. 
Daehstube, padlásszoba. 
Dacbtraufe, eresz. 
Decko, menyezet, piafond. 
Deckel, födö, födény. 
Deckplatte, takaró lemez. 
Decoration, diszítés, diszítmény (nem ék = 

Keil). 
Diele, deszka, donga ? 
Dienst, boltborda, borda. 
Dippel, Döbel, Dübel, jelent kéthegyíi rövid 

szeget. Köldök mást jelent, czövek ~ Pflock 
buga ? pöczök ? pöcz ? 

Dippelboden , pöczpadlat ? tömörmenyezet; 
Tramboden, gerendapadlat. 

Dippelbaum, pöezgerend, dugafa ? 
Ponnerkei l , villámék, ikerék. 
Dorn, tövis, köldökszeg. 

Drucker, kilincs az ajtónál, másutt nyomasz ? 
Durchlass, zsilip, áteresz. 
Durclipausen, á tmásolni ; Pauspapier, másla-

papir. 
Durclipikiren, átszurkálni ; szurkatü, P . nadel. 
Durchschub, zárszeg. 
Durchzug, mestergerenda, és gerend, ha vas. 
Eek , sarok, szöglet, szög (nem szeg — Nagel). 
Eekabrundung, szöggömbölités, sarok tonkítás. 
Eingurgelung ? — torkítás ? 
Einkiimmen, nem correct szó, lásd aufkaminen 
Einkerbcn, rovátkolni. 
Einschlagstück ? 
Einschubbalken, 
Einsehubleiste, tolványlécz, 
Endsbaume 
Entlastungsbogen, könyitö iv. 
Entwerfen, tervezni v. tervelni ? 
Entwurf, terv, tervezet, tervrajz. 
Erker, erkély. 
Estrieh ? talaj, Lehmostrich, lesárolás. 
Fachwerk, fiókfal. 
Falz, gyöke Falté, ráncz; (nem horony). Blech-

falz, bádográncz v. hajlék ; Eiseufalz, vas-
ráncz. 

Falzen, ránczolni, Bretter fiigen und falzen, 
deszkát illeszteni és ránczolni. 

Falz u. Zierverkleidung, ráncz és díszborítás. 
Thürfalz, ajtóráncz. 

Peder, toll, rugó. 
Peder und Nuth, toll és 
Pedern, ruganylani V 
Pederseite, éloldal. 
Pehltram, pótgerenda ? 
Peld, szakasz ; Gewölbfeld, boltszakasz. 
Penster, ab lak ; einfaches Fenster, egyrét abl. 

Doppelfenster, kétrét abl ik ; in u. auswen-
diges F. ki s benyiló ablak; Winter- u. Sora-
merfenster, téli nyári ablak ; Schubfenster, 
toló ablak '? gekuppelte F . ikerablak. 

Fensterbalken, ablaktábla ? 
Pensterbriistung, ablakajk, ablaktámla. 
P.-futter, ablakbéllés. 
P.-gewand, ablakfél. 
F.-gitter, ablakrács. 
F.-kreuz, ablakkereszt; aufgchendes mittel-

stück, mozgó kereszt ; festes mozgatlan. 
Fensterladen, Spalettladen ? ablakajtó ? 
Fensterloch, ablakiir, ablaknyílás. 
Fensternische, ablakfülke, mélyedés. 
Fensterscheibe, ablakfiók ? ablakszem. 
F.-sohlbank, ablakalj. 
F.-sprosse, ablakzáp, ablakküllö. Maasswerk, 

kiillözet, díszkiillözet; (nem mérmü). 
F.-stock, ablaktok, szá r ; Parapetstock, lécz-

tok ; Pfostenstock, deszkatok ; Steinfutter, 
köbéilés. 

F.-sturz, ablakfej. 
F.-verdachung, ablakfödény, ablakormózat. 
Pensterverschluss, ablakzárat ? 
Festőn, koszorú. 
First, orom (nem gerincz = Grath). 
Firstfette, szelemen ; Fette, vendégszelemen. 
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Freitreppe 1. külső, szabad lépcső, 2. Freitra-
gende Treppe, magáttartó lépcső, lógó lép-
cső ? röpülő lépcső ?? 

Fr ies , 1. pótgerend, képszulad; 2. keret. váz. 
Fr ies u. Füllung ? 
Friesboden, vázos padló. 
Fronton, ormózat. 
Füge , illeszték, ereszték ; Mörtelfuge ? 
Fugenschnitt, i l lesztékirány, illesztékszabá 
F u g e n verbrennen, maltert levasalni, falat ki-

téglázni ? 
Fül lung, töltelék ? 
Fundament, alapzat. 
Furn ie r ? 
Fussboden, padló, talaj . 
Füssel , lábazat. 
Fut ter , béllés. 
( iahrung v. Kehrung 
Gainze, tölcsér. 
Gebalk, gerendásat, v. gereudezet ? 

Gebaude-Trakt ? (nem szárny). 
Gelenk, csukló. 
Gescbweift, kanyarított, görbe, kajla. 
Gesiins, párkány ; Cordon közpárkány ; Para-

pet-ablakalj párkány ; Soekelgesims ? ? 
Gewölbe , boltozat; Tounengewölbe, donga-

bolt ; Platzlgewölbe, szakaszbolt, v. abrosz-
bolt ? tekuöbolt ? 

Gewölbbogeu, boltiv (jelenti magát a hajlást). 
Gewölbgurte, boltöv, heveder. 
Gewölbsplatzl, bolttekuö ? boltszakasz. 
Gewölbschluss, boltvég ? bolt végzés. 
Gewölbwidorlager, boltellentám. 
Giebel, ormózat, ormófal (tűzfal, Feuermauer). 
Gleicbe, falcgyen; Hauptgleiche, végegyen. 
Giatb, gerincz. 
Griessaule, arakláb. 
Grund, (Boden) talaj. 
Grundriss, alaprajz ; Fundamentplan, alaprajz 

vagy terv. 

V. 
Ugyanazok, 

S z é k e l y Ji iuos k. mérnöktől . 

Bockpfettenstuhl, feidetámfalas fedélszék 
Bogengelander, ives korlát. 
Chorgewölbe, karzatbol t és nem boltozat, mert 

Wölbung teszi a boltozatot. 
Dacbbodeiipflaster, padlásburok,és pedig azért, 

mert a burkolat lehet kőből, téglából, sőt 
fából is, és megkülönböztetésül jobbnak tar-
tom a kövezetnél, t ehá t : 

Pflaster, burok. 
Pflasterung, burkolat . 
Steinpflaster, köburok. 
Ziegelpflaster, téglaburok. 
Pflasterarbeit, burokmuuka. 
Pflasterkreutz, burokkereszt 
Kantpflaster, élre rakott burok 
Liegendes pflaster, lapos burok. 
Dacksaum, fedélszegély. 
Durchfabrt, kapuköz (régi szó). 
Ecksparren, Grathsparren, gerinezszaru. 
Erddabgrabung, földásás és nem ásási munka, 

mert a kavicsat is ássák, s az nem Erd, 
hanem Schottergrabung. 

Erdanschüttung, földtöltés. 
Erdarbeit, földmunka. 
Erdausgrabung, földkiásás. 
Erdaushebung für die Fundamente, alapföld-

kiásás. 
Erdstössel, (Erdélyben) döngölő. 
Fallthür, lappancsajtó. 
Pfette, Fette, hunya, vagy szaru támasz. 
First, orom ; Dachfirst, fedélorom. 
Fundamentsgrube, alapgödör. 

Fusboden, ta la j ; Parketboden, koczkás talaj ; 
ord. Fusboden, közönséges talaj ; Fries-Ka-
puzinerboden, eresztékes talaj. 

Geböscht, lej tet t ; Bőschig, lejtős. 
Gekrümmt, görbített. 
Gelaender, korlát, nzt hiszem jobb mint karfa, 

mert ez utolsóval élve, Gelanderbaum, karfa-
gerenda lenne, mely kifejezés nézetem sze-
rént nem helyes, t ehá t : 

Gelaenderholz, korlátfa; Gclaendersiiule, kor-
látoszlop ; Gelaenderriegel, korlátheveder. 

Gewölbe, bo l t ; Chorgewölbe, karzatbolt. 
Grathbundgesperre, gerinezszaruzat vagy szar-

vazat. 
Hohl ziegel, öblös cserép, és nem tégla, mi-

után a magyar a Mauerziegelt nevezi tág 
Iának. 

Hiilse, hüvely. 
Kehlheimer Plattenpflaster, kehlheimi burkolat. 
Kranzgesimse, koszorupárkány. 
Lchm-Estrich, agyagtapasz. 
ha Mantelofen, köpenykályha, miért ne lehetne 
Mantelbaum, köpenygerenda. 
Material Erforderniss, anyagkellék. 
Mauerschutt, falhulladók, és nem omladvány, 

melyet a Ruine szó fejez ki. 
ha Falz, horony, akkor nem lehet Nuth is ho-

rony, mert Falz és Nut két különböző foga-
lom, hanem nevezhetjük vésetnek, tehát : 

Falz und Nuth, horony és véset. 
Nuthhobel, véset gyalu. 
ha Parapetmauer, könyökfal, akkor : 


