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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 : 
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Parapetstok, könyöktok. 
Quaderverkleidung, faragottkö-béllet. 
R iege l , heveder ; Gelaenderriegel, korláthe-

veder. 
Riemenmass, hasábmérték. 
Sokkelbre tt, lábazat (i) deszka, az i sufüxum 

itt nem egyez meg a magyar nyelvvel, tehát 
lábazat kampó, lábazat lemez stb. 

Sohlbank, ta lap; Sohlbaukgesims, talappár-
kány. 

ha Spal ett magyarul rézsle, akkur : 
Spalett Kasten, rézsleszekréuy. 
Spalett Laden, rézsletábla. 
Spalett Thür, rézsleajtó. 
Spalett verkleidung, rézslebéllet. 
Spalett Waud, rézslefal stb. 
Spannriegel, feszitő heveder. 
Spanmveite, fesztávolság. 
Stuffe, Treppe, lépcső, a mire lépünk, és nem 

fok, mely utolsóról a mint tudva van, a latin 
gradus szót magyarítottuk, ellenben : 

Stiege, grádics, és azért gewölb. St. boltozott 
g rád ics ; Geradarmige St. egyeneskai u grá-
dics stb. 

Stossflaeche, illeszték lap. 
Stossfuge, illeszték hézag. 
Stufenschmatze, lépcsőzetes csorbázat. 
Stukator, (Erdélyen) menyezet, tehát : 
Stukatorarbeit, menyezetmunka. 
Stukatorboden, mrnyezetpadolat. 
Stukatordrath, menyezetsodrony. 
Stukatortram, menyezetgerenda. 
Stukatorverputz, menyezet vakolat. 
Sturzboden, (Erdélyben) padlás. 
Sturztram, padlásgerenda. 
Sturztramboden, padlásgerendafödény. 
Ventilation, szellőztetés. 
Vorausmass, elömérés. 
Vorlegstuffe, elölépcsö. 
Weisblech, fehér bádog. 
Wiederlager, boltfészek. 


