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A.
Ablak. Foisto·.
Ablakbéllés. Foistο·1χ·1<Ι< idling. 

FoisloTullo·. ('·.
Ablakborda, Foisterspmsse. <■. 
Ablakdeszka, Foislerbretl. <’·. 
Ablakernyő, Foisto-sdiimi. -l.-i-

loiisic. <·.
Ablakfüggő, Fnislo-vorliang. r. 
Ablakív, Fmsto-bngoi. <·. 
Ablakkáva. l·’«-ns I < tmii seid a μ;, r. 
Ablakkereszt, Fenslo-kroiz. 
Ablakközfal, F<*nsLcr|>Γι·ϊΙ<ί-, <’. 
Ablaklépesö, Fstrade. <■. 
Ablakm élyedés, Foist o-bf>- 

sdiung. r.
Ablaknyílás, Fcnstemffung. <’. 
Ablakorom, F oistoyid id . <’■ 
Ablakpánt, Foistoband. <·. 
Ablakpárkány, Foistogvsims. /■. 
Ablakráma, Fensterrahmen. <’. 
Ablakretesz, Fenstorriegel. <’·. 
Ablakrostély, Fenslergillo·. <>. 
Ablaksarokvas, Fensto-haspen ií. 
Ablakszár az akna rakodó he

lyén, Riehlstempel. 
Ablakszárny, Fensterflügel. t'. 
Ablakszorító, Fenslerreibo·. <’. 
Ablaktábla, Fensterladen, Spa- 

letl.laden. é.
Ablaktok, Frnsterstnek. <·. 
Ablaküvege, Fensterglas, Foist er-

sclloillc. r : .

Ablak- vagy ajtó-fél, /arge. e.
Ablakvasalás, Fensterbesddag. <\
Ablakzár, Fenslersdiliiss, Fen- 

slertrieb. <·.
Ábra, Ansicht, Figur.
Ábrázolni, abbildoi.
Ábrázoló m éréstan, beschrei

bende Benmelrie, darstellende 
< * ( μ > 11 it ■ I rie. < 1 < ‘s< · ri]»t i v<' (ieome- 
I !·!(·.

Abroncs, Reit, Hing.
Abronesfék, Bandbremse. </<·.,
Abroneshúzó vas, ReilV.iehcr. pv.
Abronespöröly, Bamltianimo·,

I teifenschmiede. ko.
Abroncsvas, Bandeisen, Fassreif- 

eisen, Redősen. ko.
Abronesvashengermü, Band- 

eisenwalzwerk. ko.
Acerotherium, Acerolheriimi. f .
Aeiüítek, Aciilite. / .
Ács, Zimmermann. v.
Ácsfejsze, Scharaxt, Ziimm-raxl. h.
Ácsfelőr, Zimmersteiger. />.
Ácsfűrész, Zimmermannssüge. c.
Ácsjel, Zimmerzeichen. f.
Ácskapocs, Zinimermaiiiiskl am

mo·.
Áeslegény, Zimmergesell. h.
Ácsmester, Zimmermeister t.
Ácsmesterség, Zimmerhamlwerk.

Ácsműhely, Zimmermannswerk-
slätte. V.
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Ácsmunkahely, Zimmerplatz. <·.
Ácsolat, Auszimmerung, Gezim

mer, Verzimmerung, Zimme
rung, Zimmerwerk. b.

Ácsolatfa, Bergholz, Gi'ubenholz, 
Zimmerholz. />.

Ácsolatjelző, Zimmerzeichen. b.
Ácsolni, abzimmern, verzimmern, 

zimmern, b.
Ácspallér, Zimmerpolier, é.
Ácsplajbász, Zimmermannstiff. é.
Áesszeg, Zwick, Zimmerzwick, 

Zinnnerzwicken. b.
Ácsszerszám, Zimmerwerkzeug, é.
Aezél, Stahl; czement aczél, 

cementirter Stahl; edzett aczél, 
gehärteter Stahl ; edzetlen 
aczél, ungehärteter Stalil; fino
mított aczél, ra.ffinirter Stahl; 
hegeszthető aczél, schweissba- 
rer Stahl; kavart aczél, ge- 
pmhlelter Stahl, Puddelstald ; 
kemény aczél, harter Stahl; 
kévéit aczél, gegerbter Stahl; 
nyers aezél, roher Stahl; puha 
aczél, weicher Stahl, ko.

Aczéláruk, Stahlwaaren. ko.
Aezélbocs, Schrei, Stahlluppe, 

Stahlschrei, ko.
Aezélbuga az aczélkészelésnél,

Kßlhcrl. ko.
Aezéldörzsölés, Stahlreihen, ko.
Aczéldrót, Stahldraht, ko.
Aczéledzés, Stahlcementation. ko.
Aczélércz, Stahlerz, Stahlstein.ko.
Aezélgyár, Stahlfahrik, Stahlfri- 

scherei, Stahlhütte, ko.
Aczélhámor, Stahlhammer, ko.
Aczélhulladék, Stahlabfälle. ko.
Aezélkavarás, Stahlpuddeln. ko.
Aczélképződés, Stahlbildung, ko.
Aezélkészelés, Stahlarbeit, Stahl - 

bereitung, Stahlfrischen, Stahl - 
frischcrei. ko.

Aezélkészelés vasadalékkal,
Schraatschmiede. ko.

Aezélkéve, Stahlpacket, ko.

Aczélkévelő tűzhely, SIahlgerb
feuer, Stahlraffinirfeuer. ko.

Aezélkohó, Stahlhütte, ko.
Aezéllap, Stahlplafte, ko.
Aczéllá változtatni, stählen, in 

Stahl verwandeln, ko.
Aezéllemez, Stahlblech, ko.
Aezélmetszet, Stahlstich.
Aezélnemü, stahlartig.
Aczélnyujtó, Ziehhammer, Slahl- 

ziehhammer. ko.
Aezélolvasztó tégely, Gussstahl-

tiegel. ko.
Aczélos vas, Zwittereisen. ko.
Aczélozni, anstählen, stählen, 

vcrstählen. ko.
Aczélöntő pest, Gussslohlolbn./m.
Aczélöntvény, Stahlguss, ko.
Aczélrózsa, Kose am Stahl, k».
Aczélrugó, Stahlfeder, ko.
Aezélsín, Stahlsc.hiene. ko.
Aezéltengely, St.ahla.chse. </<'.
Aczéltoll, Stahlfeder.
Aczéltuskó, Stahlblock, ko.
Aczéltüzhely, Stahlfeuer, ko.
Adalék, Beitrag, Vorschlag, Zu

schlag ; olvasztó adalék , 
Sci i mei zz 11 schlag; pörkölő ada
lék, Röstzuscldag. ko.

Adalékgelét, Fussglätte, Vor
schlagglätte. kn.

Adalékkovacs, Zuschlagskies. ko.
Adalékmázanyag, Fussglälte , 

Vorschlagglätte, ko.
Adalékmész, Zuschlagskalkstein. 

ko.
Adalékólom, Vorschlagblei, Zu

schlagsblei. ko.
Adalékrosta, Zuschlagreutor. ko.
Adalékszínpor, Zuschlagsschlich. 

ko.
Adás, Charge, Einsatz, Gicht, 

Satz, Schicht; eine bestimmte 
Menge Erz und Kohlen; érez- 
adás, Erzgicht; szénadás, Koh
lengicht., ko.

Adásemelő, Gichtaufzug, Gicht
zug. ko.
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Adásemelő torony, Gichtzug- 
tlmrm. ko.

Adáshányó, Gichtaufgeber. ko. 
Adásjelző , Gichtplatte , Gicht- 

wecker. ko.
Adásmérték, Gichtgemäss, Gicht- 

m áss. ko.
Adások bukása, Kippen der 

Gichten, ko.
Adások sülyedése. Gichtengang, 

das Niedersinken der Gichten. 
ko.

Adásolás, Satzführung. ko. 
Adásosztó, Vertheiler der Charge.

ko.
Adásszállító, Gichtlaufer. kn. 
Adástábla, Gichüalel. ko. 
Adásváltoztatás, Gichtwechsel.

ko.
Adásvevésre vonatkozó szer

ződés, Kaufbrief, Kaufcontract, 
Kaufvertrag.

Adásvonó készülék, Aufgich- 
lungsvorrichtung. ko.

Adat, Post.
Adatok, Data, Daten. 
Adatonként, postenweise.
Adjon isten! Glückzu !
Adni, erlheilen; engedélyt adni, 

eine Concession ertheilen.
Adó, Shmer.
Adóhivatal, Steueramt. 
Adóhivatali tisztviselő, Steuer- 

beainler.
Adók, Abgaben.
Adókivetés, Stem e-repartition. 
Adomány, Pelehnung, Gabe. Le- 

hen ; kegyes adomány, milde 
Gabe. h.

Adományezím, Donationstitel. 
Adománykérő, Verleihungswer

be r. b.
Adománykérő folyamodvány,

Verleihun gsgesuch. b. 
Adománykönyv, Verleihungs - 

buch. b.
Adománylevél, Belehnungsur

kunde, Gewährschein, Lehen

brief, Lehenschein, Lehensur
kunde. Verleihungsurkunde, b.

Adományos, Belehnter, Lehens
träger, Massner. b.

Adományozás, Belehnung, Ge
währ, Verleihung; Donation, b.

Adományozás iránti folyamod
vány, Verleihungsgesuch, b.

Adományozások könyve, Beleh
nungsbuch. b.

Adományozásra érdemes, beleh
nungsfähig b.

Adományozást kérő irat, Beleh
nungsgesuch. b.

Adományozatlan, unverliehen. b.
Adományozható, landesfürstlich 

frei, lebensfähig, b.
Adományozni, verleihen, b.
Adományozni bányatelket, be

lehnen ein Grubenfeld, belei
hen ein Grubenfeld. b.

Adományozó, Belehner, Lehen
herr. b.

Adományozó javaslat, Beleh
nungsantrag. b.

Adomány vesztés, Lehensverwir
kung. b.

Adományzás ügyei , Lehen -
Sachen, b.

Adóra köteles, steuerpflichtig.
Adós, Debitor; .schuldig.
Adóslevél, Schuldbrief, Schuld

schein.
Adósság, Schuld.
Adóssági állapot, Schuldenstand.
Adóssági teher, Schuldenlast.
Adósságkönyv, Schuldenbuch.
Adósság követelés, Schuldfor

derung.
Adósság maradéka, Schulden

rest.
Adósság nélkül, unverschuldet.
Adósságot törleszteni . eine 

Schuld tilgen.
Adósságtól mentes, schuldenfrei.
Adósságtörlesztés, Schuldentil

gung.
Adóstárs, Mitschuldner.
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Adószedő, Steuereinnehmer.
Adótól mentes, steuerfrei.
Adott a könyvelésnél, Credit. i 

Haben, Habet.
Adóztatás, Besteuerung.
Adóztatás viszonyai, Besten e- 

rungsverbältnisse.
Ág·, Zweig.
Agalmatolit, Bildstein, ú.
Agalmatolittégla, Bildsteinzie-

gel. ko.
Agátkő, Achat, ú.
Agátmandulakö, Aeluitmandcl- 

stein. á.
Ágazódás, Raniilieation. / .
Ágens, Agens, r.
Aggodalom, Bedenken.
Ágidomu, astlorniig.
Agyag, Lehm, Letten, Tegel. 

Thon, Thonei'de. f.
Agyagágy, Untersatz. ho.
Agyagáruk, TIion waa π ·ι ι.
Agyagbánya, Kaute, Lehmgrube, 

Thongrube. <’.
Agyagbél, Lehmkern. ho.
Agyagboríték az öntő mintá

nál, Mantel. ho.
Agyagcsillámpala, Phy Ilit. /.
Agyagdöngölés, Lehmstaurh- 

werk. h.
Agyagdöngölő, Leltensla richer. 

b.
Agyagdugó, Lehinbatzen. Lelnn- 

pfropfen. be.
Agyagér, Lettengang. U.
Agyagerecske, Lettenkhill. />.
Agyagfal , Leluninauer , Pisb- 

niauer. é.
Agyagfalazat, Piséhau,
Agyagfojtás, Batzen. Lehmbat

zen, Lohmpfropf; ko. Letlen- 
besetzung. Lehmnudel. b.

Agyagfúró, Bodenbohrer, Erd
bohrer, Letlenbohrer, Thon- 
hohrer. h.

Agyaggát, Erddannn. b.
Agyaggyúró gép, Thonknetma

schine. (jé.

Agypgkapa, Leitenbaue. b.
Agyagkő, megkeményedett 

agyag, Thonstein. f. 
Agyagkőporfir, Thonsteinpor- 

plivr. f.
Agyagminta, Lohmlorm. ho. 
Agyagminta állvány , Lelnn- 

formstünder. ko.
Agyagmintázás, Lehmlőrmerei.

ko.
\ Agyagnemü, thonartig. 

Agyagos, lehmig; b. tlmnig, po
litisch. / .

Agyagos esillámpala, Tlmn-
glimmerschiefer. /'.

Agyagos ér, Schmierkluft, b. 
Agyagos homokkő, Ihoniger

Sandstein, f.
Agyagos iszap, Thonscldamm../'. 
Agyagos keselykö, Wacke. /'. 
Agyagos márga, Lehmmergel: 

ko. Thonmergel. /'.
Agyagos szén, Lel lenki lile. />. 
Agyagos talaj, Lelunboden. 
Agyagos üledék, Ihoniger Sedi

ment. /'.
Agyagos vaskő, Thoneisenslein. 

ú.
Agyagpadozat, Lelmiestrich. é. 
Agyagpala, Thonsrhiefer. í. 
Agyagtalp, Lehmsohle. ko. 
Agyagtalp a kémlö kemenezé- 

ben, Käse. hé.
Agyagtár, Bettenhaus, ho. 
Agyagtartalmu, thonhellig. 
Agyagtégely, Thontiegel. hé. 
Agyagtüzhely, Lelunherd. ko. 
Agyagvakolat, Lehmveiputz. é. 
Agyagváladék, Leltenbesteg b. 
Ágyazás, Bettung, é.
Ágyazni, aufbriirgen das Bet- 

tungsmn toriul. é.
Ágyazó anyag, Bettungsmaterial. 

é.
Agyfuró, Aehsbohrer. </é. 
Agykarika, Nabenring. <jé. 
Agypersely, Nabenbüchse. ;jé. 
Ágyúfém, Kiinonerunotall. ko
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Ajá.ndék’evél , Schenkungsur
kunde.

Ajánlani, empfehlen, oi'ferireii, 
Vorschlägen.

Ajánlás, Heroin mamin lion.
Ajánlat, Anerbieten, Angebot, 

Antrag, Offerte, Submissions 
Offerte; Vorschlag; írásbeli 
ajánlat, schriftliches Angebot; 
szóbeli ajánlat, mündliches 
Angebot.

Ajánlati határidő, Submissions- 
tenriin.

Ajánlatot tenni, ein Gébül: tinin.
Ajánlatra m éltó, Empf'ehlens- 

werlh.
Aj ánlattárgyalá*,()fTerl. Verhand

lung.
Ajánlattevő, Bietende, Jiieler, 

Submittent.
Ajánlkozás, Erbot,
Ajánlkozni, erbieten.
Ajánló levél, Empfehlungsbrief.
Ajánlva, recommandirl.
A jazata bogsán, Brüstung. m/.
Ajtó, Thür.
Ajtóbéliés , Thürverkleidimg, 

Thürbekleidung. <’·.
Ajtócska, Timii.
Ajtó emelökarja a kavarópes

ten, Thürhebel. ko.
Ajtó emelőkarjának rudja a 

kavarópesten, Tini thebelsl an
ge. ko.

Ajtó emelökarjának támasza 
a kavarópesten, Th ürhebel -
stűtze. ko.

Ajtófél, Thürstoek. <■.
Ajtó fölötti ablak, Oberlielile.
Ajtóhasadék, Thürspalte.
Ajtókeret, Thürnihmen. <·.
Ajtókilincs, Thürklinke. <’.
Ajtókötés, Thürs lock. Tini rslock- 

zimmemng, Paarthürl. b,
Ajtóküszöb, Thürschwolle. fi.
Ajtópánt, Füllband, Thürbnnd. r.
Ajtóretesz, Thürriegol. <'.
Ajtósark, Angel an der Th fi re,

Thürangel. Hindiinek' n. I’and- 
kegel, Tbül'kege!. r. 

Ajtósüveg, Thürkappe. b. 
Ajtószárny, Thürtlügel. é. 
Ajtóvasalás Thmbeschiag. c. 
Ajtózár, Thürscliloss, Tlmrver- 

scliluss. é.
Akadály, Hemmniss, Hindemiss. 
Akadályozás, Honim útig, Ver

hinderung.
Akadályozni, hemmen, hindern,

verhindern.
: Akadályozó, hinderlich. 

Akadályoztatás, Verhinderung. 
Akadálytalanul, unbehindert. 
Akadék, Mitnehmer. </<’. 
Akadékhorog, Mitnelnnerklolien. 

!J<!-
Akadémiai bányász növendék,

Borgakadetiiiker.
Akanthit, Akard hit.

! Akaratlan, unabsichtlich. 
Akaszték, Hemmeisen, lleimn- 

sclmh. Kninuueisen, Krimmi- 
iiiss, Krumm?, Zulud lung. yc. 

Akaszték a fúrórudazaton, 
Bund. b.

Akaszték rugója, Zulnilmigs-
i feder. ye.

Akasztó emeltyű. Arreliriitigs- 
1 lehel. yr.

Akasztó horog a lángpestek  
ajtaja előtt. Schwmighaggen.
ko.

j Akasztó horog az ablakon,
Einhanghaggon. f.

Akasztó kerék, Sehlossrad, Sperr
rad, Steigrad. t/r.

[ Akasztó lánez, Knebel. I>. 
Akasztó pont, Aufhüngpuukt. 

hm.
; Akasztó rugó, Au than gfed er. yr. 

Akasztószeg, Vorsteckbelzen .
Vorsterknagel. b. 

Akkumulátor, Accumulator, yc. 
Akna, Mine. Schacht; gépakna,

I Kunstschacht ; irány akna, 
Rieblsehacbl ;járó akna, Fahr-
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schacht; kutató akna, Schurf- 
schacht; szállító akna, För
derschacht, Trcibschacht; sze
leid akna, Lichtschacht., Luft- 
schacht; vízemelő akna, Was- 
serschacht. b.

Aknaablak, Schachtfenster. b.
Aknaáesolat, Schachtzimmening. 

b.
Aknába szállni kötélén, dureli

si t zen. b.
Aknabér, Schachtsteuer, Schacht

zins. b.
Aknából szállító gőzgép, Dampf- 

göppcl. b.
Aknácska, Duck cl. b.
Aknadeszkázat, Schachtverscha

lung. b.
Aknaépület, Schachtgebäude , 

Schachthaus. b.
Aknafalazat, Schachtmauerurig. 

b.
Aknafenék , Schachtsumpf, 

Schachttiefstes, Sumpf, b.
Aknafúrás, Schachtbohren, b.
Aknafúró, Schachtbohrer, b.
Akna függőlegességének mé

rése, Schachtsenkelung. bm.
Akna függölegességét mérni, 

Schacht absaigern , Schacht 
absenkeln. bm.

Aknagárdfa, Gespannholz. b.
Aknagárdozat, Schachtzimme

rung. o.
Aknagém, Schachtwinde, b.
Aknagyám, Schachtpfeiler, b.
Akna-hám, Sattel, Fahrsattel, b.
Aknaház, Förderungsgebünde; 

Treibhaus, b.
Aknakapocs, Schachtklammer, b.
Aknakávázat, Schachtzimme

rung. h.
Aknakeret , Schachtgeviere , 

Schachtschloss, Schloss, Vie
rung. b.

Aknakoszorú, Schachtbrüstung, 
Schachtkranz, b.

Aknakötél, Bergseil, Göpelseil,

Grubenseil. lTärigseil, Treibseil. 
b.

Aknakötés , Schachtverband , 
Schachtzimmerung, b.

Aknaközfal, Schachtscheider, b.
Aknamélység, Schachtteufe, b.
Aknamester, Schachtmeister, 

Zimmersteiger, b.
Aknamívelés , aknamunka ,

Schachtbau, Scliarhtbetrieb. b.
Aknaoldal,Schachtstoss,Schach t- 

ulm. b.
Aknaosztály, Schachtabtheihmg, 

Schachttrumm, b.
Aknapest, Schachtofen, io.
Aknapest pohája, Bauch des 

Schachtofens, ko.
Aknarudazat, Sehachtgeschläp

pe, Schaclitgestänge, Schacbt- 
stange. b.

Aknarudazatcsavar, Schachl- 
stangenschraube. </é.

Aknász, Steiger, b. Mineur.
Aknaszáj, Scharhlmündung. b.
Aknaszáj kerete, Tagkranz. b.
Aknaszállítás, Schachtförderung. 

b.
Aknaszállító edény, SchachLIÖr-

dergefäss. b.
Aknaszállító készülék, Schach I,- 

förderappai'at. b.
Aknaszállító kosár, Schachtge- 

st.elle, Sehachtsehaale, b
Aknászén, Förderkohle, b.
Aknaszerüleg, schachlmässig. b.
Aknaszivattyú, Schachtpumpe. 

b.
Aknatelek, Scherm. b.
Aknát gárdozni, Schacht aus

zimmern. b.
Aknát létrákkal ellátni, Schacht 

belittern. b.
Aknát mélyíteni, Schacht, ab

sinken, Schacht abteufen, b.
Akna torkolata, Tagstück des 

Schachtes, b.
Aknatorok, Hängebank, das 

oberste Schachtstoss. I.
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Aknaujitás. Schachtgewältigung. 
b.

Aknaügyelő, Steiger. b.
Akták, Acta, Aden.
AI, untéi·.
Aláásni, untergraben, untermini- 

ren. <’.
Alabandit, Manganblende. á. 
Alabástrom, Alabaster, ή. 
Alábbszállítani az adást, abbre- 

clien von dem Giehtsatze. /,<>. 
Alaboros fék, Backenbremse, (jó. 
Alacsony, nieder.
Alacsony nyomás, Niederdruck.

<β·
Alácsövezés, Drainage. 
Alácsövezni, dra illíren.
Alá ékelni, nnterkeilen. (jó.
Alá építeni, unterbauen, f.
Alá falazni, untermauern. é.
Alá hajtani, uni erfahren, b. 
Aláírás, Fertigung, Unterferti- 

gimg, Tlnlerscbrif'l, Signatur, 
Subscription.

Aláírni, unterfertigen, unter
schreiben, Unterzeichnern. 

Aláíró, Subscribent.
Alajaku fúvókatok, überfeilte 

Form. ko.
Alája tartozni, unterstehen. 
Alak, Form, Format; külső alak, 

äussen1 Form.
Alak adás, Formgebung. 
Alakbeli tulajdonságok, mor

phologische Eigenschaften, ó. 
Alaki hiány, Formfehler. 
Alakítani, abformen, formen ; ko.

zuführen; (jé. abrichten, bilden. 
Alakítás, Bildung.
Alakítható, Formbar.
Alakító kalapács, Stuffenham- 

mer. b.
Alakító minta, Formleero. ko. 
Alakja valaminek, das äussere;

Ansehen.
Alakok átverődése, Umprägung 

der Formen. / .
Alakotváltott, melamorph. / ’.

Alakotváltott kőzet, metamor-
phisches Gestein. /.

Alaksó, Formalsteine, it. b. 
Alaktalan, amorph, á.
Alaktan, Morphologie, ά. 
Alakulás, Gestaltung. 
Alakváltozás, Anamorphose; ύ.

Metamorphose, f. 
Alakváltoztatás, Formänderung. 
Alakzat, Gestaltung.
Alámosás, Unterwaschung. 
Alámosni, unterwaschen. 
Alanyiság, Subjectivität.
Alap, Basis, Fundament, Grund, f. 
Alá padolni, Unterbühnen, b. 
Alapállomány, Grundmasse, f. 
Alapárok, Grundgraben. <'■. 
Alapásás, Fundamentausbebung. 

é.
Alapelv, Grundprincip, Frineip. 
Alapépítés, Fundanumtirung. (>. 
Alapeszme, Grundidee.
Alapfa, Grundklotz, Lngerbaum, 

Unterlage, b.
Alapfal, Fundament, Fundament

mauer, Grundmauer, é. 
Alapfalazat, Grundmauerwerk. é. 
Alapfogalmak , Elementarbe

griffe, Grundbegriffe. 
Alapfogalom, Grundbegriff. 
Alapgerenda, Grundschwelle.

Grundsohle, Lagerbalken, >·. 
Alapítani, errichten, etabliren, 

fondiren, fundiren, gründen. 
Alapítani müvet, nnlegen ein 

Werk.
Alapítás, Fundation.
Alapító, Fundator, Gründer, Stif

tei·.
Alapító levél, Errichtungsurkun

de, Fundationsbrief. 
Alapítmány, Fundation, Stiftung. 
Alapkaró, Grundpfahl. «. 
Alapkő, Fundamentstein, Grund

stein. é.
Alapkötés az aknában, Funda- 

menlschloss. b.
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Alaplap,FundamontplaUo,Grund - 
platlo. <μ\

Alapos, gründlich.
Alap osság·, G rí 'i n <11 i élik oi t. 
Alaposzlop, Grundpfeiler. <■ 
Alapozás, Fimdirung, Fimda- 

monlirurig, Grundbau, Uníer- 
hettung. r.

Alapozni, fimdiren, unterbcllcn é 1 
Alaprajz, Grundriss. ;
Alaprakás, Fundamentumig. <’. ! 
Alaprostély. Fundainoidrost , 

Seb well rost. r.
Alapszabály, G π indregei. 
Alapszabályok. Statuten. j
Alaptábla, Fundainenlplalle. <jc. j 
Alaptalan, grundlos.
Alapterüiet, Grundfläche. 
Alaptőke, Anlagekapital, Fond, 

Kapital, Stammkapital. í
Alaptőke számadó lapja, Kapi

tal· onto.
Alaptörvény, G π ·ι i d gos ο I z. 
Alapvonal, Hasis. Grundlinie, i 

Slandünio. hm 
Alapzár, Hiegelbamm I>.
Alapzat, Fundament, Unterbau, j 

Unterlage; é. Hasis, Grundlage, j 
Alapzatesavar, Ankersrliraube;

('. Fundanientschraube. </é. 
Alárendelni, unta i-ordnen. 
Alárendelt, untergeordnet. 
Alárendelt alak, untergeordnete 

Form. Λ. |
Alárendeltség·, Subordination. j 
Alátámasztani, abfangen, ab- j 

spännen, abbolzen, abstem- ί 
poln, auffangen, untersläm- 
men. h.

Alátámasztott, abgespreil/.t. l>. 
Alátenni, unterlegen.
Alátevő, Unlersalz. <·.
Alátevő csésze, Unlersalzsrliul··.

<β·
Alátevő ék, Unterlagskeil, (hi- ! 

lerlegkeil. r.
Alátevő fa, Unterlagsklolz. <■. l 
AlátevőkaIapács,Set'/.liamim ·\·.β.

, Alátevő lap, Unlerlagsplatte. t/é. 
Alátömő, Stopfer. Srliwellen- 

slojifer. (’.
i Alattomosan, heimlich.

Alattvaló,Subaltern,Untergebene.
: Alá vájni, unterbauen, unferfaJi- 

reli, miteriiauen, uníerbdlden. 
imlerteufferi, Unterwerken. h. 

Alázatos, imlerlliänig. 
Alázatosan, demíilJiig, ergebenst. 
Alázatosság·, Demulli.
Alázatos szolg’ája, ergebenster 

1 h e i l e r .
Albérlet, Subarenda.
Albérlő, Subarendator, I'11í?■ r-

pächler.
Albiró, Ifnlerrirlifer.
Albizottság·, Subconimissieii 
Alcnimia, Alcliemia.
Áldás, Segen, h.
Áldást! Glückauf! !>. 
Áldozatpénz, Oplérgeld. t>
Alel nők, VU epraesidi-nl. 
Alépítmény, Utilerbau. <·. 
Alerdész, Unl.erlörslcr. n \ i  
Alérintő, Sublangcnlo.
Alg’erenda, Unterbalken, r. 
Alig’azg’ató, Subrertor, Vicedi- 

reclor.
Alig· palás, undeutlich schiefrig./. 
Alispán, Vicegespan.
Alj, Hase; r Unterlage. <·. 
Aljazat, Untei-lage. r.
Álj3gület, All.erkryslall, Useu- 

dom orp lio se .  ú  
Alji, basisch, r
Alji salak, basische Schlacke Ιο 
Aljképző, l’asoiibildner. r.
Álkáli, Alkali, r.
Alkalmas, tüchtig.
Alkalmasan, füglicb.
Alkalmatlan, unbeipiem, nnge- 

legell.
Alkalmatos, tauglich.
Alkalmazás, Anstellung, Verwen

dung.
Alkalmazásért való folyamod

vány, AnsIeUungsgesiich.
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Alkalmazást váró, Exportant, 
Exspoctant.

Alkalmazható, verwendbar. 
Alkalmazhatóság, Venvendbar- 

koil.
Alkalmazkodni valamihez, sich 

in Etwas fügen. 
Alkalmazkodó, gefügig. 
Alkalmazni, anbringen, annns-

sen, verwenden.
Alkalmazott, angeslellt. 
Alkaloid, Alkaloid, r.
Alkalom, Occasion.
Alkat, Art.
Alkénessav, untorschwofelige 

Säure, r.
Álkeret az aknában, Rlindge-

vicrc. /;.
Alkohol, Alkohol, r.
Alkotás, Structui', Textur. / .  
Alkotmány, Constitution, Lan

desverfassung, Verfassung. 
Alkotmányellenes, constitulions- 

widrig.
Alkotmányos, conslitutionoll. 
Alkotmányosság, Cons ti ti i ti ona- 

lisnms.
Alkotó, Componente.
Alkotó elme, Schöpfergeisl. 
Alkotó rész, Bestandtheil, Ge- 

mengtheil.
Alkotó vonal, erzeugende Linie. 
Álkristály, Afterkryslall, Pseu- 

domorpliose. ú.
Alku, Accord, Transaction. 
Alkuba adni, vcraccordiren. 
Alkuba adni munkát, verdingen.

b.
Alkubér, Gedinglohn. h. 
Alkudozás díja, Sensarie. 
Alkudozni, i interh an d ι Ί n. 
Alkudozó ügynök, Sensal. 
Alkugaras, Abnahmsgrosclien. h. 
Alkumunka, Accordarbeil.
Alkut kötni, Vergleich eingehen. 
Álladók, Iiesland, Sland.
Állam, Staat.
Államadó, Staatssteuer.

j Államadósság, Staatsschuld.
Államhivatalnok, Staatsbeamte.
Állami felügyelet, Staatsaufsicht.
Állami felügyelet a mívelésre,

Aufsicht des Staates über den 
Betrieb, h.

Állami hivatal, Staatsamt.
Állami kezelés, Staatsbetrieb.
Állami kölcsön, Staatsanlehen.
Állami pénztár, Staatskasse.
Államkötelezvény, Staatsobliga - 

lion.
i Állampapirosok, Staatspapiere.

Államtitkár, Staatssecretür.
Államügyész, Staatsanwalt.
Államvagyon, Staatsvermögen.
Államvasút, Staatsbahn, Staats

eisenbahn.
Államvasutak hálózata, Sfaats- 

bahnnetz.
Állandó, beständig, constant:, fix, 

fest, permanent, stabil, unbe
weglich.

Állandó mennyiség, Constante.
Állandó munkás, constanter Ar

beiter, stabiler Arbeiten·, h.
Állani, stellen.
Állap, Basis, Grundfläche.
Állap gépeknél, Bodenplatte der 

Maschinen, jé.
Állapot, Beschaffenheit, das Be

tinden, Zustand.
Állás, Eingerüstung, Gerüst, Ge

rüste ; r. Lage, Stadium, Stand, 
Stelle, Stellung.

Állásbak, Bock, Traggerüst, Ge
rüstbock. (>.

Állásdeszka, Gerüstbreit. <’.
Állásfa, Gerüstholz. c.
Állásfelhúzó gép, Gerüstwinde.

Állásgerenda , Gerüstbalken , 
Büstbaum. c.

Állás helye, Slandort. Station.
bw,

Álláskötő vas, Gerüstband. c.
Állás pontja, Standpunkt, hm.

: *



10

Állást csinálni, aufrüsten, auf- 
schlagen óin Gerüst; é. schla
gen einen Kasten, h.

Állati maradványok, thierische 
Reste, f .

Állékony, stabil.
Állékony gép, Stabilmaschine. gé.
Állékony kazán, Stabilkessel. gé.
Állékonyság, Stabilität, gé.
Állhatatos, standhaft.
Állítani, behaupten, stellen.
Állítás, állítmány, Behauptung.
Állítható ereszgyalu, stellbarer 

Falzhobel, é.
Állítható fúró, különféle átmé

rőjű lyukak fúrására, Stell- 
bohrer. é.

Állítható kar, Stellhebel, gé.
Állító készülék, Stellvorrichtung.
. ß -

Álló csap, Spurzapíen, Stehzap- 
fen. gé.

Álló csepegvény, Stalagmit. «.
ÁílÓ gép, stehende Maschine, gé.
Álló kazán Stehkessel. gé.
Álló levegő, todte Wetter, h.
Állomány, Bestand.
Állomás, Aufstellung; hm. An

stellung, Haltestation, Stadium, 
Station.

Állomásfelügyelő, Stationsauf
seher.

Állomásfőnök, Stationschef, Sta
tionsvorstand.

Allophan, allophan, /.
Állósín, Kantenschiene, h.
Álló sópad, stehende Bank. .s. h.
Álló támasz, Stehbolzen, h.
Álló tömzs, stehender Stock, h.
Aíluvíális, alluvial. /.
Alluviális képződmény, Alluvi

algebilde. f.
Állvány, Ständer; gé. Stativ; 

hm. Gerüst, Gerüste ; é. Gestell; 
h. Stellage.

Állványfedő, ständerdecke], gé.
Állványfej, Stativkopf. bm.

Állványkapocs, Gerüstklammer. 

Állványkeret, Ständerralimen.
. ßAllványlap, Ständerplatte, gé. 

Állványpad, Bodengerüst, é. 
Alnapló, Subjournal.
Alólírt, Endesgef'ertigter, Endes

unterzeichneter.
Alosztály, Untérabtheilung.
Alőr, Kratzenfüller, h.
Alpári, alpari.
Álpesek, Alpen. /.
Alpesi mészkő, Alpenkalkstein. /. 
Alpesi rétegek , alpinische 

Schichten, /'.
Alpesi szén, Alpenkohle, f  
Alpesi tunnel, Alpentunnel. 
Álpesterület, Alpengebiet, f. 
Alsó, unter.
Alsó ajak a fúvókatokon, Un-

termaul. ko.
Alsó árok, Untergraben, e.
Alsó csatorna, Untergerinne. j. 
Alsó él, Unterkante, é.
Alsó esés, Untergefülle.
Alsó kád, Unterlass, ko.
Alsó kötél, Unterseil. b.
Alsó kötéldob, Unlerkorb. h. 
Alsó lap, untere Fläche.
Alsó medencze, Untergestelle, 

Unterkasten, ko.
Alsó mell az olvasztónál, IJn- 

terbrust. ko.
Alsó olvadó hely, Untergestelle. 

ko.
Alsó pont, Fusspunkt.
Alsó rudazat, Untergeslänge. gé: 
Alsó szél, Unterwind. ko.
Alsó VÍZ, Unterwasser, gé. 
Alsóvíz árka, Unterwassergra

ben. gé.
Alsóvíz csatornája, Unterwas

sercanal. gé.
Alsóviz színe, Unterwasserspie-
. ge'- β ·

Alszemélyzet a számadásban,
blinde Arbeiter, b.
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Alszilikát, Subsilicat. p. 
Alszilikátsalak , Subsilicat- 

schlacke. /■<>.
Általánosan, generell. 
Általánosítani, generalisiren. 
Általánosítás, G on orali Hali on. 
Altanító, Unterlehrer.
Altáró, Erbstollen, Grundstollen.

b.
Altáróilleték, Erbstollengelmhr. 

b.
Altárójegy, Erbstufe. b.
Altáró joga, Erbgerechiígkeit, 

Erbstollensgerechtigkeit. L. 
Altáró mélysége, Erbteufe. b. 
Altáró mívelése, Erbbau, Erb- 

stollensban. b.
Altárós, Erbslöllner. b.
Altáró telke, Stollenfeld. b. 
Altiszt, Unterbeamte.
Alulcsapó vízkerék, Pansterrad, 

iinlerschlärhtiges Wasserad . 
untorsrhlügigos Wasserad. <jí·. 

Alulképződött, Kalogen. / .  
Aluminátok, Almninate. r. 
Aluminátsalak , Aluminat- 

schlacke. ko.
Alumínium, Alnminiinn. p. 
Aluminiumoxid, Aluminiumoxyd.

p.
Aluminiumoxid hidrát, Alumi-

niumoxyd hydra t. r. 
Aluminiumoxid sók, Almnini-

umoxydsalze. p.
Alút, Erbstollen, Grundstollen. b. 
Alútas, Erbstöllner. b. 
Alútilleték, Erbstollensgebühr. b. 
Alútjegy, Erbstufe. b.
Alútjoga, Erbgererhtigkeit, Erb- 

stollensgerecbligkeit. b.
Alút mélysége, Erbteufe. b.
Alút mívelése, Erbbau, Erb- 

siollensbau. b.
Alút telke, Stollenfeld. b. 
Alügyelő, Krat.zenlTdler, Pnter- 

steigor. b.
Alvállalkozó, Afterunternehmer. 
Ametiszt, Amethyst, A.

Amfibol, Hornblende, Amphibol.
It.

Amflbolpala, Hornblendcschiofer. 
/■

Amflbolporfir, Hornblendepor
phyr. / .

Amfibolporflrit, Hornblendepor- 
phyrit. / .

Amfibolszikla, Hornblendege
stein. f.

Ámítani, täuschen.
Ámítás, Illusion.
Ámító, Schwindler.
Ammoniak, Ammoniak, ά. 
Ammoniaksó, Ammoniaksalz. v. 
Ammoniaktimsó, Ammoniak

alaun. p.
Ammonitok, Ammoniten. /. 
Ammonitmészkő , Ammoniten

kalk. f.
Ammonium vegyületek, Am

in oniu mVerbindungen, ικ 
Amortizálás, Amortisation. 
Amortizálni, amortisiren. 
Anchilopus, Anchilopus. /. 
Andezit, Andesit. / .  
Aneroidlégsúlymérő, Aneroid

barometer.
Anglezit, Anglesit, Bleisulphat, 

Bk'ivitriol, Vitriolbleierz. A. 
Anhidrit, Anhydrit, Gekrösestein. 

ά.
Annak idején, rechtzeitig. 
Annak módja szerint, formali

ter.
Anogén, Anogen. J.
Anorthit, Anorthit. / .  
Anorthitdiorit, Anorthitdiorit. / .  
Antimon, Antimon, c. 
Antimonércz, Antimonerz. b. 
Antimonezüst, Antimonsilber; v. 

Discrasit, Spiessglassilber, Stö- 
chiolit. «.

Antimon - fémeskő, Antiinon-
speise. ko.

Antimonit, Antimonit, Antimon
glanz. ή.
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Antimonsulfuret, An t i m o ni t, A n -
monglanz, Spiessglanz ; ú. An- 
timonlebci·. ko.

Antimonkohó, Antimonhülfe, 
Antimonwerk. ko.

Antimonólom , Antimonblei , 
Hartblei, ko.

Antimonoxid, Antimonasche, 
Antimonoxyd ; n. Valentinit. ό.

Antimonoxid sók , Antimon
oxyd Salze, r.

Antimonoxisnlfld, Kermesit, Pv- 
rostibit. «.

Antimonsav, Antimonsaure, r.
Antimonüveg, Antimonglas. ko.
Antimonvörösezüstércz, Pyrar- 

gyrit. «.
Anthracit, Anthracit. «.
Anthracoterium, Anthracote- 

rimn. / .
Anya, Mutter.
Anyabélyegtő, Matrize. j>. v.
Anyag, Material, Materie, Stoff, 

Substanz.
Anyagban bővelkedő, Sloffreich.
Anyagbevétel, Materialienein

nahme.
Anyagfelhők, StolTwolken. /'.
Anyagfogyasztás, Materialauf

wand, Material ienverbra ueb.
Anyaggödör, Dammgrube, r.
Anyagilag, materiell.
Anyagkeverék, Sloffgemenge. / .
Anyagkezelés, Materialgebah- 

rung.
Anyagkiadás, Materialienaus- 

gabe.
Anyagkönyv, Matcrialienbuch.
Anyagnapló, Materialienjournal.
Anyagok, Zeuge. />.
Anyagok keringése, Kreislauf 

der Stoffe.
Anyagszállító kocsi, Material

transportwagen.
Anyagszámadás, Materialien

rechnung.
Anyagszámvetés, Materialan

schlag.

Anyagszer, Material. 
Anyagszerellenőr, Ma I erialien- 

controlleur.
Anyagszerellenőrzés, Maleria- 

liencontrolle.
Anyagtár, Materialiendépöt, Ma

terialienkammer.
Anyagvegyiilet , Stol'IVerbin- 

dung. o.
Anyaszegélyző, Matrize zum 

Rollirradel. />. v.
Anyók az űzőké készítésnél,

Nonne, ké.
Apadás mértéke, Schwindmass.

ko.
Apadék, Kalo, Sehwendung, ko. 
Apadni , fallen , abnehmen > 

schwinden.
Apasztani, herabnhndern, ver

mindern.
Apennini mészkő, Apenninen- 

kalk. f.
Aphanit, Aphanit. /'. 
Aphanitmandulakő, Aphanil- 

mandolstein. / .
Aphanitpala, Aphanitsrhiefer. /. 
Aphanitporfir,Aphanitporphyr./. 
Aplit, Aplit. /.
Ápolás, Verpflegung.
Ápolni, verpflegen.
Aprítani, zerkleinern.
Aprítás, Zerkleinerung.
Aprító készülék, Zerkleinerungs

apparat.
Aprópénz, Kleingeld. 
Aprószemü, feinkörnig : ko. klein

körnig, kleinspeisig. h. 
Aprószemü vas, Foinkorneison.

ko.
Aprószén, Kleinkohle, Kohlen

klein. h.
Aquitániai emelet, aquil,-mische 

Etage. /.
Ár, Preis..
Áradás, Überschwemmung. 
Áradat, Aufgehen der Wasser. b%
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Áradmány, Alluvium, aul'ge- 
scliwemmtes Gebirge. f .

Áradmányi, alluvial. / .
Aragonit, Aragonit, Éisenblüthe. 

(í.
Áramlani, strömen.
Áramlás, Strömung.
Áramlateserélő, Commutator, yé.
Áramlat elágazása, Strom Ver

zweigung.
Áramlat erőssége, Stromstärke.
Áramlat iránya, Stromrichtung.
Áramlatveszteség, Stromverlust.
Arany, Gold; bányaarany, 

Berggoid; mosott arany, Müh
lengold ; nyersarany, Crudo- 
gold ; termésarany , Gedie
gengold ; b. arany, golden; 
arany (magyar pénz), Duca- 
ten.

Arány, Proportion, Vcrhältniss.
Aranyat ejteni, Gold cementi- 

ren. ko.
Aranyat kéziszérkén nyerni,

goldausziehen. 0.
Aranyat mosni, goldausziehen. *.
Aranyat tartalmaz a kőzet,

das Gestein führt Gold. b.
Aranyat válatni, goldscheiden.

!>■ >'·
Aranyban dús, goldreich. k.
Aranybánya, Goldborgbau, Gold- 

bergwerk, Goldgrube, b.
Aranybeváltás, Goldeinlösung, b.
Aranybeváltó, Goldeinlöser. b.
Aranybeváltó hivatal, Goldein- 

lösungsamt. b.
Aranybíbor, Goldpurpur. 0.
Aranyból való, gohhm.
Aranychlorid, Chlorgold, Gold

chlorid. 0.
Aranychlorür, Goldchlorür. 0.
Aranycsillanás, Goldblick, ko.
Aranyesinálás, Alcluunie.
Aranyesináló, Adept, Alchimist. 

0.
Aranydarab, Goldklumpen, b.
Aranydrót, Golddraht.

Aranyejtés , Cementation des 
Goldes, ko.

Aranyér, Goldader, Goldgang. b.
Aranyérezdarab, Goldstuf'c. b.
Aranyezüst tellurit, Aurotellu- 

rit, Sylvanit, Müllcrit. ά.
Aranyfény, Goldglanz.
Aranyfényü, goldglänzend.
Aranyfonesor, Goldamalgam.k <>.
Aranyfüst, Büchergold.
Aranyhomok, Goldsand, b.
Aranyizzító tégely, Goldglühtie

gel. ]). V.
Aranykémlő tűk, Goldstreich- 

nadeln. Id.
Aránylagos, proportional, ver- 

hältnissmässig.
Arányiam, verhalten.
Aranylapát, Goldschaufel. />. 0.
Aranymosás, Goldsoile, Goldwä

sche, Goldwäscherei, z.
Aranymosó, Goldwäscher, Gold

zieher, Goldauszieher. 0.
Aranymosó vállalat, Goldwä

scherei. b.
Aranyoldat, Goldsolution. Id.
Aranyoldó készülék, Goldsolu

tionsapparat. Id.
Arányos, ebenmässig, symme

trisch, verhäl tnissmässig.
Arányosság, Symmetrie.
Aranyozás, Vergoldung. 0.
Aranyozni, vergolden. 0.
Aranyozott, vergoldet. 0.
Aranyötvözet, Goldlegirung. p. 0.
Aranypénz, Goldmünze, p. 0.
Aranypillogás, Goldblick, ko.
Aranypor, Goldstaub.
Aranypróba, Goldprobe, Gold

solution, Gold solutionsprobe./,■<?.
Aranyrostély, Goldrost. p. 0.
Aranysárga, Goldgelb.
Arányszámok, V erhältnisszahlen.
Aranyszem, Goldkorn. Id.
Aranyszér, Goldherd, Goldlutte, 

Goldrinne, z.
Aranyszérkelő, Goldzieher, Gold

auszieher. z.
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Aranysúlymérö, Goldwage. μ. r·.
Aránytalan, unverhältnissn lässig.
Aranytalanítás, Entgoldung, ko.
Aranytalanitani, entgolden. ko.
Aránytalanság, Disproportion, 

Missverlhiltniss.
Aranytartalmu, goldhaltig, göl- 

disch. ko.
Aranytartalmu erek, goldhal

tige Gänge, b.
Aranytartalmu ezüst, göldiseh 

Silber, ko.
Aranytartalmu kovács, Gold

kies. b.
Aranytartalmu színpor, Gold

schlich. 2.
Aranytartalmu telepek, gold

haltige Lagerstätten, f .
Arany tartalom, Goldhalt. Ir.
Aranyteknőcske, Goldtrögel.p. ».
Aranytördelék, Bruchgold. ko.
Aranyválatás , Goldsrheiden , 

Goldscheidung. />. o.
Aranyválató, Goldscheider, μ. c.
Árasztó mü, Stromapparat, z.
Archaegosaurus, Archaegosa-

urus. f.
Arehaeopterix, Archaeopterix. /'.
Arcz, Gesicht,
Ardeadrót, Ardea, eine Sorte 

feinen Drahtes, ko.
Áremelés, Preiserhöhung, Auf

schlag der Preise.
Áremelkedés, Hausse, Aufschlag 

der Preise.
Árfolyam, Hours; Münzcours.
Árfolyamjegyzék, Courszettel.
Argentit, Argentit, Silherglanz, 

Glaserz, Weichgewächs, ά.
Argentopirit, Argentopyrit, Sil

berkies. «.
Árjegyzék, Preiscourant, Preis- 

verzoichniss, Preiszettel, Tarif.
Árkelet, Hours.
Árkelet, a börzén, Börsencours.
Árkeleti értéke a részvények

nek, Courswerth der Action.

Árkeleti veszteség, Hoursverlust.
Árkeletpótlék, Agiozuschlag.
Árkolni, röscheziehen. b.
Árleengedés, Babait.
Árleszállítás, Preisverminderung.
Ármérséklés, Preisermüssigung.
Árnyazat, Schattirung.
Árnyazni, schattiren.
Árnyékszék, Abort, Abtritt, Be

ti rade ; vízzel zárt árnyék
szék, Abtritt mit Wasserver
schluss. é.

Árnyékvetület, Schattenprojec- 
tion.

Árok , Graben ; é. Bösche, 
Schramm, b.

Árokfenék, Grabensohle. 2.
Árokfenékszélessége , Graben- 

sohlonbreit.e, Sohlenbreite des 
Grabens, z.

Ároknyílás, Absteigung in dem 
Graben. 2.

Árokőr, Grabensteiger, Graben
wächter, Grabenwärter, b.

Árokszélesség, Grabenbreile. 2.
Ároktöltés, Grabenbrnst. 2.
Árr, Spitzbohrer, c.
Árszabály, Tarif.
Árszabás, Preisbemessug.
Ártalmas, schädlich.
Ártalmatlan, unschädlich.
Ártatlan, schuldlos, unschuldig.
Ártér, Fluthbett, Inundations- 

gebiel., 0 berschwemnnmgsge-
biet.

Artézi kút, artesischer Blumen.
Áru, Gut, Waare.
Árubevallás, Waarendoclaration.
Árubevitel, Import.
Árucsomó, Holli, Hollo.
Áruczikk, Kaufmannsgul, Waa- 

renartikel.
Árudarab, Waareneollo.
Áruforgalom, Waarenverkehr.
Árugelét, Handelsglätte, Kauí- 

glätte. ko.
Árujegyzék, Waaren verzeichn iss.
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Áruk bevitele, Finl’ubr der Waa- 
í'on; vámtól mentes bevitel, 
zollfreie Fdnfuhr.

Árukelet, Debit.
Áruk kiadása, Abgabe der Frach- 

ten.
Árulajstrom, Waarenverzeich- 

niss.
Árulkodás, Delation.
Árulkodó, Delator.
Árulni, l'eilbieten.
Árumázanyag, Handelsglätte, 

Kiiulglätte. ko.
Áruminta, Waaronmuster.
Árunem, Waarengidtnng.
Áruólom, Handelsblei, Kaufblei. 

ko.
Áruosztály, Waarenclasse.
Áruszállítás, W íu íren versend i mg.
Árutár, Waarenlager, Waaren- 

magazin.
Árva, Pupille.
Árvaház, Waisenhaus.
Árváltogató, Stromwender.
Árvapénztár, Waisenkasse.
Árvaszék, Waisenamt.
Árverés, Auction, Lici tation, Sub- 

hastiition, Versteigerung.
Árverés jegyzőkönyve, Vor- 

steigerungsprotocoll.
Árvezető, Stromleiter.
Árvíz, Hochwasser, Überschwem

mung.
Árvízgát, ínundationsdamrn. é.
Árvízmérő, Flut 111nesser.
Arzén, Arsen, r.
Arzéncső, Giftröhre, ko.
Arzénércz, Arsenerz. h.
Arzénessav, Arsenit, Arsenige- 

süui'e. á.
Arzénfakóérez, Tenniintit. ú.
Arzénfém, Arsenmetall. v.
Arzénfémeskő, Arsenspeise, ko.
Arzénfény, Gersdorfit. ú.
Arzén finomító kemencze, Ar- 

senraffinii'ofen. ko.
Arzénfogó, Giftfang, Giftgang, 

Giftkammer, ko.

Arzénföllengítmény, Arsensub
limat. ko.

Arzéngáliez, Arsenikvitriol, ko.
Arzénhidrogén, Arsenwassertoff.

V.
Arzénik, Arsenik.
Arzénikliszt, Arsenikmehl, Ar

senmehl. ko.
Arzenít, Arsenit, Arsenig-Saure, 

Arsenikblüthe. á.
Arzénsulfurid, Arsensulfurid; 

sárga arzénsulfurid, gelbes 
Arsensulfurid, Auripigment; 
vörös arzénsulfurid, rothes 
Arsensulfurid, Realgar. Λ.

Arzénkobalt, Arsenikkobaltkies, 
liartkobaltkies, Modumit, Skut- 
terudit, Tesseralkies. ú.

Arzénkohó, Arsenhütte,Gifthütte. 
ko.

Arzénkovacs, Arsenikkies. Λ.
Arzénliszt, Giftmehl. ko.
Arzénnikolkobalt, Cloanlhit, 

Rarnmelsbergit, Smaltit, Speis- 
kobalt, Weissnickelkies. Λ.

Arzenolit, Arsenolit. á.
Arzénpír, Realgar, Arsenrubin, 

rothes Arsensulfurid. á.
Arzénpörkölékmaradvány, Ar- 

senabbründe. Arsenbrände, ko.
Arzén pörkölő kemencze, Ar

senröstofen. ko.
Arzénsav, Arsensäure, v.
Arzénsulfid, Realgar. Λ.
Arzénszedő, Giftkrug. Giftretorte. 

ko.
Arzéntál, Giftschüssel, ko.
Arzéntartalmu rézércz, Kupl'er-

arseniat. ko.
Arzéntorony, Giftthurm. ko.
Arzénüveg, Arsenglas, színes 

arzénüveg, farbiges Arsenglas.
ko.

Arzénüveg készítés az arzén- 
kohóban, Glasmachen, ko.

Arzénvas, Arsenikalkies, Glanz- 
arsenikkics, Leukopyrit, Lölin-
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git, Mohsin, Sätesbcrgit; A. 
Arseneisen, ko.

Arzénvas zsugorék, Arseneisen
sinter, ko.

Arzén vegyűletek, Arsenverbin- 
dungen. v.

Arzén vörös ezüstércz, Pronstit. 
A.

Ásadék, Fossil / .
Ásás, Abgrnbnng.
Ásatag, Fossil. / .
Ásni, abgraben.
Ásó, Spaten.
Ásókapa, Erdsehaufel. A.
Ásott homok, Grubensand.
Ásott kavics, Grubenschotter. ('.
Ásott tőzeg, Sl ecbtnrf; b. Stich - 

tort. A.
Ásóvágás, Spatenstich. <'.
Asterophillum, Asterophilluui. / .
Ásvány, Mineral, Fossil, f .
Ásványanyag, Mineralsubstanz.

A.
Ásvány combinatió, Mineral com - 

bination. A.
Ásványdarab, Erzstufe, Hand- 

stuck, Mineralstuffe. Stufe, b.
Ásványelegy, Mincralgemenge. h.
Ásványér, Mineralgang, / .
Ásványfaszén, Lignit. A.
Ásványgyiijtemény, Mineralien- 

sammlung.
Ásványismertetés, Oryktognosie. 

Ai.
Ásványolaj, Mineralöl.
Ásványország, Mineralreich.
Ásványos forrás, Mineralquelle.
Ásványos viz, Mineralwasser.
Ásványszén, Mineralkohle, fos

sile Kohle, f.
Ásványtan, Mineralogie. A.
Árványtani alkotás, mineralo

gische Zusammensetzung. A.
Ásványtár, Mi n er al i en c a b i n e t.
Ásványtelep, Minerallagerstätte.
. / ·

Asványtudós, Mineralog. A.

Ás vány vegyidet, Mi n era ! v eri > i η - 
dung. A.

Aszalás, Darrarbeil; ko. Aus
trocknung.

Aszalás folyamata, Abdarrpro-
cess. ko.

Aszalás salakja, Darrschlacke; 
aszalás híg salakja, wilde 
Darrschlacke ; aszalás vont
salakja, gezogene Dnrrschlacke. 
ko.

Aszalással egybekötött olvasz
tó folyamat, Darrprocess. ko.

Aszalók, Darrkiehnstock, Darr- 
ling, Darrost. ko.

Aszalók a csurgatásnál, Kielm- 
stock, Dörner. ko.

Aszalék-kéneskő, I tarried i. ko.
Aszalékkéreg, Pickschiefer, ko.
Aszalékólom Dörnerblei. ko.
Aszalékolvasztás, Kielmslock- 

durcbstechen. ko.
Aszalékréz, Darrkiehnstoekkup- 

fer. ko.
Aszalni, abdarren, austrocknen, 

darren, dörren, trockntm. ko.
Aszalni való vakarék, Krülz- 

kielinstock. ko.
Aszaló, Dörrofen, ko.
Aszaló kamara, Darrkammer. 

ko.
Aszaló kemencze, Darre, Darr

ofen. ko.
Aszaló lap, Darrblech. ko.
Aszaló pad, Darrbank. ko.
Aszaló padkötő, Darrscharle. ko.
Aszaló rés, Darrgasse. ko.
Aszaló rés feneke, Darrsohle. ko.
Aszaló rúd, Darrbalkeji. ko.
Aszalt, gedörrt, ko.
Aszfalt, Asphalt, á.
Aszfaltburkolat, Aspba 1 tpílastér. 

é.
Aszfaltcső, Asphaltröhre, t/r.
Aszfalthomokkő, Aspbaítsand- 

stein. /'.
Ászok, Grundscbwelle, Grund- 

sohle, Untersatz. é.
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Ászokfa, SU-μ. r.
Ászokgerenda, Unterlagsbalken.

V.

Asztal, Tisch.
Asztallap, Tisehblatl. hm. 
Asztalos, Tischler, Schreiner. <’·. 
Asztalosmunka, Tischlerarbeit. f. 
Asztalosmühely, Tischlerwerk

statt. r.
Asztrolabium, Astrolabium. hm. 
Átadás, Abgabe, Ablieferung, 

Übergabe, Überlieferung. 
Átadás határideje, Ablieferungs

frist.
Átadást bizonyító okirat, Ein- 

lifmdigiingsurkunde.
Átadni, einantworlen, einhündi- 

gen, übcranl werten, überge
ben, überliefern.

Átadni, átszolgáltatni az árut,
abliefern das (lut.

Átadni szakmányt, abgeben das 
Gedinge, h.

Átadó jeg y zék , Ablieferungs-
schein, Ablieferungszetlel, Ab- 
gabsverzeiehniss.

Átadó jegyzőkönyv, Übergabs- 
protocoll.

Átadó okirat, Einanlwortungs- 
urkunde.

Atakamit, Alakamit. <i. 
Átalakítás, átalakulás, Umge- 

sl.alliing, Umbildung, Umände
rung.

Átalakítani , adaptiren , um
bauen; <·. uniformén, umgestal
ten.

Átalakulás, Umbildung; f. Trans- 
formation, Verwandlung. 

Átalános, universal.
Átalános csavarkulcs, Univer-

salschranbenschl üssél. gc. 
Átalános csukló, UniversaIge- 

lenk. (/r.
Átalános hengermű, Universal

walzwerk. bo.
Átalány, Pauschale.

Átalány összeg, Pausrhsumme, 
Pauscbalsiunino.

Átaljában, überhaupt. 
Átanyagúlás, Metamerie, / .  
Átanyagúlt, metamer. / .  
Átárkolni, überrőseben. b. 
Átáztatni, durchfeuchten. 
Átböngészni, durchkutlen. 
Átbuktatás, Überstürzung. /'. 
Átbuktatva, überstürzt,. / .  
Átcsillogni, durebsebinunern. á. 
Átcsillogó, durehsrhimmernd. á. 
Átdolgozni, umarbeiten, über- 

arbeiten.
Átellenben, gegenüber. 
Átellenes, gegenüber liegend. 
Átengedés, m. I. engedmény.

Cession, Abtretung. 
Átengedni, abtreten, eediren, 

überlassen.
Átengedni bányarészt, abselmű

ben. nbgewühren. zugewübren 
Kuxe. h.

Átengedő, Cedent.
Átereszteni, durchlassen, r. 
Áteresztő, Durchlass. <’·. 
Áteresztő árok, Durchlassgra-

bon <’.
Átetetni, durchätzen.
Átfektetni a bocsot a kavaró

pestben, musetzen die Eup- 
pen. ko.

Átfogó, I fypntlienuse. hm. 
Átfordítani, umkanten; über

tragen.
Átfúrni, durchbohren, c.
Átfutó, durchlaufend. 
Átfürészelni, durchsägen, c. 
Átfürkészni, durebforseben. 
Áthágás, Übersebreilung. 
Áthágni, überschreiten, übei tre- 

ten,
Áthajlás, áthajlítás, Durchbie

gung.
Áthajlítani, durchbiegen. 
Áthárítani, übertragen.
Áthatni, durch dringen,

2
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Áthatni valamely kőzetet ,
durchsetzen. / .

Átható, durchdringend.
Áthatol hatatlanság·, 11 η μ en e tra - 

bilitilt.
Áthatolni a bányában, dnrch- 

treiben. h.
Áthatolni egy eren, durchfah

ren eine Lagerstätte, h.
Áthatva, durchsetzt; f .  durch

drungen.
Áthelyezni, transferiren.
Áthelyezni tisztviselőt, verset

zen.
Áthevül, es erhitzt sich.
Áthevülni, sich erhitzen.
Áthidalni , überrüsten , über

brücken. i
Átirat, Zuschrift.
Átiratás, Überschreibung.
Átírni, umschreiben.
Átírni bányarészt, abschreiben, 

abgewähren , überschreiben . 
zuschreiben, Kuxe. b.

Átjárás, Durchfahrt, c.
Átjárás a vasút alatt, Weg- 

unterführung. é.
Átjáró, Durchfahrt. Durchgang, b.
Átjáró ereszkedés, Durchfahrt

schutt , b. Ablasspütte. .s. b.
Átjáró torok az aknában, Falu - 

abtheilung, Fahrtrunnn. Bef'ah- 
rungs Raum im Schachte, b.

Átjáró ú t , Strassenübergang, 
Strasscnübersetzung, Kreuzung 
von Strasse und Eisenbahn; 
Wegübergang, c.

Átjáró vágat, Durchfahrlstollen. 
. h-Átkelés, Überfahrt, c.

Átkelni vízválasztón, überstei
gen eine Wasserscheide.

Átköltözés költsége, Übersied
lungskosten.

Átköltözni, übersiedeln.
Átkönyvelni, umbuchen.
Átkutatni, beschürfen, dwrch- 

kutten, kutten. b.

Átkutatni területet, abschürfen 
ein Terrain, b.

Átkutatott hegység, verritzles 
(iebirge. b.

Átküldeni, überschicken, über
senden.

Átküldés, Übersendung.
Átlag, Durchsehnilt; Pauschale.
Átlagos, pauschal.
Átlagosan, durchschnittlich.
Átlagos összeg, Durchsclmilfshe- 

trag.
Átlagos szakmány, l’anschge- 

ding. b.
Átlagos számítás, diamelral (Iái

éul.
Átlátszó, durchsichtig.
Átlátszóság, Durehsichligkeif.
Átló, Diagonale.
Átlólag, diagonal.
Átló támaszfa, Diagonalstrebe, é.
Átló vágat, Diagonalstrecke. b.
Átlyukasztani, durchlochen.
Átlyukasztani, durchstossen ; jé. 

átlyukasztani a bányában, 
durchschlagen, b.

Átmarni, durchfressen.
Átmásolni rajzot, durchpausen, 

durchzeichnen, bin.
Átmelegíteni, durdiwärmen.
Átmelegiteni pestet, ausheilzen 

den Ofen. ko.
Átmélyeszteni, durchsinken, b.
Átmenet, Übergang.
Átmeneti, transitorisch.
Átmeneti állapot, übcrgangssla- 

dium, lJborgangszustand.
Átmeneti hegység, Übergangs-
. gebirg. f.

Átmeneti képződmény, Über
gangsformation. /'.

Átmeneti kőzet, Übergangsge- 
sfein. /'.

Átmeneti sorok, Übergangsrei
hen. f .

Átmenni, übergehen.
Átmenő, durchgehend.
Átmérő, Diameler, Durchmesser.



19

Átmérői, diametral.
Átmetszeni, durrhschneiden.
Átmetszés, Durchschnitt, Durch- 

sl.icli, Schnitt..
Átmetszéspontja, Durchschnifts- 

])imkt, Kreuzungspunkt.
Átmetszik egymást az erek 

dőlésük szerint, Durchfällen 
von La gerslidtől. h.

Átmetsző csap, Durchschnitts- 
pfaff’e. j). v.

Át nem adható, unanbringlich, 
unbestellbar.

Át nem hatható, undurchdring- 
lidi.

Át nem kutatott hegység, un-
verritztes Gebirg h.

Át nem látszó, undurchsichtig.
Át nem látszóság, Undurch

sichtigkeit.
Átnézet, Synopsis, ΙΠχ-iblick.
Átnézeti helyrajz, Übersichlssi- 

inalionsplan. hm.
Átnézeti térkép, Übersichtskarte. 

hm.
Átnézni, durchsehen.
Átnyújtani, überreichen.
Átnyúló gerenda, durchgehen

der Dalken. <'.
Átolvasni, überlosen.
Átolvasztani, durchsetzen, ver

schmelzen, umschmolzon. k<>.
Átömleni, überfliessen.
Átrágni, durch fressen. h<>.
Átrakás, Umladung.
Átrakni, Überladen, maiadon.
Átrakodás, Umladung.
Átrakodás költsége, Umlade- 

kost.cn.
Átrakodni, überladen, maiadén.
Átrakodó állomás, Überladungs- 

slalion.
Átrakodó állvány, Umlade

bühne.
Átrakodó illeték, Umladege- 

büliren.
Átrakodó vágány, Oberladege-

Átréselni, durchschwimmen. h.
Átrostálni, durchwerfen. h.
Átruházás, Übertragung·.
Átruházni, übertragen.
Átszállítani, hinüberschaffen, b.
Átszállítani árukat, durchfüh

ren.
Átszállítás, Durchfuhr, Überfuhr.
Átszámítani, überrechnen.
Átszelő, Transversale.
Átszelő mérték, Transversal- 

massstab. hm.
Átszitálni, d a rch beu teln.
Átszivárgás, Diffusion, Endos

mose.
Átszivárgó, durchlässig.
Átszivárogni, durchsickern.
Átszolgáltatás, Ablieferung.
Átszolgáltatni, überantworten,

übergeben.
Átszűrni, durchseihen.
Áttekinteni, überschauen, über

sehen.
Áttekintés, Übersicht.
Áttekinthető, übersehbar, über

sichtlich.
Átterjeszkedő, nhergreifend.
Átterjeszkedő település, über

greifende Lagerung. /.
Áttétel a számadásban, Trans

latum.
Áttörés, Durchbruch, Durch

schlag, Abgostämmc. h.
Áttörés föladata, Durchschlags

aufgabe. hm.
Áttörés fölvétele, Durchschlags

aufnahme. hm.
Áttörést kijelölni, Durchschlag 

angeben, hm.
Áttörni, durchbrechen, durch

fahren, durchschlagen, über
brechen. h.

Áttörni az eret, den Gang 
durchbrechen, h.

Áttört, durchbrochen.
Áttüzesíteni, d u rchgl iih e n.
Átugrani, ü be rsp rin gén.
Átvágni, durchschnei den.

2*
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Átvágni egy eret, «int < lifniu <11 
eine Lagerstätte, b.

Átvágó csavar, Durehselmitts- 
sehraube. j>. r.

Átvágó gép, Durehschncidma- 
scliine. pv.

Átvágó tok, Durchsehniltnonne.
p .  V.

Átvájás, Durchschlag, h.
Átvájni kőzetet, durchörlern 

ein Gestein, durchschlagen, 
durchbrechen, durchfahren, b.

Átválogatni, diirehkutten. h.
Átváltozás, Umwandlung; /'. 

Verwandlung·.
Átváltozott, rnctamorphisch. /.
Átváltoztatni, umwand cin.
Átvenni, aulnehmen, in Empfang 

nehmen, übernehmen.
Átvenni pénzt, empfangen.
Átvenni síneket, abnehmen die 

Schienen, é.
Átvenni szakmányt, ahneluuen 

das (1 eding. b.
Átverő tő, Durchschlagstöckl. pv.
Átvétel, Empfangnahme, Über

nahme.
Átvételi bizonyítvány, Em-

pfangsbestättigung, Empfangs
schein.

Átvételi elismerés, Empfangs
bestätigung, Empfangsschein, 
1 íbernalunsbestiilligung.

Átvételi elismervény, Abliefe- 
rungsscliein.

Átvételi értesítés, Emplangsan-

Átvételi jegyzőkönyv, Uber- 
nahmsprotocoll.

Átvételi megbízás, Übernahms
vollmacht.

Átvételi vevény, Emplangsrece- 
pisse.

Átvételt elismerni, (hm Empfang 
bescheinigen.

Átvevő, Adressat. Empfänger. 
Übernehmer.

Átvevő bizottság, Ubernahms- 
commission.

Átvevő tiszt, Uhernalunsheamle.
Átvezetés, Transmission, pf
Átvezetni, hinüherführen.
Átvezető kerék, Transmission— 

rad. ρι·.
Átvezető korong, Transmissi

onsscheibe. pv.
Átvezető szíj , Transmissions- 

rieinen, pv.
Átviláglani, durclischeiuen. ú.
Átvilágló, d 11 rrhs« ludii (ii< 1. ú.
Átvinni, überfragen.
Átvitel, Durchgang.
Átvitel a számadásban, Trans- 

lalum. Transport. Lalus, Eher- 
1 l ag··. Eiirtrag, Uberl raguiig.

Átviteli vám , Durchfuhrzoll. 
Durchgangszoll.

Átvivő, Überbringer.
Átvizsgálás, Durchsicht.
Átvizsgálni, durchsehen.
Augitos kőzetek, Augitgesleine. 

./·
Augitporfir, Angii porphir. / .
Auripigment, arzénsesquisulfid, 

sárga arzénkéneg. Amipig
ment . (Ipermenl , gelbes
llauschgelb. á.

Avatlan, Laie.
Avulni, abliegen.
Avúltatni, abliegen lassen.
Avúlt érez, abgelegenes Erz. Λ.
Avult mész pora, Slauhkalk. ó
Ázalagok, Infusorien, f.
Azbeszt, Asbesl. «.
Azbeszttömítés, Asbestpackung.

Azonnal, sofort, sogleich.
Azonos, identisch.
Azonosítás, I den I i li ca lion.
Azonos lejtésű , rechlsinnisch 

verflachend, b.
Azonosság, Idenlilül.
Ázsió, Agio.
Áztatás, Impregnalion ; l>. Mace

ration. /.
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Áztatni, írünkén, imprägniren : 
I). mareriren. r.

Áztató kád, Auswässerungsslän-
l|lT. /,■<>.

Áztató víz, Aussüsswasser. r.

B.
Babérez, Bohnenerz, Limonii.

Oolilli; ú. Lrbsenstein. f. 
Bádog·, lilecli: vasbádog, Lisen-

blech. l’o.
Bádogáru, Bleehwaare. 
Bádoggyár, Blechfabrik, lilecli-

1 nil te. l,o.
Bádoghajték a födélen, Jílecb-

l'.'llz. r.
Bádoghenger, Bleehrylimler. 
Bádoghüvely, Ülerhhülse. 
Bádogkapocs, Jleftblech. </<■. 
Bádogkapocs, a bádoglapok 

fölszegezésére a födélen ,
I Ílerhhafl. r.

Bádogkorcz a födélen, Ülech-
faiz.

Bádogolló, Blochsehool'e. /,■<>. 
Bádogos munka, Klempnerar- 

I > e i I r.
Bádogszelencze, 1 >!<■< ljl»n<-Jist·. 
Bágyasztó lég’, malle Weller, b. 
Baj, Übel.
Bajlódás, I’Im kerei.
Bajtárs, Kamerad.
Baksulyok, Bär, Bummbür, 

Bammklolz. <·.
Bakulitok, Baculilen. /
Baleset, Galamilnl, Unfall, lJn- 

iíliieknra.11.
Baleset elleni biztosítás, Un

fallversicherung.
Baleseti jegyzőkönyv, Unfalls- 

proiueol!.
Balesetről szóló jelentés, (Jn- 

fallsberh hl.
Balra forduló csavar, Linksge

winde.
Balsors, Missgeschick.
Balta, Axl. f.

Balta foka, Axtlulm. r.
Balta pengéje, Axtblatt, c.
Bámulatos, slauuenswürdig.
Bánatpénz, Keugild, Vadium.
Bankaón, Bankazinn. ko.
Bankjegy, Banknote.
Banknál beváltható váltók , 

bankfähige Wechsel.
Bánsági érezfekhelyek, banaler 

Erzlagerstätten. /'.
Bánya, Bergwerk, Berggehäude. 

Brühe, Zeche, b.
Bányaács, Bergzimmerling, üerg- 

zinunermann, Grubenzimmer- 
mann. Stempelsetzer, Zimmer
ling, Zimmerarbeitor, Ziminer- 
häue]·. Λ.

Bányaáesolat, < irubenzimme-
rung. b.

Bányaadó, Bergwerksabgahe, 
Bergwerkssteuer. b.

Bányaadomány, Berglelmn. Gru
benlehen, .Bergbelehnung, Berg
werksverleihung. b.

Bányaadományozás, Bergheleh- 
nung, Borg''/erksverleihung. b.

Bánya áldás, Bergssegen, b.
Bányaarany, m elyet termés

arany állapotban nyernek 
bányamíveléssel, Berggold. b.

Bányában járni, fahren, b.
Bányabíró, Bergrichter.
Bányabíróság, Berggericht, b.
Bányabirtok , Bergwerksbesitz, 

Berubesitz, Bergbaueigenllnun. 
L.

Bányabirtokos, Bergwerksbe
sitzer. Grubenbesitzer, Werks- 
besilzer. b.

Bányabiztonosítás, Grubenaus
bau. b.

Bányabiztos, Bergconnnissär. h.
Bányabiztosság, Bergcommis- 

sariat, b.
Bányadalom, a bányászathoz 

tartozó minden müveknek 
együttes elnevezése, Bergbau, 
Bergwerk, b.
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Bányaégés, Grubenbrand. b.
Bányaellenőr, Berggegenschrci- 

ber. b.
Bányaelvétel, Bergwerksontzie- 

hung.
Bányaépület, Grubengebäude.
Bányaesküdt, Berggeschworne. 

b.
Bányafalazat, Grubenmauerung. 

b.
Bányafelügyelő , Berghaupf- 

mann. b.
Bányafelügyelőség, Be rgha 11j>t- 

mannscliaft. b.
Bányafentartás, Elhaltban, b.
Bányafölmérés, G n ibmau Ina 11 - 

me. bin.
Bánya fölmérése , Aufnahme 

einer Grube, bin.
Bányafőnök, Berghauptmann. b.
Bányafőnökség, Berghaupt - 

mannschaft. b.
Bányafuvar, Bergfuhr. b.
Bányagáz, Grubengas.
Bányagazdaság, Grubenhaus- 

hait, Bergwirthschnft. b.
Bányagép, Bergmaschine, b.
Bányagéptan, Bergmaschinen

lehre. h.
Bányagondnok, Bergverwalter.
Bányagondnokság, Bergverwal

tung.
Bányagróf, Kammergraf.
Bányagyám, Bergfeste, b.
Bányahatárjel, Kreuz, Gränz- 

zeichen. b.
Bányahatóság, Bergbehörde, b.
Bányaház , Berghaus , Bergge

bäude, Zechenhaus. h.
Bányahelység, Bergort.
Bányahírhordó, Bergbote. !>.
Bányahivatal, ßergamt. b.
Bányahivatalnok, Bergbeamte./;.
Bányahuzat, Grubenzug. bin.
Bányaidőzés, Bergbaufristung, b.
Bányaigazgató, Bergdirector. b.
Bányaigazgatóság, ßergdiree- 

tion. b.

Bányaintéző, Bergschaffor. b. 
Bányaipar, Bergbau, Bergindus

trie.
Bányairnok, Bergschreiber. 
Bányaiskola, Bergschule. 
Bányajárás, Grubenbefahrung, b. 
Bányajárások könyve, Fahr

buch. b.
Bányajog, Bergrecht. 
Bányajogosultság elvesztése,

Verfallenheit. b.
Bányajogtan, Bergrecht sichre. 
Bányajogtörténelem , Berg

rechtsgeschichte.
Bányajövedék, Grubengelalle. b. 
Bányajövedelem, Berggefälle. 

Grubenertrag, b.
Bányakapitány, Berghauptmarm.

b.
Bányakapitányság, Berghaupt- 

mannschaft. b.
Bányakémlő, Bergprobirer. 
Bányakémlő műhely, Bergpro- 

birgaden. b.
Bányakerület, Bergrevier, Berg

distrikt. b.
Bányakerületi alapszabályok ,

Bergreviersstatuten. 
Bányakinestár, Montanaerar. 
Bányakincstári, Bergcameral. b. 
Bányakincstári tudomány , 

Bergcamerahvisseuschaft. 
Bányakor, Bergsucht. 
Bányakóros. 11 ergs ü eh tig. 
Bányakovács, Bergschmied. 
Bányakováes műhely, Berg- 

scluniede, Grubi'uschmiede. b. 
Bányaköltség, Bergkosten, b. 
Bányakönyv, Bergbuch. I>. 
Bányakötés, Gaubenzimmerung. 

b.
Bányakunyhó, Kaue, Gruben

kaue. b.
Bányalelő, Fundgrübner. b. 
Bányalevegő, Gnibenluft, Gru

benwetter. b.
Bányamanó, Kobold, b.
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Bányamécs, Grubenlicht. h.
Bányamegye, Hőidre vier. Revier. 

b.
Bányamegyei alapszabályok ,

Bergrcviersslututen, Reviersta- 
t.iiti'n. b.

Bányamegyei alút, Rcvierstol- 
len. b.

Bányamegyei alút nyitására 
való engedély, Revierstollens- 
concessiori. b.

Bányamegyei alutas, Revier- 
stüllner. b.

Bányamegyei intézet, Revier- 
anstall. b.

Bányamegyei táró, Revierstol
len. b.

Bányamegyei táró nyitására 
való engedély, Reviorstollens- 
coneession. b.

Bányamegyei táró vállalko
zója, Revierstöllner. b.

Bányamegyei térkép, Revier
karle. b.

Bányamegyei választmány, Re-
vierausscliuss. b.

Bányamélység, Grubenteufe. (>.
Bányamérés, Grubenverschic- 

nung. but.
Bányaméréstan, Murkscheide- 

kunst. but.
Bányamérnök, Bergingenieur, 

Markseheidcr. I>.
Bányamérnöki huzat , Mark- 

seheiderzug. bút.
Bányamérnökség, Markschei- 

derei. but.
Bányamérték , Rergwerk.sniass. 

Feldmass, Grubenmass. b.
Bányamérték illeték, Massen- 

gebühr. b.
Bányamester, Rergmrister. t>.
Bányamívelés, Bergbau, Berg

baubetrieb, Bau, Grubenbau, 
Grubenbetrieb, b.

Bányamívelés eltiltása, Berg
bauverbot. b.

Bányamívelésére engedély,
Bergbaubowilligung. b.

Bányamívelés joga, Bergbau
recht. b.

Bányamívelés jogát elvonni a 
mívelés elhanyagolása miatt,
eaduciren. b.

Bányamívelés módja, Bergbau
methode. b.

Bányamívelés osztálya, Flügel
bau. b.

Bányamívelés rendszere, Berg
bausystem. b.

Bányamívelésre szolgáló anyag,
Bergmaterial. b.

Bányamívelő személyzet, Berg- 
baumannschart. b.

Bányamorzsalék, Grubenklein, b.
Bányamunka, Arbeit in der 

Grube, Bergarbeit, Bergwerks
betrieb, Grubenarbeit, b.

Bányamunkás , Bergarbeiter, 
Grubenarbeiter, b.

Bányamunkaterv, Bergwerks- 
Betriebsplan.

Bányamű, egybefoglalva min
dent , a mi egy bányához 
tartozik, Bergwerk, Gruben
werk. b.

Bányamű állapota, Aufstand, 
Zustand eines Bergbaues, b.

Bányaműszak, Grubenschicht, b.
Bányanagy, Bergnieister. b.
Bányanyeredék, a bányamíve- 

léssel nyert hasznos ásvá
nyok, Berggeíalle. b.

Bányaorvos, Werksarzt. b.
Bányaöl, Berglachter, Lachter, b.
Bányaőr, Grubenhüter, Gruben

wächter. b.
Bányapénztár, Grubencasse. b.
Bányapolgár, Waldbürger, b.
Bányapolgárság , Waldbürger

schaft. b.
Bányapör, Bergprocess.
Bányarém, Alpmännchen, Berg

geist, Bergrnännehen, Gabutzer, 
Gobold. b.
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Bányarend, Bergordnung. Berg- 
grsctz.

Bányarendőrség. Bergpolizei , 
Bergbaupolizri. b.

Bányarész, Bergtheil, Bergwerks- 
antheil. Bergantheil, Bergkux, 
(lux, Kux, Grubentheil, Gru- 
benanthei!; részjegy, Cux- 
schein. b.

Bányarészekkel házaló, K Winz
ler, Kuxkrünzler. b. 

Bányarészes, Mitbesitzer, Mit- 
eigenthümor, Mitgewerke, Ge
werke. b.

Bányarészesek anyakönyve,
Gewerkenbuch, b. 

Bányarészesek közgyűlése, Ge-
werkentag. b.

Bányarészesek létszáma, Ge-
werkenstand. h.

Bányarészesek sorozata. Ge-
werkenliste. b.

Bányarészjegy, Kuxschein. b. 
Bányarészvény, Bergwerksaclie. 
Bányarészvényes , Bergwerks- 

actionär.
Bányarészvénytársulat, Berg- 

worksaetiengesellsr.haft. 
Bányasáfár, Bergschalf'er. b. 
Bányasár, Bergschmand. 
Bányasín, Grubenbahnschiene. b. 
Bányasínhenger, Grubenbahn- 

schienenwalze. fo>.
Bányász, Montanist, Mineur, 

Bergmann; gyakorlott bá
nyász, Bergmann vom Leder; 
elméleti bányász. Bergmann 
von der Feder, b. 

Bányaszabadalom. Berg) i ri v i le- 
gium, Bergfreiheit, b. 

Bányaszabadság, Bergfreiheit. !>. 
Bányaszámszék. Bergrechnungs- 

Ι10Γ.
Bányaszámvivő, Bergrechnungs- 

führer, Bergschreiber. b. 
Bányászat, Bergbau. Bergbau

wesen, Bergwesen, b.

Bányászat és kohászat. Berg 
und Hütte, b.

Bányászathoz tartozó . berg
werksverwandt. b.

Bányászati, montanistisch, berg
männisch. b.

Bányászati akadémia, Bergaca- 
demie.

Bányászati beruházás, Bergbau
investition. b.

Bányászati egyesület, Berg
werksverein.

Bányászati kiadások. Berg
werksausgaben.

Bányászati szótár, bergmänni
sches Wörterbuch.

Bányászati tudomány. Berg
werkswissenschaft. b.

Bányászat kelléke, Bergwerks- 
erforderniss.

Bányászdal, Bergmannslied.
Bányász egyesület, bergmänni

scher Verein.
Bányaszék, Bergamt, Bergge

richt. b.
Bányász-ék, Bestach, Bergeisen ; 

b. toldott bányász-ék, ange
legtes Bergeisen, b.

Bányász-ék aezélból, Stahleisen.
b.

Bányaszemélyzet, Bergperso
nale, Bergmannschal'l. b.

Bányászén, Grubenkohle, b.
Bányaszerszám , Berggezühe , 

Bei'ggezeug. b.
Bányaszervezet, Berg Werks Ver

fassung.
Bányászérzelem. Bergmanns- 

sinn.
Bányaszerzés. Bergwerkserwer

bung.
Bányászfejsze, Gmbenbeil. b.
Banyászfokos. Bergparthe. b.
Bányász fúró, Bergbohrer. />.
Bányász gyarmat, Bergcolonir. 

b.
Bányász imádság, Berggebet, b.
Bányászinas. Grubenjunge, b.
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Bányászing. ücrgkittel. Gruben- 
hemd. b.

Bányászjelvények, Berginsig- 
riien. b.

Bányászkabát, G rubcnkittel, Gru-
benrock. b.

Bányászkalapács, Bohrfäustel. !>.
Bányászkar, Bergmannsstand.
Bányászkodó állam, Bergbau-

Ktaat, b.
Bányászlegény, Knappe, Berg

knappe,. b.
Bányászlegénység, Bergknapp

schaft, Knappschaft, Knapp- 
schaftsverband. b.

Bányászlegénységi választ
mány, Knappschaftsausschuss. 
b.

Bányászmées. Burgniannslicht, 
Grubenblende. b.

Bányász módra, bergüblich, 
bergmännisch, b.

Bányásznadrág, Grubenhusen, c.
Bányásznép. Bergvolk.
Bányász nyelv, bergmännische 

Sprache, b.
Bányászok, Bergleute.
Bányászok öregbike, ßorgäl- 

teste. b.
Bányaszolgalom, Bergbaudienst

barkeit. b.
Bányászruha, Bergkleid, Gruben

kleid. b.
Bányász segédszemélyzet, Berg

gesinde. b.
Bányászsipka, Bergkappe, b.
Bányász suhancz, Bergjunge, b
Bányászsüveg, Fahrkappe, Gru

benmütze, Schaehthut. Scharht- 
lnfdze. b.

Bányász szakértő, bergbaukun
dig. Bergwerksverständiger, b.

Bányászszerszám. G mbengezähe. 
b.

Bányász szokás, Berggebrauch. 
b.

Bányász telepítvény. Bergrolo- 
nie. b.

Bányász tisztikar. Bergbeamten
corps. b.

Bányász tisztviselő, Bergbeam
te. b.

Bányászünnep, Bergfest, b.
Bányászzenekar, Bergcapelle.
Bányatájoló , Grubeneompass. 

brn.
Bányatan, Bergbaukunde, Berg

baukunst, Bergwerkskunde, b.
Bányatanácsos, Bergrath.
Bányatárs, Berggenoss, b.
Bányatársulat, Bergwerksgesell

schaft, Gewerkschaft, b.
Bányatársulati, gewerkschaftlich. 

b.
Bányatársulati tulajdon, Berg- 

werksmiteigenthum.
Bányát bejárni, durchfahren 

einen Grubenbau, b.
Bányát beomlasztani, Grube 

verstürzen. b.
Bányát berakni, Grube verset

zen. b.
Bányatelek, Feld, Grubenfeld. b.
Bányatelekadó, Massengebühr. 

b.
Bányatelek fektetését tervezni.

einschürfen, b.
Bányatelek fölmérése, Vermes

sen des Grubenfeldes, hm.
Bányatelek határa, Massen- 

gntnze. b.
Bányatelekkönyv, Bergbuch, 

Erbbuch. b.
Bányatelekmérték, Gruben-

inaass. bm.
Bányatelep, Berghandlung; Berg

ort.
Bányatelepítvény, Bergwerks

anlage.
Bányatérkép, Grubenkarte, Gru

benriss, Grubenbild, Vermes
sungsriss. hm.

Bányatermény, a bányamíve- 
léssel nyert hasznos ásvá
nyok, Berggefälle, Bergpro
dukt, Bergwerksprodukt, b.
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Bányát felhagyni, Kulid und 
Seil fahren lassen, b.

Bányatiszt, Bergbeamte, Ein- 
íáhrer,Grubenvorstand,Schicht- 
meister. b.

Bányatized, Bergzehcnt. b.
Bányát mívelni, Bau treiben, 

Bergbau betreiben, Bergwerk 
bauen, b.

Bányát nyitni, sich ein]egen, 
Bergbau anfangen, Kübel und 
Seil werfen, b.

Bányatörmelék, Grubenklein, b.
Bányatörvény, Berggesetz, Berg

ordnung.
Bányatörvényhatóság, Bergge

richtsbarkeit. b.
Bányatörvényhozás, Berggesetz

gebung. h.
Bányatörvénykönyv, Bergge

setzbuch. b.
Bányatörvényszék, Berggerieh I. 

b.
Bányatulajdonos, Grubenbesit

zer. b.
Bányaúr, Bergherr. b.
Bányaúrbér, Frohne. b.
Bányaúrbértől mentesség ,

Frohnfreiheit. b.
Bányaúrjog, Bergregale, Berg

hoheitsrecht. b.
Bányaügy, Bergsache, Bergbau

wesen, Bergwesen, b.
Bányaügyek, Bergwerksange

legenheiten.
Bányaügyelő, Grubenhutinan, 

Grubensteiger, Grubenaufseher. 
b.

Bányaüreg, Bau, durch berg
männischen Betrieb ausgehau
ene Räume, b.

Bányavagyon, Bergvermögen.
Bányavállalat, Bergbammter- 

nehmung. b.
Bányavállalkozó, Bergliauunter- 

nelmier. b.
Bányavám, Bergfrohne, Stürzung, 

Urbura. b.

Bányaváros, Bergstadl.
Bányavasút, Bergbahn, Berg

werkseisenbahn, Grubenbahn. 
Werkbahn, Zechengeleis. b.

Bányavirág, Bergkrystall, Quarz. 
A.

Bányavíz, Grubenwässer. b.
Barázda, Furche. <■.
Barázdáló véső, Riffeleisen, ß .
Bárcza, Bollette, Zettel.
Bárd, Axt, Beil, Blattbeil, Breil

axt, ßreitbeil, Breithacke, c.
Bárd foka, Axthehn. é.
Bárdolatlan, unbehauen.
Bárd pengéje, Axtblatt, é.
Barnakő, Pyrolusit, Weichbraun- 

stein, Weichmanganerz, Braun
stein. A.

Barnaólomérez , Braunbleierz , 
Pyromorphit. A.

Barnapát, Braunspalh. A
Barnaszén, Braunkohle; földes 

barnaszén, erdige Braunkohle; 
rostos barnaszén, faserige 
Braunkohle. A.

Barnaszénkori homokkő, I iraun- 
kohlensandstein. /'.

Barnavasérez, Brauneisenerz. 
Brauneisenstein, Limonil, brau
ner Glaskopf. A.

Barit, Baryt , ßolognerspath, 
Hepatit, Leberstein, Stangens- 
palh, Wolnyn. A.

Baritibld, Baryterde. A.
Baritos ólomképződmény, ba- 

rvtische Bleiformation; suly- 
pátos érczképződmény, bary- 
tische Erzformation, /.

Baritsó, Barytsalz. o.
Baritszilikát, Barytsilikat, r.
Bárium, Batyum, r.
Báriumoxid, Baryumoxyd. v.
Bastit, Bastit, Scíiillerspalh. A.
Bastitszikla, Schillerfels. /'.
Bátorítani, ermuthigen.
Bátortalanitani, entmutbigen.
Bazalt, Basalt, Λ.
Bazaltbreceia, Basallbreccie. ,/
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Bazaltkonglomerát, 1 Sasa 11 con- 
glomcrat. /.

Bazaltláva, HasulHava. /'. 
Bazaltmandulakő, liasaltman-

delstein, /'.
Bazaltszerű zöldkő, basall.arti- 

ger (Irünstein. / ’.
BazalttufF, Basaítluff. /.
Bazitok, Basiten. /'.
Beadni, einreichen,
Beadvány, Eingabe·, Einlage, Ex

hibit.
Beadvány! jegyzőkönyv, Ein- 

reichungsprotocoll, Exhibilen- 
prutocoll.

Beaggatni a fúróesöveket, an-
bündeln dic Bohrrőhren. !>. 

Beakasztani, einhacken, einhän
gen. />.

Bealkudni, einbedingen, eindin-
μνη.

Beállító vas, Einselzhaggen. />. >·. 
Beásni, eingraben.
Beavatni hivatalba, in ein And 

cinführen.
Beavatkozás, Einmengung 
Beavatkozni, einschrei ten. 
Beáztatni, einsumpfen. <’. 
Bebizonyítani, constatiren, er- 

hfirlen, erweisen. 
Bebizonyítható, nachweislich. 
Bebizonyíthatólag, erweislich. 
Beboesátani a bányába, ein las

sen in die (trübe. h. 
Beboesátani az aknába, einhän

gen. einlassen in den Schacht. 
/>.

Bebocsátás, Einlass.
Bebocsátó csatorna, Einlassca

nal. (/('.
Bebocsátó cső, Admissionsrohr,

Einlassi'ühre. //c.
Bebocsátó nyílás, E i 111 a u ('. Ein

lassöffnung. </c
Bebocsátó szellentyű, Admissi- 

onskla])pe, Einlassventil, ß .  
Beboltozni, einwölben. überwöl

ben. auswülberi. é.

Beboltozott, nusgewölbl.
Beborítani, überziehen, über

kleiden, verkleiden, c.
Bebuktatni, hineinstürzen. I>.
Beburkolás, Einhüllung.
Beburkolni, ahpllaslern, be

decken, einhüllen, umhüllen, 
verhüllen, verkleiden; é. aus
kleiden. b.

Beburkolni kővel, auspílaslern. 
é.

Becsapolni, einzapfen.
Becsár, Schützungspreis.
Becsatolás, Einschaltung.
Becsatolni a készüléket, eiu- 

schalten den Apparat. ß .
Becsatolni kerekeket, Vorgelcg- 

räder einrücken, ß .
Becsatornázni, veriludern. ß .
Becsavarni, eindrehen, einsch rau

ben. f/é.
Becserélni, eintauschen.
Becsérték, Schätzungswert!!.
Bécsi homokkő, wiener Sand

stein. f.
Bécsi medencze, wiener Hecken.

/'·
Becsleni, abschätzen, schätzen.
Becslés, Abschätzung, Taxation.
Becslő, Abschätzer, Taxator.
Becsomózni, einpacken.
Becstelen, ehrlos, unehrlich
Becsület, Ehre.
Becsületérzés, E11rgefühl.
Becsületes, ehrlich, rechtschaffen.
Becsületesség, Ehrlich keit, liech t- 

I ichkeit, Hecli tschaftenhei 1,11 ed- 
lichkeit.

Becsülni, ehren.
Becsvágy, Ehrgeiz.
Becsvágyó, ehrgeizig.
Beczövekelni, einptlockcn. hm.
Bedeszkázni, ausschalen, dielen, 

mit Bretti'rn belegen, beklei- 
den, mit Dielen belegen, mit 
Brettern ausschlagen. bedie
len , verblenden, verdielen.
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verschalen, mit Brettern ver
schlagen. e.

Bedeszkázni aknát, austonnen 
den Schacht, b.

Bedeszkázni egymásba eresz
tett deszkákkal, ausspünden. 
é.

Bedobolni pestet, zumachen den 
Ofen. ko.

Bedöngölni, einstampfen.
Bedöngölni agyaggal, aussehla- 

gen mit Lehm. ko.
Bedöngölni a mintákat az 

öntő műhelyben, eindämmen 
die Gussformen. Ιο.

Bedöngölni a tűzhely alját,
ausstampfen die Herdsohle, ko.

Bedugni, verstopfen, zustopfen.
Bedugni az olvasztó csapoló 

lyukát, stopfen den Ofen. ko.
Bedugul a fúvó, der Balg ver

setzt sich. ko.
Bedugulni, verstopfen.
Beégetnizománezot, einhronnen, 

einschmelzen das Email, ko.
Beékelés, Einkeilung, é.
Beékelni, einkeilen, é.
Beépíteni faragott köveket,

versetzen, é.
Beépítés, Ausbau, b.
Beérkezni, eingehen, einkommen, 

einlangen.
Beeső, zufallend, bm.
Beesztergálni, eindrehen. gé.
Befagyni, zufrieren.
Befalazni, einmauern, vermauern, 

zu mauern, é.
Befalazott, eingemauert, é.
Befecskendett v íz , Injections-

wasser. gé.
Befecskendezni, einspritzen, gé.
Befecskendő víz, Einspritzwas- 

ser. gé.
Befedés, Deckung, é.
Befedés szaka a szérelésnél, Be

deckungsperiode beim Schläm
men am Herde. 0.

Befedett talajöntés, verdeckter 
Herdguss. ko.

Befejezés, Schluss, Vollendung.
Befejezni, tűiden, endigen.
Befejező fúró, Abbohrer. 7.
Befejező munkálatok, Voll en

dungsarbeiten.
Befektetni, einbetten.
Befektetni gerendát, einziehen 

einen Balken, é.
Befektetni síneket, die Schie

nen einlegen.
Befenekelni, verböden. é.
Befesteni, einlassen mit Farben. 

é.
Befizetés, Einzahlung.
Befizetés határideje, Einzah

lungstermin.
Befizetni, einzahlen.
Befizetni pénzt, abliefern das 

Geld.
Befogadás, Aufnahme.
Befogadható képesség , Fas

sungsfähigkeit, Fassungsvermö
gen.

Befoglalni, lassen, enthalten.
Befogó, Balhete, Kai he! e.
Befogó korong az esztergán,

Dlanscheibe. </'.
Befogott ív, umspamiLer Bogén.
Befoltozni, einllicken.
Befolyás, Einfluss.
Befolyásos, einflussreich.
Befolyni, einlliessen, einrinnen.
Befödelezni, bedachen.
Befödés, Eindeckung, é.
Befödni, bedecken, decken, ein

decken. überdecken, zudecken : 
épületet befödni, das Gebäu
de decken, é.

Befőzni*, einkochen. v.
Befuttatás színe, Anlauffarbe. k<>.
Befuttatni vasat, anlauffen las

sen das Eisen, ko.
Befuvarozás, Zufuhr.
Befürészelni, einsägen. é.
Befűteni, anheitzen, anfeuern, 

einheitzen, einfeuern, gé.
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Begárdozni aknát, auskränzen 
den Schacht. b.

Beg’öngyölni, einpacken, embal- 
liren.

Beg’urúlni, einrollen.
Begyakorolni, einüben.
Begy a vájatvégen, Brust. !>.
Begyesatorna, Kropfgerinne. yc.
Begyes kerék, K copfra d. </<’>.
Begyes lapát, Eiegelsehaufel. <;μ'.
Begyezés a kőzeten, Brüstung. 

/>.
Begyezni, anbrösten das Bohr

loch, ansetzen, brüsten. />.
Begylapát, Kropfschaufol. i/r.
Begyülni, eingehen, oinkommen.
Begyürés, Einstülpung. </<·.
Behabarni, oinquerlen,
Behajlás, Einbiegung.
Behajtani, hineintreiben, b.
Behajtani adósságot, eintreibon.
Behajthatatlan, uneinbringlich.
Behajtható adósság, einbringli- 

ebe Schuld.
Behalmozni, einschichten.
Behasítani, einschlitzen, h.
Behatni, eindringen.
Behatóan, eingehend.
Behatólag, eindringend.
Beható táró, Zubaustollen, b.
Beható vágat, Zubaustrecke, h.
Behinteni, überstreuen.
Behinteni homokkal, besanden; 

öntő mintát homokkal meg
hinteni, besanden eine Form; 
a síneket homokkal meghin
teni, besanden die Schienen.

Behintés, Impregnation, h.
Behintett, eingesprengt, einge

streut. h.
Behintett kőzet, impregnates 

(testein. / .
Behintett övék, Imprognations- 

zonen. f .
Behintve, eingesprengt. b.
Behívás, behívatás, Einberu- 

I uug.
Behívni, abberuten, einbcruien.

Behomokozni, besanden. 
Behordani, anführen, zuführen, 

einkarren, é.
Behozni árukat, Waaren ein- 

führen.
Beigazítani, einrichten. 
Beigtatás, Einweisung, Immatri- 

culation.
Beigtatás illetéke, Einrückungs

gebühr.
Beigtatni, einweisen, protocolli-

ren.
Beigtatni anyakönyvbe, inunii-

triculiren.
Beigtatni jegyzőkönyvbe, im-

protocolliren.
Beilleszteni, cinpassen. 
Beilleszteni gerendákat, ein- 

bringen die Balken. c. 
Beirányozni, abvisiren. hm. 
Beírás, Einschreibung.
Beiratás, Einschreibung.
Beiratás díja , Einschreibege- 

bühr.
Beírni, einschreiben.
Beiszapolni, anschlämmen, b. 
Beiszaposodni, verschlammen. 
Bejárás, Befahrung; h. Begehung; 

műszak-rendőri bejárás, tech
nisch-polizeiliche Begehung. 

Bejárás bányába, Anfahrt, b. 
Bejárás jegyzőkönyve, Bege- 

hungsprotocoll.
Bejárat, Eingang, Zugang; a 

táró bejárata, Eingang des 
Stollen, b.

Bejárat épületbe, Einfahrt, Thor
weg. é.

Bejárni, befahren, b.
Bejárni a bányát, ab fahren eine 

Grube, befahren, h.
Bejárni a vidéket, begehen eine 

Taggegend, b.
Bejáró ajtó, Eingangsthür. <·. 
Bejáró akna, Einfahrtsschacht, b. 
Bejáró jelentés, Befahrungsbe

richt. b.
Bejáró táró, Einfahrtsstollen, b.
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Bejáró vágány, Einlahrlsgeleis.
Bejegyezni, cintrngen, einschroi- 

ben. einzeielmrn.
Bejegyzés, Einschreibung, Ein

tragung.
Bejegyzés száma, Einschrei- 

Imngsnummor.
Bejelenteni, anmelden, ansagen, 

anzeigen.
Bejönni, einkommon, eingehen.
Bekapcsolás, Einrücknng. t/<:.
Bekapcsolni, einhacken, einklam- 

mern.
Bekapcsolni kerekeket, Vorge- 

legrader einrücken. i/r.
Bekapcsoló emeltyű, Einrück

hebel. </('.
Bekapcsoló készülék, Ein-

rückungsapparal. </r
Bekarózni, empfählen.
Békasó, Kies, Kiesel, Quarz. ú.
Bekátrányolni, eintheeren.
Bekavarni, einrühren.
tekávázni aknát, auskränzen 

den Schacht, b.
Bekavicsolni, aufbringen das 

Bottungsmnterinl. c.
Bekebelezni, einverleiben.
Bekeblezés, Incorporation.
Bekenni, verschmieren,einschmie- 

ren. </<’.
Bekeríteni, einfassen, einfriedi- 

gen, einzüumen ; é. oingrenzen, 
einmarken, einringeln, hm.

Bekerítés, Umzäunung. c.
Beküldeni, einschickcn, einsen

den.
Beküldés, Einsendung.
Beküldés határideje, Einsen

dungstermin.
Beküldő, Einsender.
Belapátolni, einsehaufeln.
Belátás, Einsicht.
Beláthatatlan, unabsehbar.
Belátni, einsehen.
Bélcső, Futterrohr. <ß.
Bélcső a lámpán, Dille. l>.

Beléczelni, beléezezni, ablalbm, 
überlallen, verladen. <’.

Beledugni, hineinst ecken.
Beleegyezés, Borisens, Einwilli

gung.
Beleegyezni, consentirem ein

willigen, zustimmen.
Beleépíteni, einbauen.
Belefoglalni, einbegreifen.
Belefonni, einflechlen.
Belehintett, eingestreul. I>.
Belékeverni, einmengen, einmi- 

sclien.
Belemnitek, Belenmiten /'.
Belemnitpala, Bélén mii ensehie- 

íer. / .
Belenőni, einwachsen.
Belépés, Einlrilt.
Belépni, einlrétén.
Belépróbálni, einprobiren.
Belépti jegy, Einlasskarle. Ein- 

tritt.skarb'.
Belerajzolni, einzeielmen.
Belérték, Behalt.
Beleszámítani, einzählen.
Beleszámítva, einbegriffen, mil 

Einschluss.
Belé szivattyúzni, (‘inpumpen. </<'.
Belétenni, einh'gi'n, einselzen.
Belétölteni, einschüllen.
Belevágni, einhauen.
Beleveszteni, cinbüssen. b.
Belevonni, hineinziehen.
Bélfalazat, Kernmaui'r. l<>.
Belföld, Inland.
Béllelés, Auskleidung, Verladung. 

b.
Béllelni, nusfültern, fűltem; <· 

béllelni ácsolatot, verladen ; 
h. béllelni ácsolatot cseglyé- 
vel, verschiesscn die Zimme- 
rung mit Pfählen, h.

Bellerophon, Bellerophon. / .
Béllés, Bf'kleidung, Eutter.
Béllés az ajtón, Füllung. <·.
Béllésdeszka, Futterhrel.t..
Béllésfa, Ladholz. b.



31

Béllésfal a nagyolvasztónál,
Futtormauer. ko.

Béllésgyürű a záró perselyben,
Futterring. β .

Bélléstok, Fultorlmchse. β .  
Bélrepedés, Kornriss. ko.
Belső köz, innerer 1 tamil. 
Belsőség, innerer Raum.
Belső szállítás, Grubenförderung. 

I).
Béltok, Rochtballer. b.
Béltorok az olvasztóban, Korn- 

sehacht, Sehmelzschaehl. ko. 
Belül fülő hengeres kazán, ( !y-

linderkessel mii, innom· Feue
rung. β .

Belvilág, lichte Woilo. </r. 
Bélyeg, Punzo; p. r. Slock; />.

r .  Stümpol. Stempel. 
Bélyegesíszoló, Slockpoliom·. p.

Bélyeges ív, Stümpelbogon. 
Bélyeges kalapács, Senkim minor.

ko.
Bélyegezni, abstompeln, auf- 

drüeken dón Slompol, sl.om- 
poln.

Bélyeg hordók jelzésére, Fass- 
buckfornion. p. r.

Bélyegj egy,Stümpehmnrko,Sióm- 
polmarke.

Bélyegre köteles, Stünipolpflioh-
%■

Bélyegsajtó, Slempolpresse. 
Bélyegtő, Praegeslock, Praog- 

st.ock. p- n.
Bélyegtőesíszoló, Slockpoliom·.

p .  r .

Bélyegtőfeszítő karika, Sloek- 
spannring. p. r.

Bélyegtőmérő, lloissniass. p. r.  

Bélyegtőszorító, Prnogstöek- 
spannklobon. p. r.

Bélyegtő tőke, Mlindstock. p. r. 
Bélyegző , Bronnzeiehen ; β .  

St a i η] >i Lili o.
Bélyegző kalapács, Slcmpel- 

bammor. h.

Bélyegző vas, Brenneisen. T>. 
Bemártani, ointanchon. 
Bemázolni, überstreichen. á. 
Bemélyíteni, versenken. β .  
Bemélyített, versenkt. β .  
Bemenés a bányába, Einfahrt. 

h.
Bemenni bányába, oinfahren. h. 
Bemenet, Eingang.
Bemenet a bányába, Ein falni, 

Ort des Einfahrens, b. 
Bemérés fogyatéka, Einmass. ko. 
Bemeríteni, einschöpfen. 
Bemérni, oinmessen, einwägen. 
Bemetszeni, oinschmádon. é. 
Bemetszés, Ausschnitt, Einschnitt.

Bemintázni, oinformen. ko. 
Bemondani, oinsagon, 
Bemutatás határideje, Praesen

ta tionsfrist.
Bemutatás napja, Praesenla- 

tionstag.
Bemutató, Praesentanl. 
Benádolás, Verrohrung. <·. 
Benádolni, verrohren, é.
Be nem bizonyítható, nncr- 

woislich.
Benfoglalni, involviren. 
Benrekedt a lövés, der Schuss 

hat verschlagen, b.
Benső akna, vagy ereszkedés, 

mely nem nyílik a napra, 
blinder Schacht, odor Gesenk. 
h.

Bent szállítani, aknában szál
lítani egy szintről a másikra,
blindtroibon. h.

Benyílás, E i n m ündun g.
Benyílni, einmünden.
Benyomás, benyomat, Eindruck. 
Benyomni, eindrücken.
Benyomó gyűrű, Eindruckring.

p .  r .
Benyomúlni, zusitzen. !>. 
Benyújtani, oinreichen. eingeben, 

überreichen.
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Benyújtani folyamodványt, ein- 
bringen eine Bittschrift.

Beolvad, es schmilzt ein. ko.
Beolvasztani, einschmelzcn. ko.
Beolvasztani az aezélkészelés- 

nél, einrennen, einschmelzcn. 
ko.

Beomlani, einstürzen, herein
stürzen. h.

Beomlás, Einsturz, b.
Beomlásbeli kráter, Einstür

zungskrater. f .
Beomlás töltsére, Einstarztrich

ter. f.
Beomlasztani, verstürzen. b.
Beomlott, eingefallen , verbro

chen. b.
Beomlott a föntje, — tetője, — 

mennyezete, die First ist. ein
gebrochen. b.

Beosztani, eintheilen, einordnen.
Beosztás, Eintheilung, Scala.
Beömleni, einströmen.
Beömlés, Einströmung.
Beömlés időszaka, Admissions

periode. (jé.
Beönteni, eingiessen, ko.
Beönteni ólommal a kapcsokat,

vergiessen die Klammern mit 
Blei. é.

Bepadolni, bepadozni, einbüh- 
nen, verbühnen, zubühnen. b.

Bepadolni, bepadlózni, bepal- 
lózni, ausbohlen, ausdielen , 
bebohlen, bedielen, dielen, mit 
Dielen belegen, verhohlen, é.

Bepecsételni, einsiegeln.
Bér, Lohn; b. Miethe, Zins.
Beragasztani, einkitten, é.
Berágni magát, einfressen.
Berakás, Versatz, Versatzung. b.
Berakat, Versatz, Versatzung. b.
Berakat a palakőbányákban,

Kummer, Versatz, b.
Berakatfal, Versatzmauer, b.
Berakatra bukkanni , alten 

Mann finden, b.

Berakni, versetzen ; b. einpacken, 
einspeichern.

Berakni a próbákat a kémlő 
tokba, eintragen die Proben 
in die Muffel. !d.

Berakni bányaüreget, ausstür
zen, versetzen, b.

Berakó ajtó, Eintragsloch, Ein- 
tragsöffnung. Id.

Berakó ajtó tokos kemenczék- 
nél, Einsatzöffnung. Id.

Berakó anyag, Versatzmaterial. 
b.

Berakó csésze a próbasulymé- 
rőn, Einsatzschale. Id.

Berakodni, einladen.
Berakó fogó, Eintragsklnft. Id.
Berakó kanál, Eintraglöffel. Id.
Berakó lemez, Einsetzbleeh. />. r.
Berakó rúd, Eintragstange. Id.
Berakó törecs , Vorsatzberge, 

Versetzberge, b.
Berakott vájat, alter Mann. b.
Bérakó villa, Eintraggabe]. Id.
Berbeadni, vermiethcn, verpach

ten.
Bérbe fogadni, miethen.
Bérbe venni egy mü mívelését,

den Betrieb eines Werkes pach
ten.

Bérből levonni, bért leszállí
tani, am Lohne ahhrechen. b.

Bérezés, gebirgig.
Berekesztés, Schluss.
Bérelni, miethen. pachten.
Bérelni kívánó, Pachtlustig.
Bérelőleg, Lohnvorschuss. l>.
Bérelőleget levonni, lohnau(he

ben. b.
Berendezés, Ausrüstung, Einrich

tung.
Berendezni, ausrüsten, einrich

ten.
Eerepeszteni, oinsprengen. b.
Bereszelni, einfcilen. <jé.
Bérfizetés, Ablehnung, Ausloh

nung, Vorlohnung. h.
Bérfizető iv, Ablohnungshogen. h.
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Bérjavítás, Lohnerhöhung.
Bérkönyv, Lohnbuch. b.
Bérlajstrom, Lohnliste, Zahlmigs- 

1ist('. L.
Bérleszállítás, Lohnermassigung.
Bérlet, Midbe, Pacid.
Bérleti idő, Midhzeit, Pacldzeit.
Bérleti szerződés, Pachtcontract, 

Pachtvertrag.
Bérlevonás, Lohnabzug. h.
Bérlő, Erdcher cinci· Pachtung, 

MicHici·, Pachter, Parhtinha- 
bci·.

Beróni, cinkelben /·.
Berostélyozni, eingitlern. vergil- 

l.ci-n. r.
Berótt, eingestenimt. i/r.
Berovás, Einkerbung. <■
Berozsdásodni, einmslen, zu- 

roslen.
Bérszámadás, Ablolmurigsbogen, 

Ablnhnungszel lel, Gopey, Ko- 
pey. Lohnskopey, Lohnzettd. 
b . "

Bérszerződés, Miethcontract.
Bért fizetni, anslolincn, ver

lohnen. I).
Berthierit , Eisenantimonglanz.

á.
Bért nem fizetett, unírankirf.
Bértől mentes, portofrei.
Beruházás, Investition.
Beruházni, in vési iron.
Besorozni, einreihen.
Besrófolni, einsehranhen, hin- 

einsehranhen, zuschrauben. t/t'.
Bessemeraczél, Bessemerstahl j·«.
Bessemeraczél fejti sín, Besse

rn erstahlkoplsehienc. bt.
Bessemeraezélsí n, Bessemerguss- 

stahlscliielle. bt.
Bessemerelni, hessemern. bt.
Bessemerező eljárás, Messemer- 

proeess. ko.
Bessemerfém, Bessemermetall. 

h>.
Bessemerkonverter, Bessemer- 

eonverter, Bessemerbirne, bt.

Bessemerkörte, Converter, Bes- 
semerbirne, Birne am Besse- 
merapparat, Bessemerconvcr- 
ter. bt.

Bessemerkörte alji béllése, ba-
sische Ausfütterung des Con- 
veri őrs. ko.

Bessemerkészülék, Bessemer- 
apparat. bt.

Bessemeröntőműhely, Besse-
mergiesshallo. bt.

Bessemervas, Bessemereisen. ko.
Besulykolni, einranunen. b.
Besülyedni, einsinken.
Beszakad a padozat, die Bühne 

bricht ein. It.
Beszállani, einsteigen.
Beszállani aknába, ( insitzen. b.
Beszállani bányába, oinfahren, 

hineinfahren, anfahren in die 
fírube. h.

Beszállás, Befahrung, b.
Beszállás bányába, Anfahrt, Ein

fahrt. b.
Beszállás ideje, Fahrzeit, b.
Beszállásolni, einquartieren.
Beszállítani, abliefern, einliefern.
Beszállítani pénzt, abführen, ab

liefern das Geld.
Beszállítás, Ablieferung, Einlie- 

ferung, Zufuhr.
Beszállítás határideje, Abliefe

rungsfrist.
Beszálló, Intervenient.
Beszálló akna, Anfahrtschacht, 

Fahrtschacht, Mannsfahrt, b.
Beszálló g’ép az aknába, Fahr

kunst, Fahrmaschine, b.
Beszálló hám, Einfahrtsknecht, 

Einsitzknecht. It.
Beszálló hely a bányába, Ein

fahrt., Ort des Einfahrens, b.
Beszálló készülék, Fahrung, h.
Beszálló kötél, Fahrseil, b.
Beszámítani, abrechnen, anrech

nen, aufrechnen, einrechnen, 
imputiren, zurechnen.

Beszámítás, Abrechnung.
3
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Beszámítható, imputabo]. zu
rechnungsfähig.

Beszámítva, einbezogen.
Beszámolás, (irubcnrailung. h.
Beszedett, eingenommen.
Beszedni pénzt, eincassiren, beid 

erheben, eintreiben.
Beszegeeselni, einnieten, jé.
Beszerezni, vernageln, zuna

geln. é.
Beszélgetés, Besprechung.
Beszerezni, beischaffen.
Beszerzés, Anschaffung, Heisch af- 

fung, Erkauf; beszerzés költ
ségei, Anschaffung* Kosten; 
beszerzés ára, Anschaffungs
preis.

Beszerzések számadása, Erkauís- ; 
particulare.

Beszerzés forrása, Bezugsquelle, j
Beszerzés helye, Bezugsort.
Beszerző ár, Kostenpreis.
Beszerző levél, Bezugsschein.
Beszilánkolni, ausspünen. é.
Beszivárog az ólom a tűzhelybe 

a leűzésnél, Duchrgeben beim 
Treiben, das Eindringen d e s  
Werkbleies in den Herd. ko.

Beszívódás, Inhibition.
Beszívott VÍZ, hygroskopisches 

Wasser.
Beszolgáltatás, Ein li e le rung.
Beszolgáltatni, abliefern, ein

liefern.
Beszorítani, einklemmen, ein

pressen.
Beszorúlni, sich klemmen, ver

klemmen. I>.
Beszüremleni, infiltriren.
Beszüremlés, Infiltration.
Betáblázás, Intabulation.
Betáblázni, intabuliren.
Betakarni, bedecken, eindecken.
Betakarni bogsát, bekleiden den

Meiler, ko.

Betakarni lombbal, rőzsével a 
bO gS át, belliiadieu dell Meiler 
ko.

Betanítani, "inscbuleii.
Betanulni, einlernen, e-iistudiren.
Betanulni munkába, einai bei

ten.
Betapasztani, verleiten, h.
Betapasztani a hézagokat, aus-

seblllieren die Eugen. ('·.
Betárolni, einspeicbem.
Betározni árut, einlagern eine

Warne.
Beteg’, krank.
Betegápolás, K ran ken pH ege.
Betegápoló, Kranken würler.
Betegek szállítása, Kranken

transport.
Beteg’es, kränklich.
Beteglátogató, Krankemiberge- 

ber.
Betegség, Krankheit.
Betegségi bizonyítvány, Krank- 

heitszeugniss.
Betegsegítő pénztár, Kranken

kasse.
Betegség jele, K rank bei tszeiehen.
Betelepülés, Einlagerung. /.
Betemetett, verscbüllel. />.
Betemetni, verschütten. !>.
Betemetni bányaüreget, begra

ben. mil Hergen versifu zen. I>.
Beterjeszteni, ein reichen.
Beterjesztés határideje, Ein

reichungstermin.
Betét, Einlage, Einsatz.
Betétív, Einlagsbogen.
Betétjegy, Einlagsschein.
Betetőzni, überdachen.bedachen. 

é.
Betevő rajzeszköz, Emselzslück 

im Heisszeug.
Betóduló víz, zusilzeiides Was

ser. h.
Betolás, Einschub.
Betolni, einschiebim.
Betolt léez, Einschubleisle. é.
Beton, Ileinti, Sleinmorlel. é.



35

Betonalapozás, Iictongri'mdimg.

Betonfa), BíMorimaiirr. f. 
Betonozni, béUmiren. 
Betonréteg1, Betonschicht..·. f. 
Betorkollani, fiiitnimdci). 
Betölteni, ansííillcn, ausschütlrn, 

vei -chül ten. verstiirzeii. ziislnr- 
/.!■ 11. II.

Betölteni bányaüreget, ausslür-
/>'11. b.

Betölteni hézagokat a bogsa 
felüietén , anss< hii(1 >I<·π den
Meiler. rrd

Betölteni megüresedett állo
mást, ileselziΊΙ ciné erledigte 
Slelle.

Betölteni üregeket, aiisplanden, 
hohle- Hamué auslullen. 7. 

Betöltés, Ausfüllung, Ausschűl- 
Ι,ι mg. b.

Betöltetlen, imb.-selzt.
Betömni, einstampfeti, verstop

fen. ziislopfen.
Betömött, eiliges!.'iiiliit. <j('. 
Betörés, Einbruch. I>.

Betörni, einluvclien ·, b. dús érez 
törik, reiches Ε·ζ brichl cin. 
I).

Betörni rég’i mívelésbe, erschla
gen in den alten Mann. b. 

Betudni, anreclm.n.
Betüércz, Sylvanit, Sehriflerz.

Seb lifttel hír. é. 
Betümennyiségtan, Algebra. 
Betüreszelő, Alphabelfcilen. />. r 
Betüs telegráf, Hiichslahenlrir- 

gíaph.
Beugró szö g , einspringernler 

Winkel.
Beutazás, Bereisung.
Beülni aknába, einsitzen. I>. 
Bevádolni, einklagen, verklagen. 
Bevágás, Aiissclmill. Einschnitt, 

üalmeinsclmill. r.
Bevágás keresztmetszete, Ein- 

schnillsproíil. c.

Bevágás rézsűje, Einschnitts-
bösehung. c.

Bevágni, einhacken, einschnei
den. ('.

Bevágott, eingeschnitten. 
Bevallani, declariron, doklariren, 

einl i ekeim en, táti ren.
Bevallás, Declaration, Einbekent- 

uiss, Passion.
Bevalló, Declarant.
Beváltani érezeket, Erze ein

lösen. ko.
Beváltás, Einlösung, ko.
Be váltás jegye, Einlösungsschein.

Ιο.
Beváltás joga, Einlösimgsrecht. 
Beváltásra érdemes, einlösungs- 

würdig. ko.
Beváltás szabályzata, Einlö

sungsregulativ. ko.
Beváltató, Einlöser, die einlö

sende Partei. ko.
Beváltható, einlösungswürdig. 

ko.
Beváltmány, Einlösungsgut, Ein- 

lösungsproduct. ko. 
Beváltmány tartalom jegyzéke, 

Einlösungsprobenhaltzottol. ko. 
Beváltmánytétel , Einlösungs- 

post. ko.
Beváltó, Einlöser, Beamter beim 

Einlösungsamic. ko.
Beváltó árjegyzék, Einlösungs-

1 ári ff. ko.
Beváltó eljárás, Einlösungspro- 

cednr. ko.
Beváltó hivatal, Einlösungsamt. 

ko.
Beváltó kohó, Einlösungshütte.

ko.
Beváltó próba, Einlösungsprobe.

ko.
Beváltó rendszer, Einlösungs

system. ko.
Beváltó számvetés, Einlösungs

anschlag. ko.
Bevásárlás, Einkauf.
Bevásárlás ára, Einkaufspreis.

3*



Bevásárlás helye, Einkaufsorl.
Bevásárló, Einkäufer.
Bevásárolni, einkaufen.
Bevégezni, enden, endigen, vol- : 

lenden, zu Ende bringen.
Bevégezni a számadást, ah- i 

sehliessen die Reehnung.
Bevégezni sófőzést, abwirkrn. 

s. b.
Bevégzés, Vollendung.
Bevégzetlen, unvollendet.
Bevégzett, ausgeführt.
Bevenni pénzt, (teld einnehnien.
Beverni, rammen; é. einrammen. 

b.
Beverni éket, antreiben einen 

Keil. jé.
Beverni szeget, eintreiben, ein- j 

schlagen den Nagel, é.
Bevert, eingeranunt. é.
Bevésett zár, Einstemmschloss. 

é.
Bevésni, einstemmen, abt.eufen ; 

b. eingraben; é. einmeisseln. 
yé.

Bevétel, Einnahme, Emplang; 
rendes bevétel, ordentliche 
Einnahme ;  rendkívüli bévé- j 
tel, ausserordentliche Einnah- ι 
me; napi bevétel, tägliche j 
Einnahme.

Bevételek összege, Einnahms
summe.

Bevétel eladás után, Erlös.
Bevétel hasábja, Einnahmsco- 

lonne.
Bevételi bizonyíték, Einnaluns- j 

belag.
Bevételi fölösleg, Einnahms

überschuss.
Bevételi jegyzék , Einnahms

kladde.
Bevételi napló, Einnahmsjournal, 

Empfangsjournal.
Bevételi rovat, Einnahmsru- ; 

brik.
Bevételi tétel, Einnaluns]»őst.

Bevezetés, Einleitung, Introdudi- 
on.

Bevezetni, hineinführen. 
Bevezetni hivatalba, in ein Ami

einführen.
Bevezető cső, Einllussmhr, Zu- 

fülmmgsrohr, Zulassrohr. jé. 
Bevezető drót, ZulÜhrungsdrahl. 
Bevezető lap a hengereknél,

Einlassplatle. lo.
Bevinni árukat, Waaren ein- 

führen.
Bevitel, Import.
Beviteli tilalom, Einlührverbol. 
Beviteli vám, Einfuhrzoll. 
Bevívő, Importem·.
Bezárni, einschliessen. 
Bezárólag, einschliesslich, inclu

sive.
Bezárt, eingeschlossen. 
Biborszín, Purpurfarbe. 
Bickford-féle gyújtó kanócz, 

llickfordschrmr. b.
Bikkerdő, I íuchemvald.
Bikkfa, I hicbenholz, Holhbuche. 

(ΊίΙ.
Bikkfaszén, Burhrnkohle. 
Billegés, Oscillation.
Billegni, oscilliren.
Billegő gép, oscillirende Maschi

ne. jé.
Billenésa sulymérőn, Ausschlag 

an der Waage, ίο.
Billentő súly, Ausschlaggewicht. 

ίο.
Billentyű a leűző tűzhelyen,

Klippen, ίο.
Bimbózás, a megolvadt réz 

vagy ezüst a kihűlésnél bim
bózik, Blühen des geschmol
zenen Kupfers oder Silbers 
beim Erkalten, io.

Bírálat, Pensur, (difik. Kritik. 
Recension.

Bírálgatni, eritisiren.
Bírálni, eensiren.
Bíráló, Pensor.
Bíró, í I ich I er.
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Bírói, μ·( ΐ ϊ(·1ι ti ici i.
Bírói hivatal, Bichteramt.
Bírói ítélet, Bichterspruch.
Bírói zár, Sequester.
Bíróság, Komm, Gericht.
Bírság, Strafgeld.
Bírságos küldött, bírságos 

posta, Strafbothe. h. 
Bírságosküldött bére, bírságos- 

posta bére, Strafbothenlohn. Λ. 
Birtok, Eigenlhum. Besitz. 
Birtok állapot, Besitzstand. 
Birtokba venni, Besitz ergrei

fen.
Birtokba vétel, Besitznahme. 
Birtokháborítás Iíesitzstörung. 
Birtokhatár, 'Pernimium. 
Birtokjog, Besitz recht. 
Birtoklap, Besitzblatt.
Birtoklás, Besitz.
Birtokolni, besitzen.
Birtokos, Eigenthümer.
Birtokos társ, Compossessor. 
Birtoktag, Parcelle. 
Bitumenburkolat, Bi tumenü her

zu g.
Bitumenes agyag, bituminöser 

Thun. / .
Bitumenes mészkő, Stinkkalk, 

•Slinkslein. f.
Bitumenes pala, Brandschierer.

/·
Bizalmas, vertraulich. 
Bizalmasan, cnnlidentielt. 
Bizalmatlan, misstrauisch. 
Bizalmatlankodás, Misstrauen. 
Bizalmatlankodni, misstraiu n. 
Bizalmi férfi, Verlrauensmann. 
Bizalmi szavazat, Vertrauensvo

tum.
Bizalom, Vertrauen.
Bizalomra érdemes, vertrauens

würdig.
Bizgató a zúzóban, Knecht. : 
Bizmut. Wismulh. r.
Bizmutin, Bismutin, Wismuth- 

glanz. ti 
Bízni, vertrauen.

Bizomány, Commission.
Bizománydij, Commissionspro

vision.
Bizományos. Commissionin'.
Bizományos áru, Commissions- 

gut, Commissionswaare.
Bizományos üzlet, Commissions-

g es chü ft.
Bizonyítani, bescheinigen, be- 

stätilgen; beweisen.
Bizonyítás. Bestüttigung, Be

scheinigung . Beweisführung, 
Erweis.

Bizonyíték, Be wins.
Bizonyítékok fölvétele, Beweis

aufnahme.
Bizonyító eljárás, Beweisverfah

ren.
Bizonyító eszköz, Beweismittel.
Bizonyító ok. Beweisgrund.
Bizonyító okirat, Beweisdocu- 

mcnt.
Bizonyítvány, Attest, Beschei

nigung. Beweisschrift, Gertiíi- 
cat, Testimonium, Zeugniss.

Bizonyos, sicher.
Bizonyosság, Gewissheit.
Bizonyság. Testimonium, Zeug- 

niss.
Bizonytalan, precair, problema

tisch, ungewiss.
Bizottság, Kommission, Commis

sion, Comité. Ausschuss; műsza
ki bizottság, technische Com
mission, technischer Ausschuss.

Bizottságilag, eommissionaliter.
Bizottsági tag. Commissionsmit- 

glied.
Bizottság Ülése, Ausschusssit

zung.
Biztonosítani áesolattal, vagy 

falazattal, ausbauen, ΐ.
Biztonosítás. Ausbau. Erhaltbau, 

Sicherung; b. aknabiztonosi-
tás, Sicherung des Schachtes. 
I).

Biztonság, Sicherheit.
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Biztonságba helyezni, in Sicher
heit bringen.

Biztonság ellenes, Sicherheit*- : 
widrig.

Biztonsági csap, Sicherhcits- 
hahn. gé.

Biztonsági kapcsolás, Sicher
heitskuppelung. gé.

Biztonsági együttható, Sicher- 
heitscoefficient. gé.

Biztonsági készülék, Sicherheits
vorrichtung.

Biztonsági pillér, Sicherheits
pfeiler. b.

Biztonsági rendszabály. Sicht r- 
heitsmassregel.

Biztonsági terhelés, Sicherheits- 
belastung. gé.

Biztos, bewährt, erprobt, sicher. 
Commissar.

Biztos gyújtószál, Sicherheils
zünder. b.

Biztosi hivatal, Commissariat.
Biztosítani, versichern.
Biztosítás, Versicherung.
Biztosíték, Caution, Sicherheit.
Biztosítéki okirat. Cautionsur- 

kunde.
Biztosító csavartok, Gegenmut- I 

tér, Stellmutter. gé.
Biztosító deszka, Pfändebrett. h.
Biztosító ék, Hakenkeil, Hemm- 

keil, Gegenkeil, Stellkeil; gé. 
Pfändekeil. h. \

Biztosító illeték, Assecuranzge- 
bühr.

Biztosító jutalék. Assemranz-
praemie.

Biztosító oszlop, Pfändeshmipel. 
b.

Biztosító társulat, Versicherungs
gesellschaft.

Biztosság, Securität.
Blanquet, Biancobiflet.
Bobina, Bobine, konischer Seil

korb. b.
Bocs, Luppe, Dachei, Dail, Heil, 

Deul, Ball, Balleisen, .Jude,

Klump, Heime. Tarhel. Teilt ; 
ho. bocsot gombolyítani, Ball 
machen, ho.

Bocs a breseiai aezélkészelés- 
nél, Colla, ho.

Bocs a heveny készelésnél,
Mass, Luppe. h<>.

Bocs a hevenypesti olvasztás
nál, Stück, ho.

Bocs a vas készelésnél Blooms-
ÍVIassl. ko

Bocs, közvetlen az érczekből 
gyártott vasdarab. Wolf. ho. 

Bocsánat. Verzeihung.
Bocs emelő, Luppenbaum. ho. 
Bocsí'ogó, Luppenzange, Luppcn- 

schniiedzange, /ängezange. ho
Bocshenger, Zängewalzwerk. ho. 
Bocshengerek, Luppen walzen, ho. 
Bocshorog, ,Judenhaggen. ho. 
Bocskészelés , Hub Irische n ,

Klumplrisehon, Luppenarbeil, 
Luppenirischen, h» 

Bocskészelő tűzhely, Liippen- 
fcuer. Luppenfrischfeuer. h<>. 

Bocslap. Millbars. h«
Bocsot csinálni, deilen, Luppen

machen, Luppen iiallen. ho.
Bocsot forgatni, Lupnen wen- 

den. ho.
Bocsot készíteni, Bail machen. 

ho.
Bocsot szorítani, luppendriicken.

ho.
Bocsot verni. Ganze machen, 

zängen, Luppen zängen. ho. 
Bocspőröly , Liippenhnimner .

Pal sch lau nmei·, Οι i e l.schh ani
mer, Stauchhammer, ho 

Bocspőröly höz való fogó, Pa tsch - 
hammerzange. ho.

Boessajtó, Liippenmühie, Lup- 
penquetsche. ho.

Bocsszekér, Luppenwagen. ho. 
Boestalicska, Luppenwagen. ho. 
Bocstuskó a készelésnél, Massl. 

ho.
Bocstüzhely, VVollfeuer. ho.
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Boesvágó, i . I i I > 1 1 <1IIsci 1 < ■ « ■ Γ < ■ .  Ι ό . ; 
Bocsvas, laippe. Dachel. Bail. 

Ocii, Delii. !:<).
Bocsvonó fogó, Buppeiiziehzan- |

ge. /;<>. i
Bódé, I c i r a k k c .  Bud··.
Bodnárkés, Piiidormesser, Dei!'- .

Illesser. r.
Bog·, buga, Zugéi. 0·.
Bogazás , . \πl:m!;11 im i t  . < ine

ie ii-e 11S ri e  < · !  11 1 1  c  I  bode. Ι ό .

Bogazni, ;imI.mifen beim Bisen- 
frisrheu. /,'<>

Bogazó készelés, Anlanlliisi lien. 
!,'<).

Bogazó rúd, Aiilaufeismi, An- ;
1.1 i i ! ' e  p  Í e  -  l.-.i.

Boghámor, Anlaufschmiede h> ,
Bogsa, Mellel·, m l
Bogsa akna, A nziindscliaelil beim I

\ieiiel·. e , · , , ·

Bogsa alja, ΙΑ;-- dez Kuhlen- .
melle;·-:, c.e.7 .

Bogsa fej, Her··!. m i.
Bogsa földtakarója, Bidda'li.

Knl.le.ke lies M  e i ! i i .;. mi. 
Bog’sahely, .Meilmstálie. m i. 
Bogsahídlás, Brücke des Meiler-.·, j

M e b e i - b r b i ' k e .  m l. í
Bogsakokszolás , Meilei V e r k o 

k u n g .  h
Bogsa párolgása. Schwitzen, m l. i 
Bogsaszón. .Meilerkehle. mi. 
Bogsaszenftés. Meilerverkohlung.

< I ' l l .
Bogsatakaró. Meilerderke. ! )■ ■< !<<■

i'ie- M e i l e r s .  m l  
Bojtréz. Iiaarknpler. ,í.
Bokor, Slram-h. ml.
Boksa, bogsa. Kuhienmeilei. <·,·,!. 
Boksakaró. Omnid· Iplahl. Qiiari-

deliullle, (juamlel-tnnge
Boksarakás Bidden des Meiler-;. 

m l.
Boksatető. IImibe. ml. 
Boksatorok, Giiandel, Ommdel- 

seliaehl. i ;v/.
Boksatöltés. Kohlenfüllen. m l. <

Boltállvány, Bogengerüst. é. 
Bolt-ék. Gewölbkrone. í·. 
Boltfalazat, Gewölbniauerung. c. 
Boltgerincz, Gewölbrippe. c. 
Boltgyám. Gewölbtniger. é. 
Bolthajtás. Gewölbe, Schwibbo

gen, Wölbbogen, Wölbung, é. 
Bolthajtás kezdete, Anfall eines 

(lewölbes. Widerlager, é. 
Bolthajtás magassága, Wölb-

llölle. (·.
Bolthajtásos híd, Bogenbrücke.

r.
Boltív. Gewölbhogen, Wölbbo-

gen. r.
Boltkapoes talpa, Gewölbschlies- 

sensehllh. r .

Boltkö. Gewülbstein, Wölbstein.

Boltozat. Bogenstellung,Gewölbe, 
Wölbung, esehboltozat, böh- 
miseh.es Gewölbe; donga bol
tozat, Tonnengewölbe ; félkö- 
rii boltozat, halbkreisförmiges 
Gewölbe; gót boltozat, go- 
llii'ches Gewölbe; kereszt 
boltozat, Kreuzgewölbe; lapos 
boltozat, flaches Gewölbe; 
lapult boltozat. gedrücktes 
Gewölbe, f.

Boltozat állvány, Bogengerüst, é. 
Boltozattégla, Gewölbziegel. é. 
Boltozni, bogenschlagen, wölben.

< .
Boltöv. Gewölbgürtel, Gurtbo-

g e n .  ('■.

Boltszék. Widerlager, é.
Bolttalp, Gewölbfuss 
Boltváll, Gewölbwiderlager, 

Kampfer, c.
Boltvastagság. Gewölbstürke, 

Wölbstärke, c.
Boltzár, Gewölbschluss. c. 
Bolygóközi, planetarisch. f .  
Bolygóközi ködök, planetarischc 

Nebel. / .
Botfagazdaság, Kopfholzwirth- 

scliafl. m i.
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Bomladék, Zersetzungsproduckt. 
o.

Bontani, rengeln. ko.
Bontani födelet, abdecken, é.
Bontókészelés, Judenfrischen, 

Aufbrechschmiede, eine Eisen - 
i'ríschmethode. ko.

Bontó rúd, Rengstange, Renn- 
eisen, Rennstange ; ko. Brech- 
stange, Brecheisen ; é. keeske- 
lábu bontórúd, Brechstange 
mit Geisfuss. é.

Bontó vaskészelés, Breehschmie- 
de, Durchbrechfrischen, ko.

Bonyolódik a drótkötél, das 
Drahtseil kollert, b.

Bonyolódott, verwickelt.
Bonyolult, complicirt.
Bór, Bor. r.
Borda, Rippe.
Bordás, gerippt.
Borellaczél, egy aezélnem, Do-

rellenstahl. ko.
Borítani, bekleiden.
Borítani rézzel, ezüsttel, be

schlagen mit Kupfer, Silber.
Borítás, Bekleidung; é. Deckung.

<β·
Boríték, Fournier; é. Enveloppe, 

Umschlag, Überzug.
Boríték fűrész, Fourniersüge.
Borítékív, Umschlagsbogen.
Borító a csillék számára, Wip

per, Auskipper, b.
Borító festék, Deckfarbe, é.
Borító kő, Blendstein, é.
Borító lécz, Deckleiste. é.
Borító lemez, Blondplntte. é.
Borító rőzsekéve, Deckfaschine. 

é.
Borított zár, Kastenschloss, é.
Borkő, Weinstein, ké.
Borkősav, Weinsteinsfmre. /·.
Borostyánkő,Agtstein.Bernstein, i 

ά.
Borravaló, Trinkgeld.
Bórsav, Boisäure, r.

Borsókő, Frbsenslein. oolitischer 
Kalkstein, Rogenshün. f. 

Borszesz, Alkohol, Weingeist, r. 
Botfa, Kopfholz. erd.
Botrány, Scandal.
Botrányos, scandalös. 
Bournonit, Bournonit, Antimon- 

bhükupferblende , Bleil'ahlerz, 
Radelerz , Spiessglanzbleierz , 
Schwarzspiessglaserz. ti. 

Bozontos, straubig. h.
Bődön, Tonne.

! Bödönvezeték, Tonnenleitung, b. 
\ Böngész, Auskuttei·. b. 
j Böng'észet, Auskutluug. b.
\ Böngész író, Uompilator. 

Böngészett érez, auseekultetes 
Erz. b.

Bőrfúvó, Blasbalg, Blasebalg; 
ko. Lederbalg. tje.

I Bőrhajtóka, Lederslulp. (jé.
I Bőrkötő, Schurzfell, é. 

Bőrlyukasztó, Lederdm-chscldag.

Bőrszellentyű, Lederklapjie. <j6. 
Bőrszíj, Lederriemen, né. 
Bőrzárolás, Lederdicht míg, Le- 

deiíiedeiaing. <jé.
Börze, Börse.
Börzei árfolyam, Börsencours. 
Börzejegyzék, Börsezidtel. 
Börzetudósítás, Börsenbericht.

I Bőrzsák, érez és víz szállítá
sára, Bulge, b.

Bőség, tJberfluss.
Bőséges, reichlich.
Bőségesen, vollauf.
Bővíteni, erweitern.

: Bővítés, Erweiterung.
Bővizű, wasserreich.
Briket, Briquette, Briquelle,

Plesskoh le. stein kohl en ziegel. b. 
\ Briketgyár, Briqueltfabrik. 

Bróm, Brom.
Brómezüst, Bromsilber.
Broncz, Bronce. Bol.hguss, ,jé. 
Bronczesapágy, Rolhgusslagei·.

tjé,
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Bronez kéneskő, Broncestein. ko.
Bronez kéneskőolvasztás, Bron- 

resteinschmelzon. ko.
Bronezkorszak, Bronceperiode.
Bronezolvasztó, Broncesclnuelz- 

ofen. ko.
Bronezozni, bronciren. ko.
Brutto, Brutto.
Brutto egyenleg, Bruttobilanz.
Brutto jövedelem, Bruttoertrag.
Brutto nyereség, Bruttogewinn.
Brutto súly, Bruttogewicht.
Brutto teher, Bruttobelastung, 

Bruttolast.
Búbkarika, Schopfring. ko.
Buborék, Blase, Blasenraum, 

Luftblase, Schaumbläschen.
Buborékmag, Mandel. Λ.
Buborékos, blasig.
Búbos födél, Schopfdaoh. <·.
Búbos szeg, Schopfnagel, ko.
Búbot rakni a boksára, köpf- ; 

machen, erd.
Búcsúlevél, Abkehrscbein. b.
Búcsú munka, leköszönés utáni 

munka, Dankarbeit, Arbeit 
nach der Abdankung, b.

Bucza, Bali, Balleisen, Luppe, 
Dachei. Dail. Deil, Deul. ko.

Bucza, közvetlen az érczekből 
gyártott vasdarab, Wolf. ko.

Buczaaczél, Wolfstahl, ks.
Buezapest, Wolfofen. ko.
Budget, Budget.
Bugaadat, Kollaya, (íolleja. ko.
Buganyujtó, Zagelslrecke. ko.
Bugavas, Kolbeneisen, Zagel

eisen. ko.
Bugavető fogó, Zagelwurlzange. 

ko.
Bukás, < Irida, Fallimenl. Fallis

sement.
Bukott, Lridal.ar, Fallil.
Buktatni, stürzen, b.
Buktató, Ausslürzer, Slürzei·; b. 

Kippe, Kippvorrichtung; b. 
Laufbrücke, Laufbühne, b.

Buktató a csillék számára,
Wipper. Auskipper, b.

Buktató állás, Sturzgerüst, b.
Buktató eslle, Sturzwagen, b.
Buktató horog, Sturzhaggen. b.
Buktató kerék, Sturzrad, Stür- 

zerrad. b.
Buktató kerék horga, Stürzer- 

radhaggen, h.
Buktató készülék, Sturzvorrich- 

Lung. b.
Buktató lánez, Kippkette; ko. 

Sturzkette, Sturzschürze, h.
Buktató magasság, Slurzhöhe. 

b.
Buktató pest, Sturzofen. ko.
Buktató rács, Sturzgitter, b.
Buktatótér, Haldensturz. 1.
Burkolat, Auskleidung; b. Be

deckung, Bekleidung, Pilaster, 
Schalung, Verschulung; c. Be
schläge; ß .  Verhüllung, Um
hüllung.

Burkolat gépeknél, Mantel, ß .
Burkolatkő, Pflasterstein, c.
Burkolatsuly, Tara.
Burkolattégla, Pflaslerziegel. c.
Burkolni deszkával, ausschla- 

gen mit Brettern. <L
Burkolni kővel, bepflastern, c.
Burkoló deszka, Verschalungs

brett. <·.
Burkoló fal, Verkleidungsmauer.

Burkoló fal a nagyolvasztónál,
Bauchschacht, Bauchgi.miiiuer, 
Bauhgemäuer. ko.

Burkoló lapok a nagyolvasz
tónál, Verkleidungsplatten, ko.

Burkoló lemez, Verschalungs
blech. ß .

Burkoló papiros, Packpapier.
Butaság, Stupidität.
Bútor, Möbel.
Bú vár dugattyú, M ö n c 11 k ο I b en, 

Plungerkolben, Pluntscherkol- 
ben, Taucherkolben, ß .

Búvárkodni, forschen.
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Búvárramáes , Plungerkolben , 
Phmtseherkoíbcn. <jt'.

Búvárszellem, Forschergeist.
Búvárszivattyú, Phmgcrpunipe, 

Pluntschcrpumpe, Taucher
pumpe. <)>’.

Búvó lyuk, Einsleiglorh, iVlanns- 
loch. gé.

Buzdítani, ermuntern.
Buzgalom, Eifer.
Buzgatás bélyege, Pohiungs- 

zeichen. ko.
Buzgatás vakaréka, Polungs- 

krützwerk. ko.
Buzgatni, pohlen, polen. k<>.
Buzgató rúd, Polstangc. ko.
Buzgató Üst, Polkessel. ko.
Buzgó, eifrig.
Buzgó salak, Kochsehlaeke. ko.
Buzogány fúró, Kolbenhohrer. />·.
Bünfenyítő eljárás, Priminal- 

verfahren.
Bünfenyítő törvénykönyv, Pri-

minairodex.
Bűnjel, Porpus delicti.
Bíínrészesség, M itscliu i11.
B üntárgy ,  Purpur delicii.
Bűntárs, Mi!." lai 1 dige.
Bűntény, Verbreelien.
Büntetés, Strafe.
Büntetés alatt levő, SI railing.
Büntetésre méltó, strafbar.
Büntetlen, straflos, migestralt,
Büntetlenség, Straflosigkeit.
Büntetni, strafen.
Büntető m unkaszak, Slraf- 

sc hidd.
Bünüg’yi v izsgá lat, Priminal- 

iintersuchung.
Bűnvádi, criminal.
Bütykös görönd, Dfmmlingwelle.

Bütyök, Däumling, Krümmling, 
Flasche, Ilebedaumeii, llebe- 
tatze, Frosch, VVellflasche; 
Wellenflasche, Értei. ko.

Bütyökfúró, Dáumlinghohrer. :.

Bütyökgyürü, Erlelring, Pau- 
keni'ing. ko.

Bütyökgyürü a pörölynél, Erll- 
pauke , Trommel . Trommel- 
ring, Wel irt 11 romit lel. k o .

Bütyökgyürü karikája. Weilt n- 
trnmmeiriiig. ko.

Bűvös chemia, Alchimie, ι .

Bűvös vegyész, Átlépi, r

c.
Calamoporák. Palamoporen. /'.
Calceola, cah-eola. f .

Calcit, Kalkspalh. ti.
Calciumfluorid, Fluorii. ú
Calciumsulfát, Anhydrid Kar

stend, Muriacii, Viilpinil. ό.
Carado-homokkő . Paradnr- 

Sandstein. / .
Casseli rétegek, Passeler Schich- 

len. /'.
Cateniporák. < '.aleuiport n.
Cephalopodák, ‘ :ephaio|>oden. /.
Ceratiták. Peralil.cn
Cerithium mészkő. P"iilhien- 

kaik. /..
Cerussit, liléit arbonal, IÜeierde, 

Weisshleierz. Schwarzhleierz. ti.
Cervus tarandus. <irrvm Taran-

dus. /.
Chalkanthit. Kupfervilriol. <i.
Chalkocit. Kupferglanz. Kiipler-

glas. ti.
Chalkophyllit ■ Knplergiimmer, 

Kupfc-i’plivilit. ti.
Chalkostibit. Kuplei-anlimoii- 

glanz. ó .

Chemia, Pheniia.
Chemiai műhely, rheinisches 

Eahoralorimii. r
Chemikus. Pliemiker. r.
Cheropotamus. Plteropolamus. f .

Chiastolithpala. < ihiaslolilhsehie- 
ler. / .

Chlor, Phlor. r .

Chloraluminium, ( '.blot alumini
um. r .
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Chlorezüst, Khlorsilber; r. K o  
rargyril, <i.

Chlorid, < 1111! i i < 1. r.
Chloridoldat, <'hloridlösung. o.
Chlorit, Chlorit, ή.
Chloritnemii, chlorhaltig. /'.
Chlorites, ohloritisrh. /'.
Chloritpala, Chloritschiefer /'■
Chloritszerü, rhlorilisch. /'.
Chloritszerü gránitporfir, chlo- 

ritischer (iranitporphyr. /'.
Chlorittartalmu, chlorilhaltig. f.
Chlorittartalmu gn ájsz , clilo- 

rithaltiger Gneiss. /'.
Chlorkálium, Chlorkaliuni. r.
Chlormérés, < hlorimetrie.r.
Chlormész, Chlorkalk, r.
Chlorosítás, Chloralion, Chlori- 

rung. r.
Chlorositani, ehloriren. r.
Chlorosító pörkölés, ehlorirvn- 

des Körien. ko.
Chlorossav, chlorige Säure, r.
Chlorossavas só, r.hlorigsaures 

Saiz. r.
Chlorsav, Chlorsäure, r.
Chiorür, Chlorür. r.
Chlorviz, Clilorvvasser. u.
Chrom, Chrom, r.
Chromit, Chrumeisenerz, Chrom- 

eiseiislein, Eisenchrom. ό.
Chromvasércz, < Ihromeisencrz, 

( lhromei.srnsl.ein. ύ.
Chrysocolla, Berggrün. Kiesel - 

kupier, Kieselnialachit, Kup
fergrün, Malachit, Kupferpeeh- 
erz. Porhkupfer, Ziegelei'/., ά.

Cicadeák, Cicadeen. f .
Cinnabarit, Cinnaharit. ú.
Cinnarnomák, Cinnamomen. /,
Clymeniák, (Hymenien. /'.
Comtétűzhely, Comtéleuer. ko.
Converter alji béllése, basische 

Ausfütterung des Converters. 
kn.

Coriphodon, Coriphodon. / .
Covellit, Kupferindig. ö.
Crania, Crania, j .

Crinoideák, Crinoideen. /'. 
Csákány , Keilhaue . Krampe, 

Picke . Scliräniinliammer , 
Schräuunhaue. It. 

Csákánykalapács, Spitzhammer. 
ko.

Csákánykapa, Spitzhaue, Spitz
hacke. h.

Csákánymunka, Keilhauenarbeit, 
Krampenarbeit, b.

Csákányt nádolni, Keilhaue er
legen. h.

Csáklya, Flosshacke. erd.
Csak nagyitóval látható, ιηί- 

croskopisch.
Csalás, Betrug.
Csalni, betrügen.
Csalódás, Täuschung.
Csalóka, trügerisch.
Csap. Dippel, Spund, f.
Csap, 1 1 ahn, Pippe. Wechsel, 

Zapfen: álló csap, Stehzajifen ; 
forgó csap, Drehzapfen; 
homlokcsap , Stirnzapfen ·. 
nyakcsap, Halszapfen; szár
nyas csap, Kaimnzapl'en, Flü- 
gelzaplen ; üreges csap, Hohl- 
zapfen; végcsap, Endzapfen.
■lé.

Csapadék, Bodensatz, Nieder
schlag, Praecipitat, r. 

Csapágy, Achsbuchse, Achsen
lager, Achslager, Abwelle, An
welle, Lager, Pfand!, Pfanne. 
Zapfenlager, jé.

Csapágy állvány, Lagergerüst, 
Lagerstuhl, Pfannenstock. Pfan
nenstuhl. jé.

Csapágy állvány a pörölynél,
Borgettenstock. ko.

Csapágy alsó része, Untertheil 
eines Lagers, jé.

Csapágy béllés, Achslagerfutter 
Lagerfutter, jé.

Csapágy csésze, Achslagerfutler.
<β·

Csapágy fekhelye, Plannenun-
terlage. jé.
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Csapágyfém, Zapfenlager! netall.
,jé.

Csapágy foglaló, Lagerbügel. jé. 
Csapágy födél, Lagerdeckel, 

Oberlager. jé.
Csapágy meghevűlése, Iloiss- 

lauíen eines Lagers, jé. 
Csapágyoszlop a hámorban,

Büchsensäule , Büclisenstork. 
ko.

Csapágytalp, Lagerplatte, jé. 
Csapágytok, Lagerbüchse, jé. 
Csapakna a tó gátján, Strie- 

gelscliaehl. b.
Csapalaku, zapfenartig, zapl'cn- 

lormig.
Csapalj, Unterlage, jé. 
Csapállvány, Angewfige. Zap- 

fenstiinder. jé.
Csapállvány a pörölynél, Ge-

rüslstock. ko.
Csapás, Streich: Streichen. h. 
Csapás és dőlés meghatározása,

Abnahme des Streichens und 
Verllächens. bw.

Csapás iránya, Streichungsrich- 
tung b.

Csapásmenti telek, streichendes 
Feld. b.

Csapás szerinti vágat, strei
chende Strecke, b.

Csapás szöge, Streichungsstunde.
Streichungswinkel, bin.

Csapás vonala, Streichungslinie. 
bin.

Csapat, Kühr, b
Csap a tógátaknál, Striegel, b. 
Csap-csavarorsó , Dörner- 

schraubspindel. /i. r.
Csapék, Zaplenkeil. jé. 
Csapékelés, Zapfenverkeilung, jé. 
Csapfedő, Zapfendeckel. jé. 
Csapfészek, Lagertulter. Lager- 

pfanne, Lagcrschalen : jé. Pl'ad- 
eisen. b.

Csap-fészek állványa az emelő 
gémen, Pfannenständer. jé.

Csap fészke, Büchse eines Hah
nes. jé.

Csapfúró, Zapfenbohrer, é. 
Csaphüvely, I hdmgehüuse. jé. 
Csaphüvely a pörölynél, Jlül-

senbüchse. k o .

Csapkarika, Beilegscheiben, Zap- 
fenring. jé.

Csaplyuk, Zapfenloch, ú. 
Csaplyukkotró, Nonnenausreib- 

kloben. p. r.
Csapmetsző gép, Zapfenschneid- 

niaschine. jé.
Csapó ajtó, Fa.lllhür, Klappen- 

tliür. é.
Csapódás, Praeripilation. r. 
Csapó deszka, Fallbrell. é. 
Csapófa, Bindsl ecken, Streich

holz.
Csapófej, IJerdzunge. :. 
Csapóhíd, Fallbrücke, é. 
Csapolás, Stich. ko.
Csapoldal, Ablassseile, Abstich

brust. ko.
Csapoldal az olvasztónál, Aus-

scldagbrust. k o .
Csapó léez, Stosslatle. é.
Csapó - léez a mintázásnál ,

SLreichbretl. ko.
Csapolni, stechen, ko.
Csapoló árok, Abzugsrösche, c. 
Csapoló bak, Slecheisenknlze. ko. 
Csapoló csatorna, Abzugsrinne, 

Wasserablaufkanal. Wasserab
zugskanal. é.

Csapoló csatorna a tógátnál,
Münchrinne. z.

Csapoló eső, Abzugsröhre für
Wasser. ~.

Csapoló cső a tógátnál, Münch-
rolir.

Csapoló csurgó, Stichcanal. ko. 
Csapoló folyóka, Ableilungsrin

ne. é.
Csapoló járat a tógátnál, M önch - 

stolln.
Csapoló lapát, Absfechspaten. k o .
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Csapó lapát vízkeréknél, Λ uΓ-
sclil;i^s«-liaiiΓ«Ί. :

Csapoló lemez, Wehrblech. ko. 
Csapoló lyuk , Ablassöffnung, 

Abstichloch , Schindl , Stich, 
Sticlilocli, Sl.ichöffnung. /■<>. 

Csapoló rúd, Dammspiess, Lauf- 
lassspiess. Slicheisen, SÍ ich - 
stance, ko.

Csapoló tégely, Abst.icht.iegd. ko. 
Csapoló tér, Abstechhcrd. ko. 
Csapoló vas, Abslccheisen. Ab- 

slic.lispicss , Abstichstnnge , 
Ofenkalze, Stecheisen. ko. 

Csapoló véső, Sliduneissd. ko. 
Csapópad, Folterbank. ko. 
Csapópad az aknatorkon, Hän

gebank, Falltliür des Schach
tes. b.

Csapópademelő láncz, llange- 
l»anksclnuzl h.

Csapópadfoglalók, Hfmgobank-
])änder. b.

Csapos eső, Pippenrohr, YVech- 
seli'ohr. jé.

Csapos gerenda, Bübelbaum, 
Dippelbamn.

Csapos gerendamennyezet, l)io-
bdboden, Dübdboden, 1)ϊ]>|><Ί- 
boden. é.

Csapos kötés, Verdübelung. Ver- 
spündung. é.

Csapos váltogató, Hahnsteue- 
riing. jé.

Csapó szellentyü, Klappenven- 
f,i). (jé.

Csapot nyitni, einen Halm auf- 
dreben. jé

Csapó vas a mintázásnál ,
Streiebeisen. Slricheisen. ko. 

Csapó víz, Aulschlagwasser. jé. 
Csapozás, Verzapfung;, é.
Csapó zár, Fallklappe.
Csapozni, verzapfen, zapfen, 

zapfen, é.
Csapozó fúró, Flarhbohrer. é. 
Csapó zsinór, Zinnnerinanns- 

sebnur, Zimnierschnur. é.

Csappanó, Schnepper. ko.
Csappantó, Schnapper, Schnel

ler. jé.
Csappanttyú, klappe, é.
Csapsaru, Hagerschuh. jé.
Csapszárny, Zapfenílügel. jé.
Csapszeg, Holzen ; b. Dobd, Dü

hei. é.
Csapszeg feje, Bolzenknpf. jé.
Csapszeg fúró, Bolzenbohrer, 

Dippelbobrer. é.
Csapszeg· lyuka, Bolzenlocb. jé.
Csapszeg szára, Bolzeriscbaft. é.
Csapsurlódás, Zapfenreibung, jé.
Csaptartó, Pfadeisen, b.
Csaptatni, prellen, e.
Csaptatni zsinórral, absclmüren 

das Holz. é.
Csaptató, Absperrklappe. Klap

pe; jé. Prellbrett. Preller, 0.
Csaptató karika, Prdlring.
Csaptató lemez, Prellplalle. z.
Csaptató tőke, Prellslock. 0.
Csaptok, Büchse eines Hahnes 

llahngehäuse, Pippengebäuse. 
jé.

Csaptőke, Zaplenklotz. 0.
Csapváll, Achsel, Achsebing des 

Zapfens, é.
Csapvánkos, Angewellc, Zap- 

fenbank. jé.
Csapzár, Zapfenschloss, b.
Csat, Schnalle.
Csatak ernyő, a fúróiszap szét- 

fecskendezését megakadá
lyozó korong, Bohrscheihe, 
Bohrdeckd. h.

Csatlakozás, Anschluss.
Csatlakozás pontja, Anschluss

punkt.
Csatlakozni valam ihez, an-

schliessen. b.
Csatlakozó vaspálya, Anschluss

bahn.
Csatlófa, Binderiegel, é.
Csatló gerenda, Dachriegd. é.
Csatló horog, Einschlag, An

schlaghacken. b.
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Csatló horog- a kötélen, Seil- 
haeken. b.

Csatló kar, Kin und Ausrürkhe- 
lx l. ()<’.

Csatló készülék. Kin- ütni Aus- 
rüekvorriclilung, Kin- und Au - 
rürk/.eug. </('.

Csatló láncz , Kuniéi kell·· ,
Schurzketle , Schleppkelle .
Schl eil'k ette, Sei lsei liirzel. Treib- 
sohurzkotte, Zugkelle. h.

Csatlólánez a g-öng-öritö kötél
hez, llaspelsclmrz. b.

Csatlópad, Ansrhlagbühno. h.
Csatlós, Al »sch Ingni·. Anschläger, 

Kinsehlager. I>.
Csatolni, beifügen, beisrhliesseu.
Csatolni kötelet a szállító 

edényhez, an<|uenseln des Seil 
an die Tonne, b.

Csatolni kötélhez a szállító 
edényt, ansehingen din För- 
dergelasse, an das Seil. h.

Csatolni valamihez, ansehHes
sen. h.

Csatolva, heigehend, beiliegend.
Csatolvány, Anbug, Anschluss, 

Beilage. Belag, Kinschliiss.
Csatorna, Banal, Kanal, Ποιΐηηο, 

Lutte, Hinne. z.
Csatorna építés, dunaiban. r.
Csatornafal, Durchlassinaner. <’.
Csatornafedő la p o k , Kanal

platten. ko.
Csatornaformáju, rinnenlőmiig.
Csatornahálózat, Kanalnelz. >'·.
Csatornakapacs, I liimendüehsel.

L
Csatornarendszer, Luttensysteni. 

z.
Csatornaszár, Lultenann. -z.
Csatornatakarító, Π innen fogéi·.

b.
Csatornatok, Binnenbiicbse.
Csatornavág-ó, líirmenhacke. /.
Csatornázás, dnnalisirung. /■.
Csatornázat, Rinnenwerk.

Csáva, A esebei, mit Aelzkalk 
I vermengte Aselienni'kslämle 

von Seifensindei eien. ko.
Csavar, Schraube; balra járó 

csavar, ülik -gängige Schraube ; 
kétjáratu csavar, doppelle 
Schraube: jobbra járó csa
var, melilsgfingige Schraube : 
több járatú csavar, mehrgän
gige Schraube. β .

Csavaraíaku, schraubenförmig.
Csavarás, Torsion.
Csavarás elleni szilárdság·, Tur-

sionsfestigkeil. ß .
Csavarás iránti ellenállás, Tm-

sionswidorsliind. ß .
I Csavarfej, Scliraubenkopl. ß .

Csavarfogó, Feuerkloben. Keiin- 
k h i ft, Keuerkluppe; </é. Schrau
bentute. b

Csavarfúró , BYwindbuhrer . 
Schraubenbohrer; ß .  Spiral
bohrer. h.

Csavarfúvó,I lagniardelle.Schr.au- 
bengebläse. ko.

Csavarház, Srhra.iibonmull.er. ß .
Csavarhúzó, Schraubenzieher, ß .
Csavarjárat, Schraubengewinde.

Csavarkerék, Schraubenrad, ß .
Csavarkulcs, Schraubenschlüs

sel. (/(’.
Csavarmenet, (lang einer Schrau

be. Bewinde einer Schraube, 
He windegang, Sch rauben gang, 
Scbraubenwindung, Umgang 
der Schraube, ß .

Csavarmenet magassága, Hang- 
hölie der Schraube. </<’.

Csavarmenet mélysége. Hang
liefe der Schraube, ß .

Csavarmenet szelvénye, B'e-
wind(|uersclinilt. ß .

Csavarmetsző, Hewindschneide-
kllippe. <ß.

Csavarni, schrauben. ß .
Csavaró erő, Torsionskmft. ß .
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Csavaró hatás, Tn!>iof!~vvirkimjr
,/r

Csavaros emelő, SHnmilutiwin-
< i i ■. í/r.

Csavaros fék, Srlu muln-üljM'ms“

Csavaros fogó, Kchrniihzangc. >/>'■. 
Csavaros gyűrű, S- i>ias11x-m i!ιμ. 

!/>'■
Csavaros kapcsolat. Sí-In-aulan- 

k i i! ► ] > i Ί i i η μ-. í/r
Csavaros kapocs, Srhraubm-

sohliosse. r.
Csavaros körző, Slollzirkol. 
Csavaros összeköttetés, Sclirau- 

1 μ ■ 11 \( ί-! >i n < 11111 μ·. η r.
Csavaros sajtó, Sehrniibonpros-

sc. t/r.
Csavaros szorító, llanksehraiib- 

slook, S < -11 ra 111) <1 η κ w i η μ·< ■. í/r. 
Csavaros zár, Sehrniibonseiiloss. 

//''·
Csavarrendszer, Srhraubonsvs- 

Irm. ili'.
Csavarsutú , líankseliraubsloek.

Ψ'·
Csavarszár, Sehraiibenholzni , 

Sellrauln'iispimii■!, Sobran ben- 
zaplon. í/r.

Csavarszárvezető a csavarvágó 
gépen, Külirnngskluppo. </<'. 

Csavarszeg, Sehraubonstift. 
Csavarszerszám, Sohraubenz.eug

</■
Csavarszerü, soliraiibénáidig 
Csavartok , Srbraiibonniidler , 

Schraiibonlido. h. 
Csavartoksajtó, .Multerpressma-

SCllílK'. í/r.
Csavartokvágó g é p , Aluller-

schneidiiiasohino. í/ó.
Csavartörés, Sehraubenbriich. 
Csavart vágn i, Schrauben 

schneiden. í/r.
Csavarvág'ó , SHιι-,ιi>t>< nkI<>i><■!i. 

Sí-111; i i 11 η ί i k i t ‘ i .· i s· . Schrauben - 
s< -11 π ί >i c I k I u ι > ι η ■ , Sci i ca 11 h< ■ 11 - 
sclllloidzeilg Í/r.

Csavarvágó g é p , Srhrauben- 
sehiieidcmasehine. í/r.

Csavarvágó pofák , SHmeid- 
b; t< k ι ΊI. í/í’.

Csavarvonal, Schraubenlinie.
Csávás leüző tűzhely, Asohen- 

l.reibherd. l,o.
Cseglye, Triobpfahl. !>.
Cseglyekaró, (h.-triebprah!. b.
Cseglyekáva, Ciolriobkranz. b.
Cseglyekötés, (lefriebe. I>.
Cseglyemunka , A1 >freibarlx i 1

bid dór Zimmerung (lelrieb- 
arboil. />.

Cseglyés ajtőkötés, Ansleek-
tlmr.-doek. h.

Cseglyés káva, Anslockeevioro. 
h.

Cseglyés szakasz, (írlriebfeld. h.
\ Cseglyés támaszfa, Anslecker, 

Ansteekslrmpol. b.
■ Cseglyézés, (iotriebarbeil. b.

Cseglyézni, abtroiben lioi der 
Zimmerung b.

Cseh boltozat, [Malzolgnvolbo. r.
Csekély, nnbotrfiohllioh, imorhob- 

lich, ga-ing geringfügig
Csekély tartalmú, geringhaltig.
Csepeghető, tropfbar.
Csepegni, tröpfeln.
Csepegő csésze, Tropfsohalo. í/r.
Csepegő kő, Kaiksintor ; /'. Tropf

stein. á.
Csepegtetni, tröpfeln.
Csepegvény, Tropfstein, ú.
Csepegvény alakú, Impfslein- 

artig. i/.
Csepp, ΓΓι·ο])('οη.
Cseppecske, Tröpfclum.
Cseppenként, tropfenweise.
Cseppentő üveg, Tmplglas. ír.
Csepü, Worg.
Csepü tömítés, Wergliedorung.

í!1'·
Csere, iaimverlislung, Tausch, 

W'orbsol.
Cserekáva az aknában, lün- 

weclisler in der Zimmerung h.
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Cserényrosta, Durch winf'sicl». h. 
Cserép, Dachstein, Dachziegel. <·. 
Cserépdeszka, Dachziegolbrett. <·. 
Cserepezés, Dachdeckimg mit

Ziegeln. <'·.
Cserepezö, Dachdecker. f. 
Cserépfedő munka, Ziegel« le< ki I -

arbeit. r.
Cserépfödél, Ziegeldach. 
Cserépkályha, Kachelofen. 
Cserépminta, Dac.hziegelmodcll. 

é.
Cseréptégla, Dachziegel. c. 
Cserépzsindely, Dachziegel. <i. 
Csererakat a vágatban, Ein- 

wechsler in «ha- Zimmerung. !>. 
Cseretámaszfa a vágatban, 

Einwechsler in der Zimmerung. 
b.

Csereüzlet, Tauschgeschäft. 
Cserfa, Eiche, Gerreirhe, Zerr- 

eic.he. ml.
Cserfakéreg, Eichenrinde. 
Cserjefa, Niederholz, Unterholz.

erd.
Csésze, Schal«', v. 
Csészefonesorítás, Sch ni en a m a 1- 

gamation. ko.
Csiga, Si'ilrollc, Schnecke, </é. 
Csigaalaku, schneckenförmig, 

spiralförmig.
Csigaalaku kötéldob, Spiral

korb. I).
Csiga barázdája, Rinne der 

Rolle, jé.
Csigafúró, Sc.hnockenbohrer. l>. 
Csigafúvó, Schneckengehläse, 

Spiralgebläse. ko. 
Csigagerenda, Richlhaum. v. 
Csigahíd állványa, Rrückenstän- 

der am Krähn. ko. 
Csigakerék, Schneckenrad. / / .  
Csigalépcső , Schneckenstiege , 

Wendeltreppe. <’.
Csig’arugó, Schneckenfeder. jé. 
Csigás felvonó, Schneckenauf

zug. jé.

Csigasor, Flaschenzug. Bollen- 
trii'h. jr.

Csigavonal, Selmeckenlinie , 
Schiieckcnwindmig, Spirale , 
Spirallinie.

Csillagalaku, sternförmig.
Csillám, (dimmer, ή.
Csillámdiorit, Glimnirrdinril. /.
Csillámhomok, Flitlersand.
Csillámlani, schimmern.
Csillámpala, Glimmerschiefer. /'.
Csillámporfir, Glimmerporphyr.

Csillámporfirit, Glimmerporphy- 
rit. /.

Csillámszirt, Gneiss. /'.
Csillámtrapp, Glimmerlrapp. /.
Csillanás, Feirddick. k o .
Csillanás az ólom elűzése alkal

mával, I »lick ; homályos csil
lanás, Schwarzbliek. ko.

Csillanni, hlickim, ahhlicken ; az 
ezüst csillan, ha az ólom el- 
üzetett, das Silber blickt, wenn 
ilas Rlei abgetrieben ist. ko.

Csillant arany, Blickgold, Brand
gold. ko.

Csillant ezüst, Blicksilber, Brand
silber; a csillant ezüst szét- 
darabolására szolgáló vas
lap, Blicksilberschrotplalle. ko.

Csille, Auslaufhund, Förderhund. 
Grubenhund, Hund, Schlepp
hund, Truhe, b.

Csillefészer, Wagenschoppen. \>.
Csillejegyző, 1 Tun da u lseim ei der.

/>.
Csillekalapács , Ilundmeister- 

liammer. b.
Csillekerék, Hunderad, Hund

walzen, Truhenwalzen. L.
Csillepalló, Laufbohle, Laufdiele, 

Laufpfosten, b.
Csillepálya, Ilundlauf. b.
Csillér, csillés, Läufer, Ausläufer, 

lhmdlaufer, Hundslössei·, För
derer, Fördermann, Schlepper, 
Treckjunge, Truhenlaufer. b.
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Csillérszakmány, i lundslösser- 
gedingc. Λ.

Csilleszakmány, Ilundgedinge. I>. 
Csilleszállítás, llundförderung. h. 
Csilleszeg’, I lundsleg, Truhen

steg. b.
Csilleszekrény , I lundkasten , 

Lauftruhe, Grubenhundlade. b. 
Csilletalp, Stag, Ilundstcg. Λ. 
Csillével szállítani, laufen. Λ. 
Csillevonat, YVagenziig. b. 
Csillézni, Inmdlaiifen, hundslos- 

sell. b.
Csilléző, I luridlaufer, llundstös- 

ser. //.
Csinálni, maciién.
Csinálni bolthajtást, absprengen 

einen Bogen, é.
Csinált út, (Ihaussée,Kunsstrasse.

é.
Csinozás, Appretur. jé.
Csinozat, Appretur, jé.
Csinozni, appretiren. jé.
Csinozó, Appreteur, jé.
Csinozó műhely, Appretirwerk- 

statt. (jé.
Csipkedék, Abfiederuug. p. r. 
Csipkedékkeret, Abíioderungs- 

r,alune. p. r.
Csipkedékteknő, Abliederungs-

trog. p. r.
Csipö fogó, Kneifzange, Kneip-

zangí'; t/é. Spitzzango. p. r. 
Csipős íz, stechender Gi'schniack.

V.
Csiptető, Klemme, Kluppe, hé. 

Pincette, r.
Csiszolat, Politur, Schliff. 
Csiszolni, pulii én , schleifen , 

schmirgeln, t/é.
Csiszoló, Schmirgel. <jé.
Csiszoló csap, Schmirgeldorn. jé. 
Csiszolófa , Schmirgelfeile , 

Schmirgelholz. jé.
Csiszoló fogó, Schmirgelzange. 

j). r.
Csiszoló korong, Schinirgel- 

scheihe. <)é.

Csiszoló pala, polierschiefer, Po- 
lirschieler. f.

Csiszoló papiros, Bimssteinpa
pier, Schinirgelpapier. (jé.

Csiszoló por, Srhinirgelpulver. jé.
Csiszoló reszelő, Polirfeile. p. v.
Csiszoló vászon, Schmirgellein- 

1 and. jé.
Csiszolt, geschliffen.
Csiszoló kő, Bimsstein, át,
Csokor a szitán, Masche, z.
Csokornagyság, Maschemveitc.

Csomó, Ballen, Gebinde, Gebund, 
Gebünde, Packet, Paquet.

Csomóba rakni, packetiren. ko.
Csomópont, Knotenpunkt.
Csomós homokkő, Adlerstein. / .
Csomós pala, Knotenschiefer. / .
Csonka, abgestutzt.
Csonka gerenda, Schiftbalken, 

Schiftfrani. é.
Csonkaszarufa, Schifter, Schift

sparren. é.
Csonka vágány, Stockgeleis. é.
Csonkult, abgestumpft.
Csont, Knochen.
Csontbreeeia, Knochenbreccie. /.
Csonthamu, Knochenasche, hé.
Csontliszt, Beinasche, Knochen

mehl. hé.
Csontzsir, Knochenöl. jé.
Csoport, Gruppé.
Csoportosítani, gruppiren.
Csoportosítás, Gruppirung.
Csoportosul az érez, das Erz 

legt sich an. b.
Csorba. Scharte, schartig.
Csörgő, csurgó, Rinne ; z. Aus

flussrohr. jé.
Csörgő begy, Kropf an Wasser

rädern. jé.
Csörgő lemez, Leislcnblech, Bei- 

stenplatte. ko.
Cső, Rohr, Röhre.
Csőalakú, röhrenförmig.
Csöbör, Zuber.
Csőd, Concurs.

4
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i .kődarab. Iinhreiisl.iick. 
Csődhirdetés. <5 >ικ·ιιrs;iιissclir»'i-

Imiig.
Csődhitelező. < '.nm-ursgläubiger. 
Csődbejelentés . < loncurserklä-

πιιιμ·.
Csődtömeg’· < '.oneursinassc. 
Csőég’ető vas. liöhrenbrennciscn.

!!>'■
Csőfal, Itdliiwaiul. <//.
Csöfog’ó. I löhreiischeeic, i l <">] i -

1' e l lZa l lge .  l/ r .

Csőfúró. IÍüInviibuliriT. ;/é. 
Csőfúrópad. I töliicnixilii hmik. 

ß .
Csökarima . Rölirciillanlschc,

Glaiilsche der I iöhreii. ß .  
Csökkenteni, vermindern. ver-

I i l l " '  Ί II.
Csőküt.és . I löhren Verbindung,

i ! < 1111·k 111 > I >I ‘11111i l l ' .

Csőlemez, 1 loin blech. l,<>. 
Csöminta bele, llölirenkern. ko. 
Cső orra. Schnauze. ß .  
Csőpróbáló szivattyú. Röliren- 

pmhirpiunpe. </<'.
Csörakás. Röhrenlegung. ß .  
Csörakat. liührensal.z. Ilöhren- 

l(iur. i/i'.
Cső szája. I iölireiimfuidímg. </<·. 
Csőszorító. Rührenbi'mdel. Ilöli- 

reiikleninie, Röhrenzange,, Göh
ren el leere. i/é.

Csőtáró. Ahlassnlen. x. />.
Csőtászt it ó. 1 íohrreiniger. ß .  
Csőtok. llührenhüchse. 1 tüliren- 

IIInil. ß .
Csőtoldalék. líührenansalz. ß .  
Csőüreg·. C.iililier einer Röhre. 

ill.
Csővágó gép. Itolira hschlieide-

niaschine. </c.
Csöves kazán, líöhrenkessel.

Siei léről I l ' tΊ )késsél  , T 111 >111;11 -
k e - s e I, I / I · .

Csöves készülék, liölirenapparal. 
Csöves pest. Röhrenofen. ko.

Csöves sürítő, Röhrencondcnsa- 
Loi'. ß .

Csöves szintező, Itőhrenlihelle. 
é.

Csöves tégla, Röhrenziegel. é.
Csövezet, Verrohrung, ß .
Csővezeték, Röhren! eitung.

Rohrleitung, ß .
Csövezni, verrohren, ß .
Csővonó, Röhrenzieliei'. h.
Csővonó pad, Ziehb;mk. ko.
Csúcs, Giebel, Gipfel, Kuppe, r.
Csúcsablak, Giebelfenster. é.
Csúcsban végződni , in eine 

Spitze auslaufen. gé.
Csúcsfal, Giehelmauer. é.
CsÚCSfalkapocs.Giebelschliesse. é.
Csúcsfödél, Giebeldach, r.
Csúcsgomb a födélén, Dach- 

knopf. é.
Csúcsív, Spitzbogen, é.
Csúcsíves üregezés, Spil.zbogen- 

cidiber. ko.
Csúcsoldal, Giebelseite, é.
Csúcspont, Scheitelpunkt, é.
Csúcssín, Zungenschiene, é.
Csúcsszög, Scheitelwinkel, á.
Csúcstengely, Eckenachse, á.
Csukló, Gharnier, Gelenk, Nuss, 

Scharnier; egyetemes csukló, 
Universal-Gelenk, ß .

Csuklós fúvókaszorító, Schar
nierziehring. ko.

Csuklós pánt, Aufselzband, Ghar- 
nierhand, Scharnierhand. f.

Csuklyás kabát, Kappenrock. I).
Csupaszon áll a támaszfa, bar

fuss stellt, der Stempel, h.
Csurgatás, Ausseigenmg, Seige- 

l'iing. ko.
Csurgatás folyamata, Abdarr-

process. ko.
Csurgatás kénes köve, Abdörr- 

stein . Armstein , Spurslein, 
Verbleilech. ko.

Csurgatás salakja. Darrgeschur. 
ko.
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Csurgaték. csurgatni való, Sai-
gerdorn, Saigergekrätz, Frisch
stück beim Saigerprocess. ko.

Csurgatni, abdarren die Kien
stöcke, absaigern, abseigem, 
ausseigern, saigern, darren, ko.

Csurgatni való, Frischstück beim 
Saigerprocess, Saigerdorn. ko.

Csurgatni való vakarák, Krätz- 
frischstück. ko.

Csurgató anyag, Saigerstück, 
Saigerwerk. ko.

Csurgató edénypest, Saigcrge- 
fässofen. ko.

Csurgató gélét, Spurglatte, ko.
Csurgató kanál, Saigerlöffel, ko.
Csurgató kés, Spurmesser, ko.
Csurgató kohó, Saigerhütte, ko.
Csurgató lap, Saigerscharte, ko.
Csurgató lemez, Saigerblech, ko.
Csurgató mázanyag, Spurglätte. 

ko.
Csurgató munka, Saigerarbeit.
Csurgató pad, Saigerbank. ko.
Csurgatópest, Abdarrofen, Sai

gerofen, Spurofen. ko.
Csurgató rés, Saigergasse, Sai

gerritze. ko.
Csurgató rúd, Wisch ei sen. ko.
Csurgató salak, Spurschlacke.
Csurgató tégely , Saigertiegel, 

Spurtiegel, ko.
Csurgatott aszalék, Kiehnstock- 

saigerstück. ko.
Csurgatott aszalékfmomítás,

Kiehnstockverblasen. ko.
Csurgatott kéneskő,ITa rtst ein./.■<>.
Csurgatott kéneskőolvasztás. 

Hailsteinschmelzen. ko.
Csurgatott ólom, Darrblei, Sai

gerblei, Spurblei. ko.
Csurgatott réz , Spurkupfer , 

Strassenkupfer. ko.
Csurgató tűzhely. Darrofen, Sai

gerherd, Spurherd. ko.
Csurgó, Abfallrohr, Abfallröhre, 

Ausgussrinne, Ausgussrohr; 
jé. Wasserrinno; (·. Trift, ko.

Csurgó a csurgató tűzhelyen,
(fasse des Saigerherdes, ko.

Csurgó a szemespesteknél, Spur.
ko.

Csurgó a vasolvasztónál, (fosse. 
ko.

Csurgó vízkeréknél, Radfluder. 
Csurgó gerenda, Ichsentram. <■. 
Csurgókés, Spurmesser, ko. 
Csurgó lap, Werkstein, ko. 
Csurgó pad, Ablaufbank. ,s·. l>. 
Csurgó rúd, (losseneisen. ko. 
Csurgó salak, Gossenschlacke, 

Triftschlacke, ko. 
Csurgóvasalás, Seii ussri η n(·η be

sehläge. jé.
Csúszamlani, a b rut sc I i en. 
Csúszamlás, Abrutschung. 
Csúszamló réteg, Glejiungs- 

schichte f .
Csúszás, Rutschung, h.
Csúszás iránya, Rutsrhungs- 

richtung. b.
Csúszás nagysága, Rutschungs

grösse. b.
Csúszás szöge, Rutschungswin

kel. b.
Csúszni, rutschen ; b. gleiten. 
Csúszó felület, Gleitfläche. 
Csúszó lap, Gleitungsfläche ; jé. 

Rutschfläclic. b.
Csúszó pofa , Gradführungs- 

backen, Gleilklolz. jé.
Csúszó talp, Gloitbacken. jé. 
Csúsztatni, zubürsten. b. 
Csúsztató, Gleitbahn; jé. llul- 

sche : b. Riese, Holzriese ; <■>·</. 
vizes csúsztató, Wasserriese. 
érd.

Csúsztató ÍV, Coulisse, jé. 
Csúsztató lap, Gleilplatle. jé. 
Csúsztató sín, Gradführungsli- 

neal. jé.
Csúszva! dörzsölődni, schleifen. 
Csüggedetlen, unverzagt. 
Cupiliferák, Cupiliferen f.

4*
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Cuprit, Kupferblüthe, Kupferle
bererz, Rothkupfererz, Ziegel
ei/.. Guprit. ú.

Cyan, ( lyan.
Cyanarany, Gyangold. r.
Cyanezüst, Cyansilber. v.
Cyanfém, Cyanmctall. r.
Cyankalium, Cyankalimn. v.
Cyanréz, Gyankupfer. r.
Cyanvas, Gyaneisen. v.
Cyathophillumok, Gyathophyl- 

len. /'.
Cykloida, Gykloide.
Cykloidingó, Gykloidenpendel. 

yé.
Czáfolat, Refutation.
Czáfolhatatlan, unwiderleglich.
Czég, Firma.
Czél, Ziel.
Czélellenes, zweckwidrig.
Czelesztin, Goelestin. ú.
Czélirányos, entsprechend.
Czélkorong, Zielscheibe, hm.
Czélozni, erzwecken.
Czélozni valamire, bezwecken.
Czélszerü, entsprechend, zweck

mässig.
Czélszerütlen, unzweckmässig.
Czéltábla, Zielscheibe, hm.
Czélzat, Tendenz.
Czélzatos, tendenziös.
Czement, Gement, é.
Czementaczél, Blasenstahl, bla

siger Stahl, Gementstahl, kn.
Czementaezélpest, Stahl ccm en- 

tirofen. ko.
Czementelés, Gementation des 

Stahles, ko.
Czementelni aczélt, Stahl ce

menti ren. ko.
Czementelő edénypest, Gemen- 

tirgefässofen. ko.
Czementelő pest, Gementirofen. 

ko.
Czementelő szekrény, Gemen- 

tirkast.cn. ko.
Czementelő tégely. Gemen ttie- 

gel. ko.

Czementhabares, ( lemenlmörlel. 
<i.

Czementkö, Gemenlslein. f. 
Czementmész, Gemcnlkalk. <·. 
Czementpor, ( lemenl.irpulver.

Gementpulver, Gement, ko. 
Czementragasz, Gemenlkitt. >'. 
Czementszinpor, < lementschlich. 

ko.
Czementvakolat, (lement verp u t z.

Czementviz, Gementwasser, ko. 
Czentiméter, ( '.entimeter. 
Czifrázat, Verzierung.
Czikk, Artikel, Rerhnungspost. 
Czim, Adresse, Titel, llbersc-britl. 
Czímbáreza, Eticpietl.
Czímezés, Titulatur.
Czimezni, adrcssiren, lituliren. 
Czímező, Adressant.
Czimlap, Titelblatt.
Czímvágy, Titelsuchl.
Czimzetes, titular.
Czimzett, Adressat.
Czin, Zinn. r.
Czink, Spiautei·, Zink. r. 
Czinkehlorid, Zinkchlorid. r. 
Czinkesap, Wurzelzapfen. yv. 
Czinkérez, Zinkerz. I>.
Czinkes pesttapadék, Ofengal- 

mei. ko.
Czinkes tapadék és szállópor,

1 lüttennicht. ko.
Czinkezni, verzinkcm. ko. 
Czinkfehér, Zinkweiss. ko. 
Czinkfonesor, Zinkamalgam, r. 
Czinkfödél, Zinkdach. Í·. 
Czinkgáliez, Galizenstein, Gos- 

larit, Zinkvitriol, ú.
Czinkhamu, Zinkasche. ko. 
Czinkhidroszilikát, Kalamin. <i. 
Czinkkel bevonni, verzinken. ko. 
Czinksulfuret, Zinkblende, Splia- 

lerit. a.
Czinkkéneskő, Schwefelzink. ko. 
Czinkkova, Kieselgalmei, d. 
Czinklap, Zinkplatle.
Czinklemez, Zinkblech, ko.



Czinkoxid, Xiukowd. r. 
Czinkoxidsók, Xinkoxydsalze. r. 
Czinkpároltatás,Zinkdesl illation.

Czinkpároltató kemencze, Zink- 
dcslillirolen. ko.

Czinkpát, Galmei, Smilhsonit, 
Xinkspatli. á.

Czinkpor, Zinkslaub. ko. 
Czinksark, Zinkpol.
Czinkszék, Zinkstuhl. ko. 
Czinktartalmu, blendig, zinkhal

tig. b.
Czinkvirág, Zinkblüthe. ü. 
Czinkvitriol, weisser Vitriol, 

Goslarit. ó
Czinober, Zinnober, Zinober, 

Ginober. ó.
Czinópel, Girmpel. á. 
Czirkonszienit, Zirkonsyenil. / .  
Czölöp, Pfahl, Pilot, Rammpfahl.

Czölöpabroncs, Pfahlring. r. 
Czölöpépítmények, Pfahlbauten.

/:
Czölöpös híd, Pfahlbrürke. é. 
Czölöpözés, Pilotirung. é. 
Czölöpözni, pilotiren.
Czölöpsaru, Bürstenschuh, Pfahl- 

bc.schlag, Pfuhlschuh, Piloten- 
srhuh. r.

Czölöpsor, Pl'ahíreibe. <’. 
Czölöpverő bak, Pfahlrannne. é. 
Czölöpverő füle, Klane, é. 
Czölöpverő gép, Ramm-muschi-

lie. é.
Czövek, Plloek.
Czövekelni, pllöcken. hm. 
Czövekfojtás, Pllockbeselzuntr.

b

D.
Daehsteinmészkő, Rachstein- 

kalk. J.
Daez, Trotz.
Daezit, Daeif. /.
Daczolni, trotzen.

Daezos, trotzig.
Damaszkaezél, damascener Stahl, 

Damaststahl, ko.
Dara, Granalien, ko.
Darab, Exemplar, Stück.
Darabolás, Stückelung.
Darabolni, stückeln, schrotten. 

ko.
Daraboló. Abschröter; ß .  Setz

eisen. ko.
Daraboló kalapács, Brechham

mer, Setzhammer. ß .
Darabolt kő, Steinschlag, é.
Darabonként, stückweise.
Darabos, grob.
Darabosan hintett, grobeinge- 

sprengt. «.
Darabos érez, Gröbe, Stufferz, 

Wändebrocken, b.
Darabos faszén, Ziehkohle. crd.
Darabos galmáj, Stückgalmei. Λ.
Darabos kőszén, Stückkohle, b.
Darabos szén, Grobkohle, Wür

felkohle. b.
Darabszám munka, Stückarbeit.

/A-
Darabszámra dolgozó, Stück

arbeiter. ß .
Darálni, granuliren.
Darapörkölék, Graupenrost. ko.
Darapróba, Granalienprobe. ké.
Darás, rösch; darás liszt, rö

sches Mehl. 0.
Darásan törni, röschpochen, 

röschstampfen, a.
Darás felső liszt, rösches Häup

tel. 0.
Darás liszt, rösches Mehl. z.
Daraszén, Grieskohle. b.
Daraszér, röscher Herd. 0.
Darás szemke, rösches Korn. 0.
Darás színpor, frischer Schlich.

Z.
Daratisztáló, Läutergraben. 0.
Daravályu, Rösch rinne. 0.
Deisterképződmény, Deisterfor

mation. / .
Dekaméter, Dekameter.
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Dél, ΛΊiIi;ΐμ, Síid, Süden, hm.
Delelés a csillagoknál, Culmi

nation. hm.
Delelés ideje, Gulminationszeit. 

hm.
Delelni, cuhniniren; km. aufset- 

zen. h.
Delelő, Meridián, hm.
Delelő pont, Gulminationspunkl.

hm.
Delfinek, Delphinen. / .
Déli, südlich, b.
Déli pihenő óra, Aufsetzstunde. 

h.
Déli sark, Südpol, hm.
Délkelet, Südost. hm.
Délkeleti, südöstlich, hm.
Délkör, Meridiankreis, Mittags

kreis. hm.
Délköri sík, Meridianebene, hm.
Délnyugat, Südwest. hm.
Délnyugati, südwestlich, hm.
Délszaki, südlich, h.
Deltaképződések. Deltabildun- 

gen, f .
Deltoid, Deltoid. Λ.
Deltoid huszonnégyes, Ikosite

traeder. á.
Deltoidtizenkettős, Deltoiddo- 

dekaeder. á.
Délvonal, Meridian. Mittagslinie. 

hm.
Dénár, egy márkának ’/W,« ré- 

sze, Dénár. /ν'.
Dendrit, Dendrit, á.
Derék, tüchtig.
Derékgerenda, Gradbalken. é
Derékszeg, Bolzen, h.
Derékszög, rechter Winkel.
Derékszögű, normal, orthogonal 

recht winkelig, senkrecht, win- 
kelrecht.

Derékszögű kereszt, Winkel
kreuz. hm.

Deszka, Brett. Diele. «.
Deszkaállvány, Brettergerüst. <!.
Deszkaborítás, Bretterbeklei- 

dung, ßretterschalung. é.

Deszkaburkolat, Bid terbeklei- 
dung, ßretterschalung.

Deszkacsatorna, Bretterlutte, h.
Deszkafal, Bretterwand. (·.
Deszkafödél, Bohlendach. L
Deszkaház, Barakké, é.
Deszkaív, Bohlenbogen, é.
Deszkakerítés, Bretterzaun, é.
Deszkamennyezet, Bretterdecke, 

Sturzboden. <'.
Deszkapadozat, deszkapadolat,

Bretterdecke, Dielenboden, é.
Deszkarekesz, Bretterverschlag.

é.
Deszkaválaszték, Bretterscheide. 

r.
Deszkázat, Bretterwerk, Dielen

werk, Dielung, Verschalung, r.
Deszkázni, bedielen, é
Desoxidálás, Desoxydation, ο.
Desoxidálni, desoxydiren. v.
Devonkorszakbeli, devonisch. /.
Diabasmandulakő, Diabasman- 

delstein. /'.
Diagram, Diagramm.
Diaszkorszakbeli, dyassiseh. /.
Dichroitszikla,Dichroitlels. /.
Dicséret, Lob.
Dicséretes, preiswürdig, rühm

lich.
Dicséretre méltó, lobenswerlh.
Dicsérni, loben.
Didelphis, Didelphis. /'.
Díj, Lohn ; h. 'faxe.
Díjazni, besolden, honoriren.
Díjfokozat, Diäten classe.
Díjszabás, Gebührenansatz, Ge- 

bührenausmass, Tarif.
Díjszabás csökkentése, Tarifer- 

rnássigung.
Díjszabás emelése, Tariferhö

hung.
Díjszabás lejebbszállítása, Her

absetzung di‘s Tarifs.
Díjszabás megszüntetése, Tarif- 

aufhebung.
Díjszabás szerint, larifrnüssig.
Díjszabás ügyei, Tarifwesen.
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Díjszabás változtatása, Tarif- 
ündcrung.

Díjtalan, iinontgdtlic.il.
Díjtétel, Tarifsatz.
Díjtól mentes, taxfrei.
Diktálni, clictircn.
Diluvialis, diluvial, diluvianisch. 

/'.
Dinamit, Dynamit.
Dinamogép, Dynamomaschinen.

(jé.
Dinotherium, Dinotherium. J'. 
Diófa, Nussbaum. erd.
Diopter, Diopter, hm. 
Díoptervonalzó, Diopterlineal. 
Diorit, Diorit. / .
Diplomáczia, Diplomatie. 
Diplomata, Diplomat.
Diseina, Discina. /'.
Dísz, Zier.
Díszítés, Verzierung.
Díszítmény, Ornament, r. 
Díszkocsi, Galawagon.
Díszmenet, Aufzug, h.
Díszruha, Galakleid.
Díszvakolat, Ziervorputz. i.
Dob, Trommel.
Dobog a kőzet, das Gestein ist 

laut. h.
Dobogó kőzet, lautes Gestein. 

h.
Doboló kapocs, Zumachklam-

mor. ko.
Dobszita, TiOtnmolsiob. 2. 
Dodekaeder, Dodekaeder, ú. 
Dolerit, Dolerit. f .
Doleritnemü, dolori tártig, f .  
Doleritos, doleritisch. /'. 
Doleritszerü, doloritartig. /'. 
Dolgozat, Elaborat, Operat. 
Dolgozó ajtó, Arbeitsöffnung, Ar- 

beitsthüre. ko.
Dolgozó ajtókeret lángkemen- 

czéknél, Arboitstbürstook bei 
Flammöfen, ko.

Dolgozó asztal, Arbeitstisch. 
Dolgozó gép, Arbeitsmaschine. |

Dolgozó iv nagyolvasztónál.
Ariiéi l.sgewnl he alti I 11 le 11 ti! i Ί i.
ko.

Dolgozó szoba, Arbeilsslube. 
Dolog, Arbeit.
Dolomit, Diltorkaik, lütlerspalh.

Dolomit; n. Uauteiispalh. /'. 
Dolomitos mészkő, dolomili.-cliei 

Kalkstein, f .
Domák, Domen, ó.
Domb, Hügel.
Domború, convex, erhüben. 
Domborulat, Erl 1 öl 11 ing. 
Domború lencse, Gonve\liu.-e. 
Domború mü, erhabene ArbeiL 
Domborúság, Gouvexilal. Erha

benheit, Wölbung.
Domború tükör, Convexspiegel. 
Dombos vidék, Hügelland. 
Dombsor, I füge!n ä h e .
Donga, Daube.
Dongaboltozat, Kuíenw'Wolbe 

Tonnengewölbe. G 
Dorongfa, Prügelholz. ,·,■·/
Dőlés, Einfall, Verlliiehen. 0. 
Dőlés iránya, Fallrichlmig. hm 
Dőlés szög’e , Donlagswinkel , 

Einfallswinkel, Fallwinkel. Vei - 
llürhungswillkel. h m .

Dőlés szöge az érnek, das Ein-
schiessen einer Eagerslülte . 
Verllächungswinkel. h.

Dőlésvonala, Ilonlagslinie.Ti.... -
iaglinie. hm.

Dőlni, einfallen, f a l l e n .  · i e l u l l e  
haben, verlliiehen. h.

Dőlő, verllächeml. A.
D öngölés, Staucharbeit, Ver

stauchung. h.
Döngölmény, Stauchwerk. A 
Döngölni, stauchen ; i>. Iierd- 

schlagen. ko.
Döngölni az öntő mintát, damp

fen. ko.
Döngölni gátot, anslussen einen 

Damm. s.
Döngölő, Bolu’lochstamjilei·, Eud- 

staucher, Staucher. Wasser-
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stancher : b. Fhmdstőssel , 1 
Stampfer, Zumachstössel. ko.

Döngölő agyag sóbányáknál, 
Blendberg. s. b.

Döngölő anyag, Stauchmaterial. 
h.

Dönthetetlen, unumstösslich.
Döntő, entscheidend.
Döntő mérés, Wahrzug. hm.
Döntő próba, Schiedsprobe. ké.
Dörzsölék, Geriebe.
Dörzsölni, reiben.
Dörzsölő ár, Ausreiber, Reibah

le. gé.
Dörzsölő csésze, Reibschale. k é .
Dörzsölés, Reibung.
Dörzsölésbeli elektromosság ,

Reibungselectricität.
Dörzsölő fék, Reibungsbremse.

<β·
Dörzsölő kalapács, Reibhannner. 

ké.
Dörzsölő lap, Reibplatte. ké.
Dörzsölő próba, Strichprobe, ké.
Dörzsölő próbakő, Streichstein, 

Strichstein, ké.
Dörzsölő próbatű, Streichnadel, 

Strichnadel, ké.
Drága, theuer.
Drágakő, Edelstein, Juwel.
Drágasági pótlék, Theuerungs- 

zulage.
Drót, Draht, Scheibendraht; ki- 

izzított drót, ausgeglühter 
Draht; hengerelt drót, ge
walzter Draht, ko.

Drótalaku, drahtförniig.
Drótegyengető, Drahtrichter, ko.
Drótfogó, Drahtzange, Draht- 

schleppzange. ko.
Drótgöngyölő, Bobine ; gé. Dra th- 

bobine, Drahtleier, Linerwerk, 
Rolle, ko.

Drótgyár, Drahtfabrik. üraht- 
haimner, Drahtzug, Scheiben- | 
drahtzug, Scheibenzug. ko.

Drótgyártás, Dralitzieherei. ko.
Drótgyártó, Drahtzieher, ko.

! Dróthúzó pad, Drahtbank, k o .
Dróthúzó tárcsa, Drahlzieheisen. 

ko.
Drótkefe, Drahtbürste.
Drótkoszorú, Drahtkranz, Drahl- 

ring, Drahtrolle, ko.
Drótkötél, Drahtseil, Eisenseil, 

Kabel, b.
Drótkötélfogó, DrahtseilqueL- 

scher. b.
Drótkötélfonó gép, Drahtseil

maschine. <[.
Drótkötélhíd, Drahtseilbrückl', é.
Drótkötélpálya, Drahtseilbahn. 

e.
Drótkötéltok, Drahtseilhüchse. 

b.
Drótkötélvezeték, Drahtseil hi h - 

rung. Λ.
Drótmérő, Drahtklinke, Draht- 

leere. ko.
Drótmunka, Drab tarbeit.
Drótnyujtó pad, Scheibenbank. 

ko.
Drótot gyártani, drahtziehen. 

ko.
Drótrostély, Drahtgitter, é.
Drótsövény, Drahtzaun. é.
Drótszál ellenállása, Drahtwi

derstand.
Drótszeg, Drahtnagel, Drahtstift. 

é.
Drótszövet, Metallgaze.
Drótvezeték, Drahtleitung.
Drótvonó tárcsa, Zieheisen. ko.
Dúezolás, Bölzung. b.
Dúezolni, abstcifen. abspreitzm. 

abfangen. é.
Dúdorítani, aushauchen.
Dúdorodás, Ausbauchung, b.
Dugasz, Pfropf.
Dugasz a tógátnál, Mönch, c·.
Dugaszrúd, Stopflmlz. ko.
Dugaszrúd a tógátnál, Mörich- 

zugstange. í .
Dugattyú, Kolben einer Maschi

ne. g é .
Dugattyú csöve, Kolbenrohr, g é
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Dugattyúlap, Kolhenscheibe. ß .  
Dugattyú működő oldala, Ar

beitsseite des Kolbens. ψ·. 
Dugattyúrúd, Rempfkolbenslan-

μν. β .
Dugattyú rugója, Kolbenleder.

//·
Dugattyús fúvó, Kolbengeblase. 

ko.
Dugattyús szabályozó, Kolben- 

regulator. β .
Dugattyús szellentyü, Kolben- 

ventil. β .
Dugattyúszerelés, Kolbenarma-

ti i r. ()<·.
Dugattyús szivattyú, Kolben- 

|)iini])e. β .
Dugattyús ülepítő gép, Kolben-

selzmasrhine. z.
Duggattyús váltó, Kolbmsleue- 

πιημ. β .
Dugattyú száraz járása/l'rocken-

b'ang. ß .
Dugattyúvezeték , Kolbenlüh- 

ι·ιιημ. β .
Dugattyúzáró gyűrűk, Kolben

ringe. ß .
Dugattyúzárolás, Ko I Iu '111 i ed e- 

ΐ'ΐιιιμ, Kolbenpackimg. β .  
Duggatni cseglyét, misterben 

die Gelriohpfähle. b.
Dugó, Spund;  r .  Pfropf.
Dugó az öntőmintánál. Stieli-

plropf. ko.
Dugófúró. .Spundbohrer, Slöp- 

selbolirer. c.
Dugulni, vemasen. ko.
Dukát, Ducaten. y .  r .

Dúlni bányában, rauben. /.
Dúló rnívelés. Raubbau, b.
Dúló táró. Raubstollen. Λ. 
Dúlva, ränberiseb. b.
Dunit. Olivinfels. / .
Durranás, Delonalion, Explosion, 

Knall.
Durranó ezüst, Knallsilber. r .  

Durranó jel. Knallsignal.

Durranó kényeső, Knalhpierk-
silber. p.

Durranó lég, Knallgas, n. 
Durranó léggel fúvó, Kna ligás - 

geblüse. r.
Durranó por, Knallpulver, r 
Durva, grob.
Durva kalapács, Schrotlhanuner.

ko.
Durva mészkő, Grobkalk. / .  
Durva vakolat, Rauhputz. é. 
Dús, reich, edel. b.
Dúsabbodás, Veredlung, b. 
Dúsabbodni, veredeln, b.
Dúsan érczes, metallreicli. b. 
Dús csurgatás, Reicbsaigern. /,■<>. 
Dús érez, edles Erz, Frischer/., 

reiches Erz. b.
Dús érczek fogyása, Abnahme 

des Adels, b.
Dús érczes pont. Adelspunkl.

h.
DÚS ércztolulás. Adelseinsrhub, 

Adelsschub. Adelsvorsehub. U. 
Dús éreztörés, Erzfall, Adelsvor

schub. b.
Dús fémeskőfölzék, Verbla-

sungsabzug. Iv.
Dús fölzákfémeskő, Abzugs- 

reichspeise. ko.
Dús fölzékkéneskő, Ab/.ugs- 

reichlech. ko.
Dúsítani, anreichern. ko. 
Dúsítani olvasztásnál, dóid ih

ren, concentriren. ko.
Dúsítás kénesköve, Anreicblecb.

Anreicbstein. ko.
Dúsító csurgatás, ReichtVischen. 

ko.
Dúsító olvasztás, Anreidiarbeil.

Anreirhsrhmelzen. ko.
Dúsító Üst. Anreichkessel beim 

Pattinsoniren. ko.
Dús kéneskő, MetallsLein. ko. 
DÚS köz, edles Mittel, b.
Dús leüzés, Iteichlreiben. ko. 
Dús mag, Herz, Kern eines ge

rüsteten Erzes, ko.
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DÚS Ólom, Reichblei.
Dús ólom a kéneskő olvasztá

sából, Lechschmelzens, Reich- 
blei. ko.

Dús ólombélyeg·, Reichbleistem-
peleisen. ko.

Dús ólomítás, Reichverbleiung, 
Reichverbleiungsschmelzen. ko. 

Dús ólomítás kénesköve, Reich- 
verbleiungslech. ko.

Dús ólomítás óloma, Reichver- 
bleiungsblei. ko.

Dús ólomítás vakaréka, Reich-
vei'bloiungskrütz. ko.

Dúsólomítókéneskő olvasztása,
Reichverbleiungslechschmel- 
zen. ko.

Dúsólomító másodkéneskő ,
Reichverbleiungslechschmel- 
zensleeh, Reirhverbleiungsre- 
petitionslech. ko.

Dús rézkéneskő, Mittelstem , 
Reichstem, ko.

Dús tartalmú, gehaltvoll.
Dús üzelékólom, Reichwerk. ko. 
Dúzzadása az érnek vagy te

lepnek, Anschwellung des La
gers. b.

Duzzadék, Wulst, é.
Dúzzadékos zárolás, Wulstlie- 

derung. jé.
Dúzzadni, schwellen.
Duledező, baufällig. é.
Dyphya, Dyphya. /

E.
Éberség, Vigilanz.
Ébresztő, Wecker.
Eehinitek, Echiniten. /.
Ecset, Pinsel.
Edény, Gelass, Geschirr. 
Edényes légsúlymérő, Gelass- 

barometer.
Edényes pest, Geíassofen. ko. 
Edényöntés, Topfgiesserei. ko.

Édesvízi képződvények, Süss- 
wasserforniationen, Süsswas
sergebilde. f .

Édesvízi kvarcz, Süsswasser
quarz. f.

Édesvízi mészkő, Süsswasser
kalk. /.

Édesvíz vezetéke, Süsswasser
leitung. ó.

Edzeni, beitzen. ko.
Edzeni aczélt, Stahl cementiren, 

härten, ko.
Edzeni vasat, abhärten das 

Eisen, ko.
Edzés, Genientation des Stahles, 

1 iärtung. ko.
Edzéstől eredő repedés, llärte-

horsten, llärlenriss. ko. 
Edzéstől eredő szálkák az 

aczélon, I lärteborslen. ko. 
Edzett aczél, Brennstahl, Ge- 

mentstahl. ko.
Edzett henger, llartwalze. ko. 
Edzett véső, llartmeissel, Kall -

nieissel. </é.
Edző, beitzend. ko.
Edző edénypest, Gementirgo- 

füssofen. ko.
Edző karika, flürtungsring. />. r. 
Edző kemencze, Einsatzofen, 

1 lürtungsoten. ko.
Edző műhely, llärtungsgewölbe. 

Ι>· ν·
Edző pest, Gementirofen. ko. 
Edző por, Gementirpulver Ge- 

nientpulver, Gement, llärte- 
pulver. ko.

Edző szekrény, Gemenlirkasten. 
ko.

Edző szelencze, Einschlagbüchse.
l>. ο .

Edzőszer, I lei I ze. ko.
Edző tégely, Gementtiegel, ko. 
Edző teknő, Härtetrog, Här

tungstrog. ko.
Edző vályú, Härtetrog, Härtungs

trog. ko.
Edző víz, Härtwasser, jé.
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Égerfa, Kilo. Erlenholz. m l.
Egérkő, Arsenik.
Egérlyuk, a fúrólyuk vége, 

mely a repesztés után ma
rad, Büchse, Bohrlochbüchse, 
Fuchs, b.

Égés, Brand, ko.
Égésből származó gáz, Verbren

nungsgas. ko.
Égés helye, Brennherd.
Égés hőfoka, Verbrennungs

temperatur. ko.
Égés öve, Verbrennungszone. ko.
Égés származéka, Verbrcnnungs- 

product. ko.
Egész, Gänze; a kőzet egész

ben van, das Gestein steht 
in der Gänze, b.

Egész ajtórakat , doppelter 
Thiirstock. b.

Egészben, en bloc.
Egész bevétel, Bruttoeinnahme.
Egészelés, Integration.
Egészelés módja, Integrations-

methode.
Egész ellenállás, Gesammtwi- 

derstand.
Egészelni, integriren.
Egészen vízszintes vágat, todt- 

söhlige Strecke, b.
Egészhosszaság, Gesanuntli'mge.
Egész hőmérséklet, Gesammt- 

temperatur.
Egészíték, Complement.
Egész kötés, ganze Zimmerung. 

b.
Egészlet, Integral.
Egészségtelen, ungesund.
Egészségügy, Sanitätswesen.
Egész súly, Bruttogewicht.
Égetést végezni a bogsánál, 

zubrennen. m l.
Égetetlen, ungebrannt, ko.
Égetetlen tégla, ungebrannte 

Ziegeln, é.
Égetett foncsorezüst, Tellerme

tall. ko.

Égetett mész, Aetzkalk. r. 
Égethető, verbrennlich.
Égetni, calciniren, brennen, ko. 
Égető csésze, Galcinirscherben.

ké.
Égető hely a bányában, a hol 

tűzzel dolgoznak, Brennort. 
. h-
Égető kemeneze , Brennofen, 

Galcinirofen, ko.
Égető tű, Brenndorn. b.
Égető vas, Brenneisen, b. 
Éghetetlen, un verbrennbar, un- 

verbrennlich.
Éghető, brennbar, eombustibel, 

verbrennlich.
Éghetőség, Brennbarkeit, Gom- 

bustibilität.
Égni, brennen.
Égő tér, Brennraum.
Égtáj, Weltgegend, bin.
Égvény, Alkali, ο.
Égvényes, alkalisch, υ. 
Égvényszerü, alkalinisch. r. 
Egybeesni, eoincidiren. 
Egybefutó, zusammenlaufend. 
Egybehalmozni, Zusammenstür

zen. ko.
Egybehangzás , Übereinstim

mung.
Egybehornyolni, zusan m 1 en fa I -

zen. é.
Egybeilleszteni deszkákat, ein- 

fügen die Bretter, é. 
Egybekötni, verknüpfen. 
Egybekötni ácsolatot, abbinden. 

é.
Egyberóni, verkämmen, zusam

menfugen. é.
Egyberovás, Verkämmung, c. 
Egybetartó, compact. 
Egybevágása a fogaskerekek

nek, Eingriff der Zahnräder.
'ß-

Egybevágni, eoincidiren. 
Egybevetéstan, Combina tions- 

lehre.
Egybevetni, conibiniren.
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Egyébiránt, übrigens. 
Egyedáruság, Monopol.
Egyedül, lediglich.
Egyélű, cinkantig; á. einschnei- |

‘■ig-
Egy emberrel munkáltatás ,

einmünnische Relegutig. b.
Egy emeletes, einstöckig.
Egyén, Individuum.
Egyenes, egyenesen, gurud, di

rect. ebem.
Egyenes irányban haladni,

Stoss halten, b.
Egyenesíteni, gradrichten. 
Egyenesítő gép, Gradrichtma- 

scliíne. </c.
Egyenességmérő, Richtscheit. 
Egyenes vonalú, geradlinig. 
Egyenetlen, uneben, ungleich. 
Egyenetlenség, Unebenheit. 
Egyengetés, Ebenung. Plani- ' 

rung. é.
Egyengetés a bogsán, Reilä- :

clum des Meilers, ko. 
Egyengetni, nachbessern, naeb- 

büchsen. nacligleicben. zubrüs- 
ten, zugleichen: b. applaniren, 
planiren; é. zu führen, abrich- 
Len, richten, schlichten; <jv. 
elmen, eben machen. 

Egyengetni a bogsa felületét, j 
ausschlichten den Meiler, ko. 

Egyengető a fúrólyukban, : 
liohrbüchse, Glocke, b. 

Egyengető eszterga, egyenítő : 
eszterga, Egalisirdrehbrank. 1 
!/<''■

Egyengető fúró, liobrring, 
Glockenbohrer. b.

Egyengető fűrész, Abgleichsäge. 
e.

Egyengető gyalugép, Eeinho-
belmaschiue. </<'.

Egyengető kalapács , Elach-
hauuuei', Richlliammer.
Scblichthammer. ko.

Egyengető lap a hengereknél,
Richtplatte, ko.

Egyengető lapát, Planirschau- 
I('I. c.

Egyengető lapka, AusziebkisU·.

Egyengető munkák, Planirungs- 
arbeiten. <’.

Egyengető pad, egyenítő pad,
Egalisirbank; />. e. Riclil.bank.
ko.

Egyengetőpad fogója, Richl- 
bankzange. ko.

Egyengető pöröly, kalapács,
Abrichthammer, Abrichtstock, 
Amboss, ko.

Egyéni, individual.
Egyeníteni, abpritsclum. ko. 
Egyenként, vereinzi'lt. 
Egyenköz, Parallelogramm. 
Egyenleg, Rilanz; egyenleget 

vetni, die Rilanz ziehen. 
Egyenleg átvétel, Saldovortrag. 
Egyenleg átvitel, Saldoüber- 

I |-ag.
Egyenlegezni, bilanziren. 
Egyenleg kifizetése, Saldozah- 

liiug.
Egyenleg kivonata, Saldoaus

zug.
Egyenlegkönyv , Rilanzlmch , 

Saldobuch.
Egyenleg lezárása, Saldoab

schluss.
Egyenleg maradék, Saldorest. 
Egyenlegösszeg, Saldobetrag. 
Egyenlegszámadás, Rilanzconto, 

Saidoconto.
Egyenlet, Gleichung; első fokú 

egyenlet, Gleichung des ersten 
Grades; a négyzeteit különb- 
zetek egyenlete, Gleichung 
der ipiadrirlen Differenzen. 

Egyenletes, Gleiclifőrmig, gleich- 
massig; egyenletes mozgás,
gleichförmige I íewegimg
egyenletesen gyorsúlva, 
gleichförmig beschleunigt. 

Egyenlítés, Gleiche.
Egyenlő, egal, gleich.
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Egyenlő alakú, isomorph. 
Egyenlő anyagú, isomer. 
Egyenlő anyaguság, isomeric. 
Egyenlő dőlésű, rerhlsimiisrh. !>, 
Egyenlő elhajlásu, isogon. 
Egyenlő élű, gleirhkantig. ú. 
Egyenlően sülyedő szemeeskék, 

μ1('ϊ(1ιΓ;Ίliiere Kölner, z. 
Egyenlő erejű, isodynamisch. 
Egyenlő értékű, aeipiivalent. 
Egyenlő jogú, gleichberechtigl. 
Egyenlőjoguság, Gleichberech

tigung.
Egyenlő karú, gleicharmig 
Egyenlő lehajlásu, isoklin. 
Egyenlő méretű, isometrisch. 
Egyenlő oldalú, gleichseitig á. 
Egyenlőrangu, coordinirt. 
Egyenlőranguság, < loordinali- 

on.
Egyenlőranguvá tenni, coordi- 

niren.
Egyenlőre faragni a széleket,

besäumen. é.
Egyenlőség, Gleichheit.
Egyenlő szárú, gleichschenklig.

á.
Egyenlő szárú négylapu pira

mis, gleichschenklige vierseitige 
Pyramide, ti.

Egyenlő szögű, gleichwinklig. 
Egyenlőtlen, ungleichförmig. 
Egyenlőtlenélü, ungleichkanlig. 

ú.
Egyenlőtlen oldalú, ungleich

seitig II.

Egyenlőtlen szögletü, ungleich
winklig. t't.

Egyenruha, Uniform.
Egyensúly, Ehen gewicht. 
Egyértelmüleg, unanim.
Egyes, einmünnisrh: í>. einhich. 
Egyesen fúrni, eíjnnünnisch boh

ren. h.
Egyes gerenda, Einzelbalken. 
Egyesíteni, vereinigen. 
Egyesíteni bányatelkeket, con-

solidiren mehrere Grubenfelder,

zi isa ni menscli lagen die G rube li
léidéi'. h .

Egyesítés, ' ( lentralisation, Ver
einigung.

Egyesített egyszerű kavaró és 
hevítő kemeneze, combinirter 
(‘infachor Puddlings und Glüh
ofen ; la. egyesített hegesztő-, 
kettős kavaró-, és hevítő ke
meneze, combini r tér,Sch weiss-, 
Poppelpiiddlings , und Glüh
ofen. bt.

Egyesítő pont, Vereinigungs
punkt.

Egyesség, Einigung.
Egyesülés, Vereinigung. 
Egyesület, Goalition, Union, Ve- 

rein.
Egyesületi igazgatóság, V ereins- 

verwaltung.
Egyesületi vasút, Vereinsbalui. 
Egyesült, vereint.
Egyesülve, vereint..
Egyes váltó, Sola-Wechsel. 
Egyes veder, einmünnischer Kü

bel. I).
Egyetem, Universität. 
Egyetérteni, beipflichten, ein-

verstelu'n.
Egyetértőleg, im Einvernehmen. 
Egyetértve, einverstanden. 
Egyezés, Gongruenz. 
Egyezkedni, ahfmden. 
Egyezmény, Accord, Gartell,

( lonvention.
Egyezményes munka, Accord-

arbeit.
Egyezményes munkás, Accord-

arheiter.
Egyezményes összeg, Accm-d- 

summe.
Egyezményi, convenlionell. 
Egyezményi pénzláb, Gonvenli- 

orisfuss.
Egyezményi szerződés, Ahfin-

dungsvertrag.
Egyezmény összeg, Abfiinhmgs- 

suinme.
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Egyező, congruent.
Egyezség, Transaction, Verein

barung.
Egyezségre lépni, einen Ver

gleich einsehlagen.
Egyeztetett fémtartalom, Ver- 

gleichhalt. Lé.
Egyeztetni, collationi ren.
Egyfaju, einarlig.
Egyformaság, Gonformität.
Egyfúvókás, einförmig. La.
Egyhajlásu oszlopok, monokli- 

noédrisc.he Prismen, á.
Egyhajlásu piramisok, mono- 

klinoedrische Pyramiden, á.
Egyhajlásu rendszer, heinior- 

thotypes System, monoklini- 
sches System, á.

Egyhangúlag, einhellig, einstim
mig, unisono.

Egyhavi idő, Monatsfrist.
Egyházi bányarész, Kirchenkux. 

b.
Egyjáratu, einlmbig.
Egykaru, einarmig.
Egykezü, einmünnisch; b. ein

bändig.
Egykezü göngörítő, einmünni-

seher Haspel. I>.
Egykezü kankarék, einmünni-

scher Haspel, b.
Egykézzel fúrni, einmánnisch 

bohren. //.
Egykorú, gleichzeitig.
Egyközepü, concentriseh. </<'.
Egyközü, parallel.
Egyközü erek, ParallelgAnge. b.
Egyközü eszterga, Paralleldreh

bank. (jé.
Egyközüség, Parallelismus.
Egyközü sutu, Parallelschraub

stock. jé.
Egyközü út, Parallelweg.
Egyközü vágányok, Parallelge

leise. é.
Egyközü vezeték, Purallelfüh- 

rung. (jé.
Egylovas, Einspänner.

Egymásba csapolni, einzapfen. 
é.

Egymásba ereszteni, aufblatten.
é.

Egymásba ereszteni deszkákat,
spünden. é.

Egymásba vágnak a kerekek,
die Räder greifen ein. (jé. 

Egymásba vágni, einkämmen, é. 
Egymásra következő, successiv. 
Egymásra lapolni, übersrhnei- 

den. é.
Egy napi út, Tagereise 
Egynevü, gleichnamig.
Egynevü lapok, gleichnamige 

Flächen, ή.
Egyoldalú, einseilig.
Egy olvasztási! vaskészelés, 

Einmalschmelzcrei. la. 
Egyre-másra, in Rausch und 

Rogen.
Egység, Einheit.
Egységár, Einheitspreis. 
Egyszárnyú szellentyü, einklap- 

piges Ventil, jé.
Egyszarvú göngörítős akna,

Bremmerschacht, kurzer
Schacht mit oinmännisehem 
Haspel. T>.

Egyszarvú kankarékos akna,
Rremiuerschacht. It.

Egy személlyel ellátható pest,
oinmännischer Oien. La. 

Egyszerű, (‘infach.
Egyszerű hatású, einfaclnvir- 

kend. jé
Egyszerű kristály alakok, ein

fache Krystallformen. <i. 
Egyszerűség, Einfachheit. 
Egyszerűsíteni, vereinfachen. 
Egytagú, eintheilig, monom. 
Egytengelyű, einaxig. ó. 
Együlésü, (‘insitzig.
Együtt, zusammen.
Együttesen, in solidum. 
Együttható, Coefficient.
Együtt húzódnak az erek, die 

Gänge schleppen sich. b.
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Együttlétezés, Goexistonz. 
Együvé rendezők, Goordinaton. 

hm.
Együvérendezők rendszere,

( loordinatensystem. bm. 
Együvérendezők síkja, Goordi- 

natenebene. I»n.
Egy vágányu, eingeleisig, ein

spurig.
Éjjeli kerülő, Nachtübergeher. b. 
Éjjeli munka, Abendarbeit, 

Nachtarbeit, h.
Éjjeli munkaszak, éjjeli mű

szak, Abendschicht, Nacht
schicht. b.

Éjjeli őr, Nachtwächter.
Éjjeli őrség:, Nachtwache.
Éjjeli szolgalat, Nachtdienst. 
Éjjeli ügyelő , Nacht au Cseh er, 

Nachtfahrer, Na clitfi hergeli er. 
b.

Ejteni, fällen. ko.
Ejtés, Fällung, Niederschlagung, 

Praecipitatum. ko.
Ejtés maradványa, Ausfállungs-

rückstand. ko.
Ejtett ezüst, Gementsilber, Fäll - 

silber. ko.
Ejtett iszap, Gementschlamm. ko. 
Ejtett réz, Gementkupfer. ko. 
Ejtett rézszínpor,Kupf('rc(>inent-

schlich. ko.
Ejtő csatorna, Fülllutto. ko.
Ejtő csatornák, Gementlutten. 

ko.
Ejtő edény, Ansfälhingsgefäss, 

Fällungsgelass, ko.
Ejtő elemzés, Fällungsanalyse. 

ko.
Ejtő folyamat, Ausfälhmgspro- 

ccss. ko.
Ejtő helyiség, Ausfällungslocale. 

ko.
Ejtő kád, AnsIÜllungshoUich, 

Ausfällungsfass, Fällbollich, 
Fällungsfass. ko.

Ejtő készülék, Fällappnrat. ko. 
Ejtő lug, Geinentirlauge. ko.

Ejtő ólomolvasztás, Nieder
schlagsarbeit , Niedersehlags- 
schnielzen. ko.

Ejtő olvasztás, praccipitirende 
Schmelzung, ko.

Ejtő réz, Fällkupfer, ko.
Ejtő réz, ejtő vas, Ausfällungs 

Kupfer, Ausfällungs Eisen, ko.
Ejtő rézdara, Fällkupfergrana- 

I lien. ko.
I Ejtő szekrény, Fällkasten, ko.

Ejtő szer, Ausfällungsmittel, Fäl
lungsmittel Niedersehlagsmittel, 
Praecipitationsmittel. ko.

Ejtő üst, Fällkessel, Fällpfanne. 
ko.

Ejtő vas, Fälleisen, ko
Ejtő víz, Gementwasser. ko.
Ék, Bergeisen, Spitzeisen, Spilz- 

keil; b. Keil, Splint; ß .  éket 
illeszteni, Bergeisen an führen.

.  b-Ékalaku, keilförmig.
Ékalaku kalapács, Keilhammer.
Ékalj, Legeisen, b.
Ék, bányász ék, Bestach, Berg

eisen. b.
Ékcsap, Keilzapfen, ß .
Ékelés, Picotage; b. Verkeilung.

Ékelni, keilen, verkeilen, c.
Ékelő fa a pörölynél, Fnller- 

holz. ko.
Ékes érez, Keilerz. b.
Ék és kalapács, Schlägel und 

Eisern, h.
Éket ütni a munkahelybe, Eisern 

schlagen, b.
Ekevas, Pflugblech, Pflugeisen. 

ko.
Ékfészek, Keilsitz. ß .
Ékfojtás, Kcilbeselzung. b.
Ékgyürü, Keilring. ko.
Ékhorony, Keilnulh. ß .
Ékhossza, Keillänge.
Ékidom, Sphenoid, á.
Ékítmény, Verzierung.
Ékkáva, Keilgeviere, Keilkranz, b.
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Ékkel rovátkolni a kőzetet, 
brunnen, Kerben in das (le
stem machen. I>.

Ékkel vágyni, Schlägeln !>.
Ékkel vágó legény, Schlägel- 

liánéi·. h.
Ékkeret. Pirolagejoeh : />. Kei 1- 

ralunen. !<>.
Ékkő. Edelstein, hemme, ΰ. 
Ékkötés, Keilvorbindung. t/d 
Eklog’it, Eklngit.. ti. 
Éklyukatfúró gép, Keillochbohr- 

m.isellille. t/d
Ék nyele, Eiseiibelm beim llerg- 

eisell. I).
Ékrekesz, Keildamm, Keilver- 

spindung, Klülzeldmmn. h. 
Ékrovat, a kőzetbe bányász 

ékkel vágott rovat. Ilimmé.
, h-

Éksajtó. Keilpresse. t/d 
Éksor, Keillage. h.
Ékszeg. Splint, t/d 
Ékszíj, melyre a bányászéke

ket felfűzik, Eisenriemen. It. 
Éktégla, Keilziegel, é.
Ékvas, Spalt eisen ; t/d Batzeisen.

V.

Ék vas keréképítésnél, I lei tzeisen.
d

Ékverő, Keilputzka, Keilseldägel. 
I t o .

Ékzár, Keilsehloss. d
Él, Kanle; á. Schärfe, Selmeide.

d
Eladás, Debit, Veräusserung, 

Verklinf, Vei'schleiss.
Eladás iránti megbízás, Vcr- 

kaufsauftrag.
Eladás számadása, Verkaufspnr- 

tieidare.
Eladást illető okirat, Verkanls- 

nrkunde.
Eladni, absetzen eine Waare. 

(lebiliren,v('i'.;'mssern,Yerkaiifen. 
versehleissen.

Eladni való, eladó, veikäuflich. 
Eladó, Verkäufer.

Eladó ár, Verkaufspreis. Wr- 
sellleisspreis.

Eladó gélét, Verkaulsglälle. Ver- 
schleissglä I Le lo.

Eladó mázanyag, Verkaulsglälle, 
Verschleissglüffe, ív.

Eladósodni, verschulden.
Elágazás, Abzweigung, (labelling, 

Verzweigung.
Elágazni, gabeln, sieh in zwei 

Theile fliehen, verfrülinnern ; 
It. abzweigen, verzweigen.

Elágazó vágány, Abzweigungs
geleis.

Elajándékozni, verschenken.
Elalszik a tüz, das Eener gehl 

aus, löscht aus.
Eláradni, austränken, ersaufen. U.
Elárasztani, ertränken ; r. über

schwemmen.
Elárasztás, Austränkung, h.
Elárasztott, ausgetränkt, />.
Elárasztott bánya, \va ss e r n ü I h i ge 

(Irube. h.
Elárusítani, veräüssem, verkau

fen.
Elárusítás, Veräusserung, Ver

kauf.
Elárverezni, versleigern.
Elasmotherium, Elasimdherium.

f
Elavult, veraltet.
Elbénítani, paralysiren.
Elbírás mértéke, Tragnmdul. t/d
Elbírhatás, Tragfähigkeit, t/d
Elbírni, tragen, t/d
Elbíró erő, Tragkraft, t/d
Elbíró képesség, Tragfähigkeil, 

Tragkraft, Tragvermögen, t/d
Elbizakodottság, Vermessenlieit.
Elbocsátani, ablegen; h. entlas

sen, verabschieden.
Elbocsátani szolgálatból, hiva

talból, abdanken, verabschie
den, aulkfmden, abfertigen. h.

Elbocsátás, Demission. Kntlas- 
s ui i g : elbocsátás nyugalom 
díjjal, Entlassung mil Pension.
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Elbocsátás a szolgálatból, Ab
fertigung.

Elbocsátó bizonyítvány, Ab-
kehrschein, Abkchrzettel, Ab
dankungsschein, Abkehrzeug- 
niss. I).

Elbocsátó irat , Entlasschcin, 
Abkehrschein, b.

Elbocsátó levél, Abraitschein, 
Abreitzettel, Abkehrschein, Ab- 
kelirzett('l, Abdankungssciioin. 
Laufpass, b.

Elboesáttatás, Abdankung, Di
missi on.

Elbocsátvány , Abdankungs- 
schein, Abkehrsrhein. T>.

Elcsábítani a munkásokat más 
bányához, abspannen die 
Bergarbeiter, b.

Elcserélni, ein wechseln,
Elesillézni, ablaufen, b.
Eldönteni, entscheiden.
Eldöntetlen, unentschieden.
Eldurranni, verpuffen; ké. deto- 

niren.
Eldurrantani, verpuffen, lé.
Elébe menni, entgegen gehen. Λ.
Elébe rajzolni, voireissen. é.
Elébevájás, in. t. elébevájat,

(legenbau, Enlgegenbau. b.
Elébe vájni, entgegen bauen, 

entgegen längen, b.
Elégedett, zufrieden.
Elegendő, hinlänglich, hinrei

chend, sufficient.
Elégedetlen, unzufrieden.
Elégedetlenség, Unzufriedenheit.
Elégés folyamata, Verbronnungs- 

proeess. ko.
Eleget tenni, genügeleisten.
Elégséges, genugsam.
Elégtelen, unzulänglich.
Elégtelenség, Insufficienz, Un

zulänglichkeit.
Elégtétel, Sa ti? fa c ti on.
Elegyadás, Möller, Möllerung, ko.
Elegy, elegyítés, Beschickung, 

Gaftirung. ko.

Elegyet hordani, Vormass lau
fen. ko.

Elegyet hordó, Vonnasslaufer.
ko.

Elegyet készíteni, auflaufen, 
vorbereiten die Beschickung. 
ko.

Elegyház, Möllerhalle, Möller
haus. ko.

Elegyhorog, Möllerknicke, ko.
Elegyíteni, beschicken, gattireu, 

ko.
Elegyítés szabálya , Be

schickungsregel. ko.
Elegyítő tér, Beschickungsbo

den, Möllerboden, Vorlaufbo
den, Vormassboden, ko.

Elegy készítő, Auflaufcr, Vor
läufer. ko.

Elegypróba, Beschickungsprobe; 
kn. Möllerprobe, ké.

Elegytér, Gichtboden, Möllerbett, 
Möllerboden, Schichtboden, ko.

Elejét venni valaminek, vor
bauen, verhüten.

Élek szöge, Kantenwinkel. Λ.
Elektroehemia, Elektrochemie, v.
Elektromágnes, Elektromagnet.
Elektromágnesség, Elektromag

netismus.
Elektromos, elektrisch.
Elektromosan jelzett hír, Tele

gramm.
Elektromos bontás, Elektrolyse. 

v.
Elektromos gép, Dynamoma

schine. tjé.
Elektromos harangmü, elektri

sches Läutewerk.
Elektromos indítás, elektrische 

Induction.
Elektromos indító, Elektromo

tor.
Elektromos posta, Telegraph.
Elektromosság, Elektricilüt; lég

köri elektromosság, atmos
phärische Eleklricifűt; erőfej-

5
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tette elektromosság·, dyna
mische Elekllicitül.

Elektromosság· fejlődése, Elek- 
tricitätsentwicklung.

Elektromosság· forrása, Elektri- 
citiitsquelle.

Elektromossággal bontandó,
Elektrolyt. V.

Elektromosság gerjesztése,
Elektricitütserregung, Elektri- 
citütserzeugung.

Elektromossággerjesztő, Elek
trode ; negatív elektromos
ságot gerjesztő, negative 
Elektrode, Cathode; pozitív 
elektromosságot gerjesztő, 
positive Elektrode, Anode.

Elektromossággyüjtő, Eleid ri- 
citiitssainmler, Conductor.

Elektromosság indítása, elektri
sche Induction.

Elektromosságmérő, El ektri ci - 
tütsmesser, Elektrometer.

Elektromosságmutató, Elektri- 
citütszeiger, Elektroskop.

Elektromosságtartó, Elektro
phor.

Elektromosságvezető , Elektri- 
citatsleiter.

Elektromos telep, elektrische 
Batterie.

Elektromozni, elektrisiren.
Élelem, Unterhalt.
Élelemmel ellátni, proviantircn, 

verproviantircn.
Élelemtár, Verj»ii egsma gazin.
Élelmezés, Alimentation, Inler- 

tention, Verpflegung.
Élelmezés ügye, Proviantwesen,
Élelmezni, verpflegen.
Élelmező hivatal, Provisorat.
Élelmező tiszt, Verpflegsheamle.
Élelmi állapot, Subistonz.
Élelmi díj, Kramzehrung ; h. En

terb altsgeld.
Élelmi szer, Lebensmittel, Pro

viant, Victualler!.

Elem, Element; galvános elem, 
galvanisches Elemeid. 

Elemzés, Analyse, Eleruenlar- 
analyse; ehemiai elemzés, 
chemische Analyst', r. 

Elemezni, analysiren.
Elemi, elementar.
Elemi iskola, Elementarschule. 
Elemi kár, Elementarschaden. 
Elemzési, analytisch, r.
Elemző, Analytiker.
Elengedni, nachlassen. 
Elengedhetetlen, unerlä ssli eh. 
Élénk, schwunghaft. 
Elenyészett, erloschen. 
Elenyészni, erlöschen.
Elephas, Elephas. /'.
Elérajzolni, vorzeichnen.
Élére állítani, auíkanton.
Élére állított téglasor, Roll-

schiclil. é.
Elereszteni szolgálatból, hiva

talból, abdanken, verabschie
den, aulkünden, b. 

Elérhetetlen, unerreiclibar. 
Elérhető, erreichbar.
Elérhető mélység, einbringlirhe 

Teufe. L.
Elérni, erlangen, erreichen. 
Elérni bizonyos mélységet,

eine gewisse Teufe einbringen.
b.

Elérni ismét egy telepet, abrit- 
zen, b.

Elérni mélyesztve, ei-sinken. b. 
Éles, scharf, schneidig.
Eleség, Proviant.
Eleségtár, Provisorat.
Éles elméjű, scharfsinnig. 
Élesíteni, ahziehen, schärfen. >'■ 
Élesítés, Schärfung.
Élesített, zugeschärft, c.
Éles látású, scharfsichtig.
Eleső, wegfallend, hm.
Éles szélű, scharfkantig.
Élesztő, Ferment, r.
Élesztő salak, gare Frischschla- 

k(>. bő.
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Életbe léptetni uj szabályt, neue 
lnsl.rur.tion einführen.

Életfentartás, Lebensunterhalt. 
Életkor, Lebensalter.
Életmód, Lebensart.
Életre való, lebensfähig. 
Életszervezettan, Physiologie. 
Életszükség·, Lebensbediirlniss. 
Élét venni, absc.hrügen. é. 
Élettelen, azoisch. /'. 
Életveszély, Lebensgefahr, To

desgefahr.
Eleven, Gänze ; a kőzet eleven,

das Gestein steht in der (tanze. 
b.

Eleven, anstehend. I>.
Eleven erő, lebendige Krall. 
Eleven kőzet, anstehendes Ge

stein. b.
Eleven zöldkőben áll a vájat- 

vég, am Feldorte isi Grünstem 
anstehend. 7.

Elévíteni, ersitzen, b.
Elévülés, ATrjahrung.
Elévülés határideje, Verjäh

rungsfrist.
Elévülhetetlen, unverjührbar. 
Elévülni, verjähren.
Élezett él, zugesehärfte Kante, if. 
Elfajulni, ausarten, entarten. 
Elfeeskendezni, verspritzen. 
Elfedő, übergreifend.
Elfogadás, Annahme.
Elfog'adni, annehmen, aufneh

men.
Elfogadható, plausibel. 
Elfogadó, Adressat, Empfänger. 
Elfogni a fal vastagságából,

abbreehen von der Picke des 
Maliers, r.

Elfogultnak lenni, eingenom
men sein.

Elfogultság, Eingenommenheit. 
Elfogyni, ausgehen, zu Ende ge

hen.
Elfojtani olvasztó kemenezét,

dämpfen, dämmen, ko.

Elfojtani tüzet, ersticken das 
Feuer, ko.

Elfolyás, Abfallen der Wässer; 
h. Abiluss.

Elfordul az ér, der Gang setzt 
ab. h.

Elfúlasztani, ertränken, b.
Elfúlasztás, Austränkung, b.
Elfulasztott, ausgetränkt, b.
Elfúlni, austränken, ersaufen 

versaufen; b. a próba elfulad, 
die Probe ersauft, ké.

Elfürészelni, absägen, έ.
Elfüstölög’ni, abrauchen, ko.
Elfüstölögtetni, abrauchen las

sen. ko.
Elgátolás, Eindämmung ; é. Ver

dämmung. b.
Elgátolni, abdämmen, andäm

men, aufdämmen, verdümmen, 
verspunden; b. dämmen, mit 
Damm umfangen, wegdämmen. 
r.

Elgátolt, eingedämmt.
Elgörbíteni, verbiegen, verkrüm

men.
Elgőzölgés, Evaporation.
Elgőzölögni, abdampfen, abduns

ten. (jé.
Elgőzöíögtetni, abdampfen; <ß. 

abdampfen. r.
Elhagyatott, desolat.
Elhagyni, verlassen, zurücklas

sen.
Elhagyni kutatást, abspringen,

einen Schürf verlassen, b.
Elhagyott, verlassen.
Elhagyott bányatelek, verlege

nes Feld. h.
Elhagyott bánya ujranyitása,

Aufnahme eines verlassenen 
Grubenbaues, b.

Elhajlása a mágnestűnek, Ab
lenkung der Magnetnadel, Ab
weichung der Magnetnadel, bin.

Elhajlás szöge, Ablenkungswin
kel, Abweichungswinkel, hm.

5*
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Elhajlást mutató mágnestű ,
Declinationsnadel , Abwei
chungsnadel. hm.

Elhajlltani mágnestűt, ablenken 
die Magnetnadel, hm. 

Elhallgatni, verschweigen. 
Elhalmozni, überhäufen. 
Elhamarkodás. Überstürzung. 
Elhamarkodni, übereilen. 
Elhamvasztani, einäschern. 
Elhamvasztás, Einäscherung. 
Elhanyagolni, vernachlässigen. 
Elhanyagolt, verwahrlost. 
Elhányni lapáttal, abschaufeln. 

é.
Elhárítani, beseitigen, verhüten. 
Elháríthatatlan, unabwendbar. 
Elhasználás, Verbrauch. 
Elhasználni, verbrauchen. 
Elhasznált, abgenieselt. yé. 
Elhasznált gőz, Abdampf, yé. 
Elhatalmaskodni, überhandneh

men.
Elhatárolás, Abgrenzung. 
Elhatározatlan, unentschieden. 
Elhatározni, entscheiden; elha

tározni magát, sich entschlies-
sen.

Elhatározó, decisiv, definitiv. 
Elhatározott, entschlossen. 
Elhengeríteni, fortwälzen. 
Elhelyezés térképe, Lagerungs

karte. hm.
Elhelyezés viszonya, Lagerungs- 

verhältniss. hm.
Elhelyezni, aufstellen, unterbrin- 

gen.
Elheverni, verfeiern. h. 
Elhibázni, fehlen.
Elhordani, abrämnen, abdecken, 

ablaufen, einfüllen, wegfüllen. 
b.

Elhordás, Abtrag.
Elhurczolni, fortschleppen, ver

schleppen.
Elidegeníteni, en t wend (m.

Elillanni, entweichen, verflüch
tigen ; a gázak elillannak, die 
Gase entweichen.

Elindítani, abfertigen, einleiten. 
Elindítás, Abfertigung.
Elintézés, Abfertigung, Erledi

gung.
Elintézés terve, Erledigungsent

wurf.
Elintézetlen, unerledigt. 
Elintézett, erledigt.
Elintézni, einleiten, erledigen ein 

Geschäft.
Elismerés, Recognition. 
Elismerni, anerkennen. 
Elismerni valamely irat átvé

telét, sich zum Empfang eines 
Schreibens bekennen. 

Elismervény, Bescheinigung. 
Elitélni, verurtheilen.
Eljárás, Besorgung, Manipulation, 

Verfahren, W eg; nedves eljá
rás, kalter, nasser Weg; tűzi 
eljárás, heisser, trockener Weg. 
ho.

Eljárni valamiben, besorgen. 
Élkalapáes, Finnhammer. ko. 
Elkergetni, fortjagen, verjagen. 
Elkerülhetetlen, u n u m gä n g I i eh,

unvermeidlich, unabweislich. 
Elkerülni, vermeiden.
Elkésett, verspätet.
Elkészíteni, bereiten, herrichten, 

praepariren, zubereiten, zurich
ten.

Elkészíteni a boltozat állvá
nyát, ausrüsten ein Gewölbe.
é.

Elkészíteni meszet, habarcsot,
anmachen Kalk, Mörtel, c. 

Elkészítés, Ausführung, Berei
tung.

Elkészült, fertig.
Elkopás, Abnützung, Verschleiss. 
Elkopni, elkoptatni, abnützen,

verschleissen.
Elkopott, abgenieselt. yé.
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Elkopott sínek, ausgelährene 
Schienen, é.

Elkoptatni, abnieseln; b. ab- 
sehleissen, verschleisscn.

Elkoptatni kötelet, abseilen, 
absuhlen das Seil. b.

Elkoptatni szerszámot, abfüh- 
ren das Geräthe. </é.

Elkorhadni, vermodern.
Elküldeni, absenden, versenden.
Elküldeni valakit a szolgálat

ból, abfertigen.
Elküldés, Versendung.
Elküldés a szolgálatból, Abfer

tigung.
Elküldés bejelentése, Versen- 

dnngsanzeige.
Elkülöníteni, abscheiden, abson

dern, aussondern, ausseheiden; 
b. separiren, trennen,

Elkülönítés, Abscheidung, Ab
sonderung, Aussonderung; b. 
Separation, Trennung. z.

Elkülönitetlen, ungeschieden, <q.
Elkülönített, abgesondert, b.
Elkülönítő készülék, Trennungs

apparat. z.
Ellängoltatni, abilammen. ko.
Ellapátolni, abschaufeln, weg

schaufeln. b.
Ellátás, Versorgung.
Ellátmány, Verlag.
Ellátmány befizetése, Verlags

erstattung. b.
Ellátmány! pénztár, Verlags-

cassa. b
Ellátmányi tőke, Verlagscapital. 

b.
Ellátmány szállítás, Verlagsab

fuhr. b.
Ellátmány számadás, Verlags- 

conto. b.
Ellátni, ausrüsten.
Ellátni érezekkel kohót vagy

zúzót, bestürzen, Hütten oder 
Pochwerke mit Erzen oder 
Pochgängen versehen, b. ,

Ellátni hivatalt, versehen ein 
Amt.

Ellátni létrával aknát, belitlern. 
b.

Ellen, ellene, enlgegen.
Ellenállás, Resistenz, Wider

stand.
Ellenállás egysége, Widerstands

einheit.
Ellenállás együtthatója, Wider-

standscoefficient. né.
Ellenállás nyomatéka, Wider

standsmoment. qé.
Ellenálló képesség, Wider

standsfähigkeit.
Ellenáramlat, Gegonströmung.
Ellene dolg’ozni, entgegenarbei

ten.
Ellene lenni, entgegen sein.
Ellenesés, Gegengefälle, é.
Ellenezni, bestreiten.
Ellenfél, Gegner.
Ellengörbület, Contrecurve. é.
Ellengőz, Contredampf, Gegen

dampf. (jé.
Ellenhatás, Gegenwirkung.
Ellenjavaslat, Gegenantrag.
Ellenjegy, Gegenschein, Gegen

zeichen.
Ellenjegyezni, contrasigniren.
Ellenjegyzés, Gegenunterschrift, 

Gegenzeichnung, Contrasigna
tur.

Ellenkanyarulat, Contrecurve, 
Gegencurve. é.

Ellenkép, Gegenstück.
Ellenkező, zuwiderlaufend.
Ellenkezőleg, im Gcgentheil.
Ellenkisérlet, Controllversuch. z.
Ellenlejtes, widersinnisch. bm.
Ellenmondani, widersprechen.
Ellenmondás, Einspruch, Ein

sprache, Contradiction.
Ellenmondatos, contradictorisch.
Ellennyilatkozat, Gegenerklä

rung, Gegenvorstellung.
Ellennyomás, Gegendruck.
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Ellennyugtató, Gegenbescheini- 
gung, Gegenquittung.

Ellenőr, Gontrolleur, Gegenhund- 
ler.

Ellenőrködés, Guntrolle.
Ellenőrködni, controlliren.
Ellenőrködő kémlész, Gegen- 

probirer. hé.
Ellenőrködő készülék, Gontroll- 

apparat.
Ellenőrkönyv, Gegenbuch.
Ellenőrizni, controlliren.
Ellenőrzés, Gontiolle.
Ellenőrző feszültségmérő, Gon- 

trollmanometer. (jé.
Ellenőrző készülék, Gontroll- 

vorrichtung.
Ellenőrző mérés, Controllmes- 

sung. hm.
Ellenőrző óra, Gontrollc-Uhr, 

Vigilance-Uhr.
Ellenparanesolat, Gegenbefehl.
Ellenpeesét, Gegensiegel.
Ellenpróba, Gonlrollprobe, Ge

genprobe. hé.
Ellenrendelet, Gegenverordnung.
Ellenrész, Gegentrumm. h.
Ellensúly, Gegengewicht.
Ellensúlyesille, Gegengewichts- 

wagen. jé.
Ellensúlygolyó, Balancekugel 

bei Puddelöfen, ho.
Ellensúlyhimba, Gontrebalan- 

cier , Gegengewichtsbalancier.
jé.

Ellensúlykorong , Gegenge- 
wichtsrolle. jé.

Ellensúlylánez, Gegengewichts
kette. jé.

Ellensúlyozó, Balancier, jé.
Ellensúly tengely a torokgáz- 

fogónál, Gewichtsspindel, ho.
Ellenszegülés, Renitenz.
Ellenszegülni, widersetzen.
Ellenszegülő, Renitent.
Ellenszer, Gegenmittel.
Ellentállani, widersetzen.

Ellentámasz, Gegenhalf, Gegen
pfeiler, G egenstütze.

Ellentét, Gontrasl, Gegensatz, 
Gegentheil, Oppositum.

Ellentétel, Storno.
Ellentételezni, storniren.
Ellentétes, entgegengesetzt.
Ellenvájatvég, Gegenort. h.
Ellenvetés, Einrede, Einwurf, 

Objection.
Ellenvetni, opponiren.
Ellenvető fél, Opponent.
Ellenzár, Gegensperre.
Ellenzés, ellenzék, Opposition.
Ellenző a lámpákon, Blende. !>.
Ellenző csavarház, ellenző csa

vartok, Gontraimitfer, Gontre- 
mutter. jé.

Ellipsis, Ellipse.
Ellipsoid, Ellipsoid.
Ellopni, entwenden.
Ellökő erő, AbstossungskrafL
Elmállani, abwillern. verwittern. 

h.
Elmállás, elmálasztás, Auswit

terung, Abwitterung, Verwitte
rung. h.

Elmállás terméke, Auswitfe- 
rungsprodukf. ho.

Elmálíatni, verwittern lassen, ho.
Elmállódás, Verwitterungspro-

cess. h.
Elmállott bazalt, Basaltwacke./.
Elmállott, elmállasztott, ausge

wittert. h.
Elmaradhatatlan, i ma usbl eib-

lich.
Elmarasztalni, verurtJieilen.
Elmélet, Theorie.
Elméleti, theoretisch.
Elmélkedés, Reflexión.
Elmellőzni, beseitigen.
Elmenni, abfahren, abdanken, 

abgehen; h. forlgehen.
Elmés, geistreich.
Elmorzsolódni, ab bröckeln. h.
Elmosás, Abschwemmung, Ab- 

spülung, f.
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Elmosni, fori sell wen m η ή.
Elmozdítás hivatalból, Gussalion.
Elmozdítani helyéből, verrücken.
Elmozdíthatatlan, unabsetzbar, 

unverrückbar.
Elmozdulni helyéből, verrücken.
Elmulasztani, ermangeln, unter

lassen, verabsäumen, versäu
men.

Elnapolni, vertagen.
El nem fogadható, unannehm

bar.
El nem foglalt, unbesetzt.
El nem sülni, nicht losgehen, 

versagen, b.
Elnézés, Oonnivenz, Nachsicht.
Elnézni valamit, übersehen.
Elnök, Praesident, Vorsitzender.
Elnöki, praesidial.
Elnökölni, pincsidben, vorsilzen.
Elnökség, Präsidium.
Eloldani, losmachen.
Elolvadni, zerschmelzen, ko.
Elosztani, vertheilen.
Eloszlás, Vertheihmg.
Elotherium, Elotherium. / .
Előadás, Referat, Vortrag.
Előadni, darlegen, referi ren, Vor

bringen.
Előadó, Referent.
Előadó ív, Referutshogen.
Előadó tehetség, Darstellungs- 

gahe.
Előajak a fúvókatokon, Vor- 

dermaul. ko.
Előajku' fúvókatok, hinterfeilte 

Form. ko.
Előállítani, darstellen, erzeugen, 

produciren. T>.
Előállítás, Erzeugung.
Előállítás költségvetése, (R-sl

hungsbereehnung.
Előállítás módja, Darstellungs- 

weise.
Előállító, Erzeuger.
Előállító ár, Produclionspreis.
Előállító költségek, Producfi- 

onskosten.

Előbb említett, ersfgemeldet, 
erstgenannt.

Élőbeszéd, Vorrede.
Előcsarnok, Vorhalle, é.
Elődök, die Alten; b. Vorgänger.
Elővélemény, vorgefasste Mei

nung.
Előfal az olvasztónál, Vorwand.

ko.
Előfizetés, Pra enumerati on.
Előfogat, Vorspann.
Előfordulás alakja, Erschei

nungsform. f .
Előfordulni, auftreten.
Előföltétel, Voraussetzung, Vor

bedingung, Suppositum.
Előfölvétel, Vorerhebung.
Előfűró, Vorlochbohr.er. b.
Előgyüjtő, Vorsumpf, b.
Előhaladás, Vorrückung, b.
Előhaladni, vorrücken. b.
Elöhenger, Vorwalze, ko.
Előhenger állványa, Grob

streckständer. ko.
Előhevítő, Vorwärmer. <j<’.
Előhevítő öv, Vorwärmzone. ko.
Előhevítő tűzhely, Vorwärm

herd. ko.
Előidézni, vorladen.
Előismeret, Vorkcnntniss.
Előirányozni, praeliminiren, ver

anschlagen.
Előirányzat, Anschlag, Pracli- 

minar, Veranschlagung, Vor
anschlag, Vorausmass.

Előirányzott költségpótlék ,
ausgeschlagene Zubusse. L.

Elöiratok, Anteacta, Anteacton, 
B ezu gsacten, Voracten.

Előítélet, Vorurtheil.
Előjáró, Vorsteher, Vorgesetzte.
Előjáróság, Vorstand.
Előjegyzés, Praenotation.
Előjel, Vorbote.
Előjog, Prnerngativ, Vorrecht.
Előjönni, Vorkommen.
Elöjövetel, Vorkommen.
Előkészelés, Kartitscharbeit. ko.
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Előkészelt vasat finomító, Kar-
titschschmiede. ko.

Előkészíteni, praepariren, vor- 
bereiten, vorrichten.

Előkészíteni elegyet, vorlauten. 
ko.

Előkészíteni érezet, aufbereiten.
b.

Előkészítés, Aufbereitung; elő
készítés vízzel, nasse Aufbe
reitung; előkészítés szárazon, 
trockne Aufbereitung, z.

Előkészítés folyamata, Aufbe- 
reitungsprocess. z.

Előkészítés módszere, Anfbe-
reitungsinethode.

Előkészítésre érdemes, aufbe
reitungswürdig. 0.

Előkészítéstan, Aufbereitungs
kunde.

Előkészítés vesztesége, Aufbe
reitungsabgang. 0.

Előkészített elegyített érez ,
Vorlauf, Vorniass. ko.

Előkészítő eljárás, Aufberei- 
tungsverfahren. 2.

Előkészítő gép, Aufbereitungs
maschine. z.

Előkészítő hengerek, Praeparir- 
walzen. ko

Előkészítő hengermű, Vorwalz- 
werk. ko.

Előkészítő intézet, Aufberei- 
tungsanslalt. z.

Előkészítő mívelés, Vorrich- 
tungsbau. b.

Előkészítő munka, Vorrichtungs- 
arbeit. b.

Előkészület, Einleitung, Vorbe
reitung.

Előlap pénzeken, Avers, Kopf
seite. ]). V.

Előleg, Anticipation, Vorschuss.
Előlegesen, vorläufig.
Előleget törlesztő hánya, Ver-

lagszeche. b.
Előlegezés, Anticipation.
Előlegezni, vo csehi essen.

Előlegező könyv, Vorschuss- 
bucli.

Előlegező pénztár, Vorschuss
kasse.

Előlegképen, anticipando, vor
schussweise.

Előlemez, Schlackenblec.lt. ko.
Előléptetés, Beförderung, Avan

cement, Promolion.
Előléptetni, promoviren.
Előléptető javaslat, Belőlih- 

rungsvorschlag.
Előlfekvő, vorliegend, h.
Elöljáróság, Obrigkeit.
Előlrül nézve, Front Ansicht.
Elölülő, Praesident, Vorsitzender.
Elömedeneze, Vorderborken , 

Vordergestelle. ko.
Előmelegítő, Vorheilzer. ko.
Előmelegítő tűzhely, Vorglüh - 

herd. ko.
Előmelegítő tűzhely fenéklapja,

Vorwürniherdbodenplalte. ko.
Előmelegítő üst sófőzésnél, An

wärmpfanne. s. b.
Előmondani, dicliren.
Előmondás után írni, dictando 

schreiben.
Előmunkálat, Vorarbeit, Vorbau. 

b.
Előmunkálatot tenni, vorbauen. 

b.
Előmutatás után, nach Sich I.
Előmutató, Vorweiser, Vorzeiger.
Előmutató a váltónál, Überbrin-

gi'r.
Előnyös, vortheilhaft.
Előoldal, Bundseite. «.
Előötvény, Vorliga. j>. v.
Előpénz, Abschlag, Abschlags

zahlung.
Előpörkölni, vorrösten, ko.
Elörajz, Programm, Prospect.
Előre fizetés, Vorausbezahlung.
Előre fizetni, vorauszahlen.
Előre fúrni, vorbohren, b.
Előre fúró, Vorbohrer, b.
Előrehajtás, Vortrieb, b.
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Előre irányzás, Vorwärts visui·.
hm.

Előre látható, voraussichllich.
Előre megrendelni, vorher be

stellen.
Előre nem látott, unvorherge

sehen.
Előresietés, Voreilung. ß .
Előresietés szöge, Voreilungs- 

w in kel. β .
Előresietni, voreilen, iß.
Előre tolni, verschieben.
Előre való mozgás, Vorwärts

bewegung. β .
Elősegíteni, befördern, iórthellen.
Elősegítés, Vorschubleistimg.
Előszó, Prolog, Vorwort.
Előszoba, Vorzimmer. <'.
Előszólítani, vorrufen.
Előtámasz, Vorstempel, h.
Előtanulmány, Vorstudium.
Előtartó vas, Vorhalteisen. ]>. v.
Előte az olvasztónál, Tümpel. 

ko
Elő te fúvók átok, T üu i p ellő r in. k o.
Előtekő, Tümpelstein, ko.
Előteláng, Tümpelflnmme. ko.
Előtelemez, Tümpelblech. ko.
Előtelyuk, Tümpelloch. ko.
Előtér, Vordergrund, Vorhof, 

Vorplatz, f.
Előterem, Vorsaal. é.
Előterjeszteni, darlogen, einbe- 

gk'iten, unterbreiten, verlegen.
Előterjesztés, Einbegleitung, Ex

pose. Exposilion, Vortrag.
Előterjesztő jelentés, Einbeglei- 

lungsbericht.
Előtés olvasztó, Tümpeloien. kn.
Előtevas, Tfimpeleisen. ko.
Elővájás, Vorbau, h.
Elővájást tenni, vorbuuen. (>.
Előváltogató dugattyú, Vor- 

steuerungskollx η. ß .
Elöváltogató henger, Vorsl.ene- 

rungscylinder. ß .
Elővályu, Vorlegkästchen.
Elővásárlás, Vorkauf.

Elővásárlás joga, Vorkaufsrecht. 
Előverő kalapács, Vorschlag

hammer. ß .
Elővigyázat, Vorsicht.. 
Elővigyázati rendelkezés, Vor- 

sichtsmassregel.
Elővizsgálat, Vorunlersuchrmg. 
Előzetes, praeventiv.
Előzetes költség, Vorkoslen. 
Előzvény, Praemisse.
Élőtök, Jhustlbini. ko.
Előtoló oszlopka, Zubringersäul- 

cben. /i. r.
Előtoló rugó. Zubringfeder. />. r. 
Előttemezni, coratnisiren. 
Előtüzhely a tégelyes pestek

nél, Vorberd. ko.
Előtüzhely falazata, Vorherd- 

niauer. ko.
Előtüzhely lemeze, Vorherdplat-

te. ko.
Elpalástolni, verloschen. 
Elpárolgás. Evaporation, Ver

dampfung, Veni unstung. 
Elpárologni, abdampfon, abdun

sten, verdampfen, verdunsten.
ß -

Elpárologtatni, abdampfen ; ß .
abdämpfen. r.

Elpároltatás, Verdunstung. 
Elpároltató edény, Abdampf-

gefäss. V.
Elpattanni, springen. 
Elpattogtatni, deen>pitiren. 
Elpazarolni, verschwenden. 
Elpusztítani, verwüslen. 
Elpusztulni, eingeben, zu (irunde 

gehen.
Elrekeszteni, abdämmen, ver

spunden; l>. verschlagen; c. 
wegsperren.

Elrekesztés, Verspündnng. c. 
Elrendelni, anordnen, verordnen. 
Elrendezni, anordnen.
Élrepedés, Knnten'riss. ko. 
Elrepedni, springen.
Elreteszelni, verriegeln. 
Elrobbantani, hinwegthun. b.

*
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Elrobbantani fúrólyukat, ab-
schiessen. q.

Elrombolni, zerstören. 
Elromlani, verderben.
Elromlás, Verderb.
Elrontani, verderben. 
Elrothadni, verfaulen. 
Elsalakítani, verglasen, ver

schlacken. ko.
Elsalakítás, Verschlackung, ko. 
Elsalakúlás, Verschlackung, ko. 
Elsalakúlni, verschlacken, ko. 
Elserczegtethi, verknistcrn. kő. 
Elsietett, voreilig.
Elsikkasztani, veruntreuen. 
Elsilányúlni, verunedeln, b. 
Elsimítani rovátkokat, verstrei

chen die Fugen, c.
Elsőbbség·, Priorität, Vorrang. 
Elsőbbségi részvény, Prioritäts- 

actie.
Első fokú bíróság, erste Instanz. 
Első kísérlet, Erstlingsversuch. 
Első korszak, primäre Periode.

f
Első legény, Obergesell.
Első lerakódás korszaka, erste 

Ablagerungsperiode. /. 
Elsőrendű piramis, Protopyra- 

mide.
Elsőségi jog, Altersrecht, h.
Első üst, mely a pattinzonálás- 

nál az ólom kiválására szol
gál , Einsatzkrystallisirkessel. 
ko.

Elsustorogtatni sót, abknistern
das Salz, ké.

Elsülni, losgehen, b.
Elsütni a megtöltött fúrólyu

kat, abbrennen, abfeuern, ent
laden, absehiessen; b. a sűrí
tő elsütése, Entladung des 
Condensators; az elektromos
ság elsütése, Entladung der 
EI ok tri c i tiit.

Elszakadás az értől, Abgehen 
eines Ganges vom anderen. !>. 

Elszakadni, abreissen.

Elszállítani, ablaufen, abschie
ben. abschleppen, befördern, 
wegfördern; b. ablielern, ab- 
serulen, fortbringen, fortführen, 
fori schatten, verl'ra chlen.

Elszállítani földet talicskával,
abkarren. <'.

Elszállítás, Expedition, Fortbrin- 
gung.

Elszállítás kimutatása, Verscn- 
dungsausweis.

Elszállítás költsége , Versen- 
dungskosten.

Elszámolás, Verreclnnmg.
Elszámolni, verrechnen.
Elszámoló kimutatás, Vcrrech- 

nungsausweis.
Elszántság, Entschlossenheit.
Elszegényülni, verarmen, ver

unedeln. h.
Elszigetelni, isoliren.
Eltakarítani , abráumen, ab- 

decken, abfüllen, absäubern, 
auskratzen, fortsehaffen, weg- 
füllen. b.

Eltakarítani az állást, abrüsten. 
é.

Eltakarítani laza kőzetet a lö
vés után, beräumen, b

Eltakarítás, Abraumarbeit, Ab- 
deckarbeit; h. Abtrag.

Eltávolítás, Entfernung.
Eltávozni, abgehen.
Eltelte az időnek, Ablauf der 

Zeit.
Eltemetni bányaüreget, begra

ben, mit Bergen versiürzen. h.
Éltengely, Kantenachse, á.
Eltenni, bewahren.
Elterelés, Ablenkung.
Elterelni, ablenken.
Eltéríteni, ablenken,
Eltérítése az érnek Ablenkung. 

b.
Eltevés, Bewahrung.
Eltéveszteni, verleb len.
Eltéveszteni az irányt, verfahren 

die Richtung, b.
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Eltévesztett, verfehlt.
Eltitkolni, verhehlen, verheim

lichen.
Eltolható, verschiebbar.
Eltolni, verschieben, b.
Eltolódás, Verschiebung, h.
Eltompítani, stumpfmachen. ß .
Eltompítani, eltompulni, ab- 

stumpfen.
Eltompult, abgestumpft.
Eltorzítás, eltorzulás, Deforma

tion.
Eltutajozni, verflössen, erd.
Elúszni, fortsrhwimmern
Elutasítani, relegircn.
Elutasítólag, abschlägig.
Elüljáró, Chef.
Elűzni, forttreiben.
Elv, Grundsatz.
Elválás, Absonderung, b.
Elválás, elszakadás, Abfallen 

der Klüfte o. Gänge, b.
Elválás állapota, Absonderungs- 

zustand. /'.
Elválasztani, trennen.
Elválaszthatatlan, untrennbar.
Elvállalni, amichmrn. überneh

men.
Elválni, ablösen. b.
Elváló kőzet, aufgethancs Ge

birge. b.
Elvagdalni, beschroten.
Elvágni, abschneiden.
Elvágódni, Abschneiden einer 

Lagerslälle. b.
Elvárni, erwarten.
Élvas, Abschroter. ß .
Elvégezni, beendigen.
Elveszett okirat megsemmisí

tése, Amortisation einer ver
lorenen Urkunde.

Elveszteni, entgehen, verlieren.
Elvetés, Dislocation. / .
Elvetés nagysága, Sprunghöhe. 

b.
Elvetés okozta árkok és ormok.

Verwerfungsgraben und Hor
ste. b.

Elvetett ér, verworfener Gang. 
b.

Elvetni, verschieben, b.
Elvetni a salakot, abschlacken, 

abwerfen die Schlacke, ko. 
Elvetődés, Verwerfung, Verwarf. 

b.
Elvetődött, verworfen, b.
Elvető ér, ltücken, Sprungkluft, 

Kamm, Wechsel, Blatt, b. 
Élvezet, Genuss.
Elvezetés, Ableitung.
Élvezeti részvény, Genussactie. 
Elvezetni, ableiten.
Elvezető árok, Abzugsgraben,

S Abzugskanal , Abflussgraben,
I Ableitungsgraben, z. 
i Elvezető csatorna, Abfallrinne, 

Abflussrinne, Ableitungskanal, 
Abzugsrinne, z.

Elvezető cső, Abzugsrohr, Ab
leitrohr, Abflussrohr, Abfluss
röhre. ß .

Elvezető vályú, Ableitungsrinne.
.-C.

I Elvinni, fortbringen, forttragen.
I Elvonni, entziehen.
! Elvonni a mívelés jogát vala

mely bányától, freierklären, 
freifällen lassen, freigeben, frei
machen. h.

Elzálogosítani, verpfänden. 
Elzárás, Verschluss.
Elzárni, abschliessen, absperren,

verschliessen, versperren; el
zárni a gőzt, den Dampf ab
sperren. ß .

Elzárni gőzt-, vizet, abstellen
dim Dampf-, das Wasser, ß .  

Elzárni vizet, abschützen, ab
kehren das Wasser, z.

Elzáró csap, Absperrhahn, ß .  
Ember, Mann, Mensch. 
Emberélet, Menschenleben. 
Emberfaj, Menschenschlag. 
Emberi kötelesség, Menschen

pflicht.
Emberi segítség, Menschenhülle.
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Emberismeret, Menschenkennt- 
niss.

Emberismerő, Menschenkenner.
Emberséges, human.
Emberszeretet, Philantropie.
Emberszerető, mensrhcnfreund

lich.
Embertelen, inhuman.
Emelés, llu b ; jé. Hebung, f.
Emelések száma, 1 Lubzalil. jé.
Emelés magassága, Hubhöhe.

Emelés sebessége, Hubgeschwin
digkeit. jé.

Emelésszámláló, Hubzähler. (jé.
Emelést kezdeni, anheben, an- 

holen.
Emelet, Etage. Stockwerk, é.
Emeletes szállító kas, Etagen- 

l'ördergestelle. b.
Emeletes vájás, Etagenbau. U.
Emelhető irányzó, Bergdiopter. 

hm.
Emelkedés, Hebung, Erhebung; 

/'. Steigung, Anlauf; h. Erhö
hung, Elevation.

Emelkedésbeli kráter, Erhe
bungskrater. h.

Emelkedésbeli völgyek, Erhr- 
hungslhäler. /.

Emelkedés elmélete, Erhebungs- 
theorie. /.

Emelkedés ereje, Steigkraft, (jé·.
Emelkedés szöge, Elevations

winkel. hm.
Emelkedés viszonyai. Steigungs

verhältnisse. h.
Emelkedni, aulsteigen, ansteigen. 

steigen, übersieh brechen. U.
Emelkedni a táró talpával, an-

laufen lassen die Sohle eines 
Stollens, h.

Emelkedő, aufsteigend, anslei
gend, steigend ; lassan emel
kedő, sanft ansteigend, h.

Emelkedő áttörés, Übersichbre
chen, Üborhöhen. L.

Emelkedő vágat, Aufbrerhen. 
Aufbruch, Aufbau. Übersich
brechen. h.

Emelkedő vájatvég, Steigort. b.
Emelő bak, Hebelbock. é.
Emelő csavar, Hebesciiraube. jé.
Emelő csavar a szintező mű

szeren, Elevatiunsschraube. lm.
Emelő csiga, emelő gép, Bau- 

windc, Krahn, Hebekrahn. jé.
Emelő eső, Steigrohr; talpas 

emelő CSŐ, Steigrohr mit Prat
zen. jé.

Emelő ék, Hebekeil. jé.
Emelő eszköz, Hebezeug, jé.
Emelő gém, Keffer, Krahn; jé. 

helytálló gém, feststehender 
Krahn; jé. járó gém, trans
portabler Krahn. jé.

Emelőgém oszlopsaruja, Stiit- 
zensäulenschuh. jé.

Emelő gép, Elevátor. Laslauf- 
zuginaschine. jé.

Emelő gerenda, Hebebalken, 
Hebehauin. é.

Emelő görönd, Brustwinde, h.
Emelő kar, Hebearm. (jé.
Emelő karika, Hebring. jé.
Emelő kerék, Heberad. jé.
Emelő készülék, Heheapparal, 

Hebevorrichtung, jé.
Emelő készülék kohónál, Auf

zug, Cichtaufzug, Aufzugsma- 
schine, Aufzugsvorrichtung, ku

Emelő kör, Anhubkreis. í .
Emelő mü, Hebewerk, jé.
Emelő rúd, Brecheisen, Brech

stange ; é. Hengslange ; b. lle-  
beeisen, Hebestange. jé.

Emelő szerszám, Hebeknecht, e.
Emelő szívócső, Saugheber, jé.
Emelő villa a torokgázfogónál,

Zuggabel. l<>.
Emelt VÍZ, Hubwasser. jé
Emeltyű, I lehel; egykaru emel

tyű, einarmiger Hebel; két
karú emeltyű, doppelarmiger 
Hebel, jé.
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Emeltyükar, I ΙιΊκ-Ι.ιιιπ. </<'.
Emeltyükarok viszonya, ílcbel-

Iniss.
Emeltyű készülék, llebelappa-

i Jl t .  ()('.

Emeltyűs fék, I lebelbremse. h.
Emeltyüs verőgép, 1 lehel präg- 

werk. />. />.
Emelvény, Estrade. <·.
Emésztő gödör, Senkimbe. ί·.
Emlékezet, Gedäcblniss.
Emlékezetes, denkwürdig.
Emlékezni, emlékeztetni, <m íii- 

nern.
Emlékeztetés, Erinnerung.
Emlékeztető levél, Erinnerungs

schreiben.
Emlékirat, Denkschrift, Memoire, 

Promemoria.
Emlékpénz, Denkmünze, Me

daille. jl. V,

Emlékpénz a koronázásra, Krö- 
mmgsmünze.

Emlékpénzkazán, Medaillenkes
sel. j>. n.

Emlékünnep, Erinnerungsfest.
Említés, Erwähnung.
Említett, erwähnt.
Emplektit, Emplektit, Wismuth- 

kupfererz,Kupferwismuthglanz. 
ii.

Enerinus, Enerinus. /'.
Engedékeny, fügsam, mild, nach

giebig.
Engedékenység, Engigkeit.
Engedelem, engedély, Erlaub- 

niss.
Engedelmes, folgsam, gehorsam.
Engedelmeskedni, gehorchen.
Engedély, Concession, Conc.es- 

sionsurkunde, Ideen/ ; enge
dély a kutatásra, Schurfli- 
ι-enz. h

Engedély bányamívelésre, Berg- 
werksroncession.

Engedélyért folyamodó, Con-
cessionsbe Werber.

Engedélyért való folyamod
vány, Concessionsgesueh.

Engedélyes, Concessional·.
Engedélyezés, m. t. engedély,

Bewilligung, Concession, Pas- 
sinmg.

Engedélyezés föltétele, Conces- 
sionsbedingung.

Engedélyezett, concessionirt.
Engedélyezni, bewilligen, pas

si ren.
Engedély időzésre, Fristbewilli

gung, Fristgewährung. I>.
Engedélyjegy, Erlaubnisskarte, 

Erlaubnisschein.
Engedély lejárása, Erlöschen 

einer Concession.
Engedély megújítása, Conces- 

sionserneuerung.
Engedélyokirat, Concessionsur- 

kunde.
Engedetlen, unfolgsam, ungehor

sam.
Engedetlenség, Unfolgsamkeit.
Engedmény, Cession, Nachlass, 

Zugeständniss.
Engedményes, Cessionär.
Engedmény!, cessional.
Engedni, nachgeben.
Engedvény, Cessionale.
Enyhe tűz, Schmauchfeuer. k<>
Enyv, Leim.
Enyvezni, leimen.
Enyvserpenyő, Leimpfanne.
Eoeän, Eocän. / .
Eocänkorszak, eoeäne Periode. 

/·
Eozoon, Eo/.oon. f.
Ép, Gänze : a kőzet ép, das Ge- 

stein steht in der Gänze, h
Epieykloid, Epicykloide.
Epidosit, Epidosit. f.
Építeni, bauen Gebäude, r.
Építés, Bau , die Ausführung 

eini's Baues <'·.
Építés árelemzése, Bauanalyse. 

é.
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Építés előirányzata, üaupraoli- 
ininar. f i .

Építés felügyelője, Bauinspoctor.
Építés idejének hossza, Zeit

dauer eines Baues.
Építés időszaka, Baupeiiode. fi.

Építés költségei, Baukosten, fi.

Építés költség - előirányzata , 
építés költségvetése, Bauan
schlag, Bauüberschlag, Bau
kostenüberschlag. fi.

Építés megokolása, Baubegrün- 
dung. fi .

Építésmód, Stil, Styl.
Építés rendszere, Bauslyl. fi.

Építés stilja, Baustyl. fi.

Építés számadása, Bauconlo. 
Baurechnung, fi.

Építés terve, Bauentwurf. f i.

Építés tervéhez tartani magát, 
den Bauplan einhalten. fi.

Építés tervezete, Bauanlage. fi.

Építés tőkéje, Baucapital.
Építést vezető, Bauleiter, fi.

Építés ügyek, Bauwesen. fi.

Építés ügyelő, Bauaufselier. fi.

Építésügyi igazgatóság, Bau- 
direetion.

Építésügyi osztály, Bansection.
Építés vezető, Bauführer. f i.

Építész osztály, Baudeparlc- 
nu'nl.

Építkezés, Baufühmng. fi.

Építkezések, Bauten. fi.

Építkezés felülvizsgálata, Bau- 
rollaudirung. fi.

Építkezés nyilvántartó kimu
tatása, Bauevidenzausweis. fi.

Építkezés rendőrsége, Baupo
lizei. fi.

Építkezésre vonatkozó szerző- ! 
dés, Bauvertrag. fi.

Építkezés szabálya, Bauvor- 
schrifl, Bauordnung, fi.

Építkezés taglalása, Bauerläu
terung. fi.

Építkezés telke, Bauareale.

Építkezést tárgyaló irat, Bau- 
elaborat. fi .

Építmény, Baugegenstand. Bau
lichkeit. Bauobjekt, Bauwerk. 
Gebäude, fi .

Építő, Architekt, Erbauer, fi. 

Építő alaptőke, Baucapilai.
Építő alku, építő egyezség,

Bauaccord. fi .

Építő állás, Baugerüst, fi.

Építő anyag, Baumaterial, fi. 

Építő asztalos, Bautischler, fi. 

Építő engedély, Baubewilligung. 
fi.

Építő fa, Nutzholz m l .

Építő felügyelőség, Bauinspecli- 
on.

Építő gödör, Baugrube, f i.

Építő hely, Bauplatz, Bauslätle, 
Baustelle, fi .

Építő hivatal, Banamt. fi.

Építő homok, Bausand, fi.

Építő írnok, Bauschreiber, fi. 

Építő kő, Baustein, fi.

Építő lakatos, Bauschlosser, fi. 

Építő mester, Baumeister, fi. 

Építő mesterember, Bauhand
werker. fi.

Építő munkások, Bauleute, fi. 

Építő művészet, Architektur, 
Baukunst, fi.

Építő növendék, Baueleve. 
Építő-rendszabály , Bauvor

schrift, Bauordnung, fi.

Építő szerszámok, Baugernl.li- 
schaften. fi.

Építő tanácsadó, üauralhgeher.
é.

Építő tanácsos, Bauralh.
Építő terv, építés terve, Bau

plan. fi.

Építő udvar, Bauhof, fi .

Építő vállalat , Baiumlerneh- 
niung. fi.

Építő vállalkozó, Üuiiunlerneh- 
iner. fi.

Ép négyszög, Ouadrat.
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Épségben marad, bleibt auf- 
rochl.

Epsomit, Epsomit, Bittersalz, á.
Épszögü, rt'clif.\virik(·1ϊμ·, winkel- 

í'eclil.
Épszögü tengelyek, rechtwin

klige Achsen, ύ.
Épülés időszaka, Bauzeit. <’.
Épület, Bauwerk, Gebäude. <?.
Épület fa, Bauholz, Zimmerholz.

Épület helye, Bauplatz.
Épületkő, Baustein, Mauerstein.

Épület leírása, Baubeschreilmng.
(■.

Épületrajz, Bauzeichnung, Bau
riss. é.

Épület telke, Baugrund, c.
Épület terve, Bauplan. <·.
Ép vagy ferde tompítása az 

élnek, gerade od('r schiele 
Abstumpfung der Kante. <’.

Equisetaeeák, Equisetaceao. f.
Ér, (lang, Ader, Blatt, Kluft; 

dúdorodík az ér, der Gang 
macht einen Bauch: elhagyja 
irányát az ér, der Gang fällt 
aus der Stunde; elágazik az 
ér, der Gang gabelt sich; el- 
vetődik az ér, der Gang wird 
verworfen; elvágódik az ér, 
der Gang wird nbgeschnilt.cn; 
függőleges ér, saigerer Gang; 
fölfelé meredekebb lesz az ér, 
der Gang richtet sich auf; fel- 
táratik az ér, der Gang ird 
ausgerichtet; jó alakú ér, ge- 
staltiger Gang; jó reménysé- 
gü ér, höfflicher Gang; kö
nyököt vet az ér, der Gang 
wirft flaggen; kibúvik az ér, 
der Gang heisst aus; kiékül 
az ér, dor Gang keilt sich aus; 
lapos ér, flacher Gang; lapo
sabb lesz az ér, dór Gang ver
fluch I sich; lefelé meredekebb 
lesz az ér, der Gang stürzt

sich, mállott ér, fauler Gang; 
meredeken álló, meredek ér, 
stehender, steiler Gang; med
dő ér, tauber Gang; metszik 
egymást az erek, die Gänge 
kreuzen sich, durchsetzen sich ; 
nemesedik az ér, der Gang 
veredelt sich; összenyomül, 
összeszorúl az ér, der Gang 
verdrückt sich; párosulnak az 
erek , die Gänge schleppen 
sich ; rossz minőségű ér, un
artiger Gang; rossz alakú ér, 
ungestaltiger Gang; remény
telen ér, unhölllicher Gang; 
silányul az ér, der Gang ver
miedéit sich; tágul az ér, 
der Gang timt, sich auf; talál
koznak az erek, die Gänge 
scharren sich.

Ér ága, Trumm des Ganges, b.
Éranyag, Gangmasse, h.
Érbányászat, Gangbergbau. b.
Éresoport, Ganggruppe, Gang- 
. zug. b.
Erez, Erz; aprón hintett érez,

fein eingesprengtes Erz; be
hintett érez, eingespronglos 
Erz; darabos érez, grobes 
Erz; durván hintett érez, 
grobeingesprengtes Erz; dús 
érez, reiches Erz ; érez mor
zsalék, klares Erz : jól olvadó 
érez, gutartiges Erz ; középsze
rű érez, mittelreiches Erz; 
szegény érez, armes Erz; 
szemeltércz, Klauberz; szi
kár érez, dürres Erz ; tömör- 
érez, vaskos érez, derbes 
Erz; választott érez, Scheid
erz. b.

Érez adás, Erzgicht, Erzsatz. ko.
Érezátvétel, Erztheilung. b.
Érezbánya, Erzgrube, h.
Érezbehintés, Erzimpregnal ion.

Érezben bővelkedő, metallreich. 
b.
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Érezben dús, erzreich. J>. 
Érezbér, Erzkauf. b. 
Érezbeváltás ára, Erztaxe. b. 
Érczdara, Erzgraupen; b. Grau

pe. a
Érezdarab, Stufe, Erzstufe. !>. 
Érez dússága, Adói; l>. dúsan 

ütni meg az eret, dm Gang 
in Add anl'ahren; a dúsér- 
ezek előjövetele tartós, dm· 
Add hält an; a dúsérezek 
rövid közekben jelentkeznek, 
dm· Add hridd. in kurzen MiI- 
tdn. h.

Érczelökészítés, Erzaufbereitung.

Érczelőkészítés nyereményei,
Pochgefälle, 1 ’och werksgefälle.

Érczelőkészítés terményei ,
Pochgefälle, Pochwerksgefälle.

Érez előkészítés vízzel, nasse
Aufbereitung.

Érezér, Erzadcr, Erzgang. b. 
Érez érszerüen jön elő, Erz 

bricht gangartig ein. b.
Érczes, erzhaltend, erzhaltig, b. 
Érezes dússág terjedelme, Adels- 

erstreckung. b.
Érczes dússág vastagsága,

Adelsmächtigkeit. b. 
Érezesedés, Verm-zung. b. . 
Érezesedni, verer/en. b.
Érezes mélység, Erztenfe. b. 
Érczes nyitás, Erzanhruch. b. 
Érezes palák, Fallbfinder, kies- 

führende Schieferlagen. b. 
Érczesülni, vererzen. b.
Érczet feltölteni, Erz auftragen. 

kn.
Erezet kiválogatni, Erz aushal- 

ten. b.
Érczet különíteni, Erz ausschla- 
, g'‘n· !>■
Erezet mérni, Erze theilen. b. 
Érczfaj, Erzart. b.
Érezfejtő, Erzhäuer, b.

Érezfekvet, Erzcinlagcrung, Erz- 
lagm·. /.

Érezfeladó csille, Erzgidd wagen. 
ko.

Érezfeladó lapát, Erzeinlrag- 
schaidel. ko.

Érez fészkenként mutatkozik,
Erz bricht in kurzen Mitteln, b. 

Érezfoglalék, Erzgefährte, b. 
Érezfonal, Erzsclmürel. b. 
Érezgurító, Erzrnlle. l>. 
Érezhalom, Erzposl ; ko. Erzhal

de. b.
Érezhalmozás, Sfürzung. b. 
Érczhalmozás jegyzőkönyve,

Stürzungshuch. b.
Érezhártya, Erzantlug. b 
Érezhordó, Erzfrüger. b. 
Érezhozó, Erzmacher, b. 
Érezhozó kőzet, Erzhringm·. b 
Érezilleték, Erzanlhdl. b. 
Érezismerő, erzkundig, b 
Érezismertetés, Erzkunde, b. 
Érez jelentkezése, Auftreten des 

Erzes, b.
Érez jelentkezik, das Erz hol

zet, Erz ist anstehend, b 
Érezkalapáes, Pochschlägel, b. 
Érezképződés, Erzformalion. /'. 
Érezkéreg, Schwarte, Erzschwar

te. Erzrinde, b.
Érezkészlet, Erzvorrath. b 
Érczkosár, Erzkrechsen. b. 
Érezköz, Erzmil fei. b. 
Érezkülönítés, Scheidearheil. b. 
Érczliszt, Erzmehl. b. 
Érezmázsálás, Erztheilung. b 
Érezmérés, Erztheilung. b. 
Érezmérő, Erzmessm·. b. 
Érczmorzsa, Erzgries, b. 
Érezmorzsalék, Erzklein, Ein

schlag, klares Erz. b. 
Érezmosó, Wäscher, z.
Érezmosó mü, Erzwäsche, c. 
Érezmutatvány, Erzstufe, b. 
Éreznemü, erzartig, b. 
Éreznyeremény, Ausheute, er

zeugte Erze, Erzgewinn, b.
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Érezodor, Erzdruse. b.
, IErezolvasztás, Erzverhüttung. ko. 
Érczolvasztó, Erzhütte. ko. 
Érczoszlop, Erzsäule. h. 
Érczosztás, Erztheilung. b. 
Érezőrlő, Erzmühle, b. 
Érczpászta, Erzstrasse. b. 
Érezpor, Erzmehl, Stauherz. b. 
Érezpörköléket húzni, erzziehen 

ans dem Bostofen. ko. 
Érezpörkölékhalom, Erzrost. ko. 
Érczpróba, Erzprobe. ké. 
Érezpróbalapát , Erzproben- 

schaufol. kr.
Érezputtony, Erzkübel. b. 
Érezszakadvány, Erztmmm. b. 
Érczszakmány, Erzgeding. b. 
Érezszállítás, Erzförderung, Erz- 

förderniss. b.
Érezszállító csille, Erziransport

wagen. b.
Érezszállító vonat, Erzzug. 
Érezszekrény, Erz kästen, b. 
Érezszemeeskék, Äuglein, ein- 

gesprengle Erztheilchen. b. 
Érezszemek, Erzaugen, h. 
Érezszemelés, Erzscheiden,Sehei- 

deai’beit. b.
Érezszemelö, Erzklaubei·. b. 
Érezszemelő asztal, Scheidebank.

.  h-Érczsúlymérő, Einwägerwage, 
Erzwage, b

Érezszínpor, Erzschlich, z. 
Éreztár, Erzhaus, Erzkram. b. 
Éreztartalom, Erzlührung. b. 
Éreztartalmu, erzhaltend, erz- 

hältig. b.
Éreztartalmu zöldkövek, erz

führende (írünstcine. f .  
Éreztartó kőzet, erzführend, b. 
Éreztáska, Erztoraister. b. 
Érezteknő, Berglrog, Erztrog. b. 
Érezteknőeske, Kern Irog. b. 
Éreztelep, Erzlagerstätln. /; 
Éreztér, Anschutt vor der Grube. 

b.

Ércztolvaj, Erzdiel), Erzräuber. 
. h-
Éreztorlat, Bank, Seifenlager, 

Bachstall, Seifen werk. b. 
Éreztömzs, Erzstock, b. 
Éreztörő, Erzpocher, b.
Éreztörő lap, Scheidplatte, b. 
Éreztükör, Erzspiegel, b.
Érez iiriték, ausgestürzte Erze. 

b.
Érezvágó, Erzhäuer, b.
Érezvágó munka, Arbeit auf 

dem Erz. b.
Érezválasztás, Erzscheiden, b. 
Érezválasztó, Erzscheider, b. 
Érezválasztó lap, Scheidplatte. 
. b-Érczválogatás , Klaubarbeit, 

Scheidearbeit, b.
Érezválogató, Klauber. Ir 
Érezveder, Erzkübel, b. 
Érczverödék, Erzanilug, Erzbe

schlag. b.
Érez vörösük, das Erz blutet, b. 
Érezzúzó henger, Erzquetsche, c. 
Érdarab, Gangstück, b.
Erdei bogár, Forstinsekt, erd. 
Erdei fenyő, gemeine Kiefer, 

Föhre, erd.
Erdei gyom, Forstunkraut, erd. 
Erdei háztartás, Forsthaushalt.

erd.
Erdei ipartan, Forsttechnologie.

erd.
Erdei kihágás, Forstfrevel, erd. 
Erdei növény , Forstgewächs. 

erd.
Erdeiszámvitel, F orsi rechnungs-

wesen. erd.
Erdei szénégetés, Waldköhlerei.

erd.
Erdei szolgalom, Forstservitut. 

erd.
Erdei út, Waldweg, erd.
Érdek, Interesse.
Érdekes, interessant.
Érdekelt, betheiligl, inleressirt. 
Érdektárs, Milinteressent.

G
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Érdemek, Verdienste.
Érdemes, würdig,
Érdes, rauh.
Érdesség1, Rauheit.
Érdes vakke, Rauh\vneke. / .
Erdész, Förster, Forstmann, erd.
Erdészet, Forstwesen, tini.
Erdészeti akadémia, Forstaka

demie. erd.
Erdészeti iskola, Forstschule. 

erd.
Erdészeti lelettár, Forstinven

tar. erd.
Erdészeti műszótár, Forsttermi- 

nologie. érd.
Erdészeti növénytan, Forstbo

tanik. erd.
Erdészeti pénztár, Forstkasse. 

erd.
Erdészeti személyzet, Forstper- , 

sónál. érd. ■
Erdészeti talajtan, Forstboden

kunde. erd.
Erdészeti tanintézet, Forstlehr

anstalt. erd.
Erdészeti tudomány, Forstwis

senschaft, erd.
Erdészgyakornok, Forstprakti - 

kant. érd.
Erdészház, Forsthaus. erd.
Erdészjelölt, Forstkandidat, erd.
Erdészlegény, Forstjunge, erd.
Erdésznevendék, Forsteleve, erd.
Erdésztanácsos, erdőtanáesos,

Forstrath. erd.
Erdésztiszt, Forstbeamte, erd.
Erdésztitkár, Forstsecretair. erd.
Erdő, Gehölz, Wald. erd.
Erdőápolás, Forstpflege, erd.
Erdőbecslő, Forsttaxator, erd.
Erdőesősz, Forsthüter, erd.
Erdőégés, Waldbrand.
Erdőgazdaság , Forstbetrieb ,

Forstwirthschaft. erd.
Erdőhasználat, Forstbenutzung, 

Forstnutzung, erd.
Erdőhivatal, Forstamt, Wald

amt. erd.

Erdőigazgatóság.ForsIdirection.
erd.

Erdőírtás, Forstrodung, erd. 
Erdőjövedelem, Forstgefälle. erd. 
Erdőkárosító, forstschädlieh. erd. 
Erdőkerülő, Forstbereiter, Wald

bereiter. erd.
Erdőkezelés, Forst be wirthschaf- 

tung, Forstverwaltung, erd. 
Erdőmérés, Forstvermessung. 

erd.
Erdőméréstan, Forstgeometrie. 

erd.
Erdőmérnök, F orstgeometer.

Forstingenieur, erd. 
Erdőmester, Forstmeister, Wald

meister. erd.
Erdőőr, Forsthüter, Forstwart, 

Waldhüter, erd.
Erdőrendező, Forsteinrichtungs- 

Commissär, Forstregulator. erd. 
Erdőrendőrség, Forstpolizei, erd. 
Erdőritkitás, Durchforstung, erd' 
Erdőség, Forst, Waldung, erd. 
Erdősítés, Forstkultur, Holzan

bau, Waldkultur, erd. 
Erdőtalaj, Waldboden, erd. 
Erdőtan, Forstkunde, erd. 
Erdőtérkép, Forstkarte, erd. 
Erdőtermények, Forstprodukte. 

erd.
Erdőterület, Waldflüche, erd. 
Erdőtörvény, Forstgesetz, erd. 
Erdőtulajdonos, Forsteigenthü- 

mer.
Erdővám, Forstzoll. erd. 
Erdővédelem, Forsthut, Forst - 

schütz, erd
Erdővilágosítás, Durchforstung.

erd.
Erecske , Äderchen, Kluft, 

Schnürchen, b.
Eredet, Genesis, Ursprung. 
Eredeti, Original.
Eredeti okiratok, Originaldoku

mente.
Eredetiség, Originalität.
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Eredeti szöveg·, Originaltext, 
Urtext.

Eredmény , Erfolg, Ergebnis*, 
Resultat.

Eredményes, erfolgreich.
Eredni, entstehen, resulliren.
Eredő, Resultante, resultirend. 

<jé.
Eredtető, genetisch.
Erekben bővelkedő hegység·, 

Ganggebirge, b.
Erekben dús, uderreich.
Erek egyesülnek, die Gänge 

rammeln, h.
Ereket összekötő szakadék ,

Verbindungstrumm zwischen 
Gängen, h.

Erek keresztezése, Kreuzen der 
Gänge, b.

Erek találkozása, Anseharren 
der Klüfte, Zuscharren der Gän-

, g('· !>■
Er elveszítése, Aussagen, das 

Aulhören einer Lagerstätte, b.
Eres, aderig, b.
Eresz, Traufbühne, Traufdach, 

Tropfbühne; b. Überkragung.
L

Ereszalj, Staubladen. &.
Ereszállás, Abtraufbühne, h.
Ereszcsatorna, Ablaufrinne; 

Dachrinne, Traufrinne, Trauf- 
röhre. L

Ereszcső, Abfalltraufe, Dacliröh- 
re, Rinnenrohr. c.

Ereszes káva, Rinnenkranz, b.
Ereszhorog, Rinnenhaggen. <'.
Ereszkedés, Absenken, Absinken, 

Abstämrnen, Abstemmen, Ab
teufen. b.

Ereszkedés a bányában, Gesenk, 
Gesenke, b.

Ereszkedést mélyíteni, ein Ge
senk treiben, b.

Ereszkedés vége, Fallendung, 
Fallort. b.

Ereszkedni, abhauen eine Strecke 
nach dem Fallen des Ganges, b.

Ereszkedő, fallend, b.
Ereszkedő fejtés, Kuhlenbau. b.
Ereszkedő hegyoldal, gelinder, 

sanfter Abhang.
Ereszkedő vágat, Absenken, 

Absinken, Abstämmen, Ab- 
slemmen, Abteufen, b.

Ereszték, Fuge, Fügung, Ritze, 
Spund, Stossfuge, Verspün- 
dung. e.

Eresztékes ajtó, zusammenge
stemmte Thürc. e.

Eresztékes deszkák, verspünde- 
te Bretter, c.

Eresztékes fal, Spundwand, b.
Eresztékes karó, Spundpfahl. 6.
Ereszték gyalu, Spundhobel, é.
Ereszték vonalak, Fugenschnitte. 

é.
Eresztés, Fuge, Fügung, é
Eresztő fúró, Fugenbohrer, é.
Eresztő gyalu, Fügehobel, Gehr- 

hobel, Stosshobel. é.
Eresztő gyalupad, Fügebank. é.
Eresztő lyuk, Fliessloch.
Eresztő nyílás, Auslass, gé.
Eresztő pad, Stossbank. é.
Eresztő zsilip, Übcrfallschleusse.

6.
Ereszvasalás a vízkeréknél ,

Schützenbeschläge, gé.
Érettségi vizsgálat, Maturitäts

prüfung.
Érezhető, fühlbar.
Érfejtés, Gangabbau, b.
Ér főcsapása, Hauptstreichen 

des Ganges, b.
Érfödelék, Abraum ober der 

Lagerstätte, b.
Érhálózat, Gangnetz. b.
Érhasadék, Gangspalte, b.
Érinteni, berühren, tangiren.
Érintés, Berührung.
Érintésbeli elektromosság, Con- 

tactelectricität.
Érintetlen, unerschrottcn, un- 

verritzt. b.
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Érintetlen mélység·, unvorrilzle 
Teufe, b.

Érintkezés, Berührung·, Contact; 
fémes érintkezés, metallischer 
Contact.

Érintkezésbeli ér, Contactgang.
r Tt.
Érintkezésbeli telep, Contact- 

lagerstätte. b.
Érintkezésbeli tömzs, Contact- 

stock. J).
Érintkezés elmélete, Contact- 

theorie.
Érintkezés szöge, Berührungs

winkel.
Érintkező ér, zusitzender Gang.

.  h-
Érintkező felület, Berührungs

fläche.
Érintkező kőzet, Contactgestein.
, h-Érintkező lapok, Contactfläche.
Érintő, Tangente.
Érintő él, Berührungskante.
Érintő erő, Tangentialkraft.
Érintői tájékoztató, Tangenten- 

boussole. hm.
Érintő pont, Berührungspunkt, 

Tangentialpunkt.
Érintő sík, Berührungsebene.
Érintő vonal, Berührungslinie.
Erjedés, Fermentation, Gührung.

V.

Erjedés folyamata, Gährungs- 
process. o.

Erjedni, fermentiren, gfihren. v.
Erjesztő, Gährmittel, Gährungs- 

mittel, Ferment, v.
Érképződés, Gangbildung, b.
Érképződmény, Gangformation.
, /·
Érkereszt, Andreaskreuz der 

Gänge, Gangkreuz, b.
Ér kiágazása, Ausläufer (dries 

Ganges, b.
Ér kiékülése, Auskeilen des 

Ganges, Ausspilzen des Gan
ges. b.

Ér kivágódása, Ausschneiden 
des Ganges, b.

Erkölcsi elfajulás, elromlás,
Demoralisation.

Erkölesiség, Morali Lät.
Erkölcsösség·, Sittlichkeit.
Erkölcstelen, immoralisch, un

moralisch.
Erkölcstelenség, Immoralität , 

Unsittlichkeit.
Érkönyök, Flaggen, b.
Érkőzet, Gangort, Ganggesteiu, 

Muttergestein, b.
Érköz, Gangmittel, b.
Ér lapja, Blatt eines Ganges, 

Gangblatt; b. az ér több lap
ból áll, der Gang hat mehrere 
Blätter, b.

Ér megszűnése, Aussagen, das 
Aufhören einer Lagerstätte, b.

Ernyő, Schirm.
Ernyős mécs, Schirmlicht, b.
Éroldal, Gangulm, b.
Erózió, Ausspülung. Erosion. / .
Erő, Kraft; állandó erő, In

ständige Kraft; elektromos 
hajtó erő, elektromotorische 
Kraft; eleven erő, lebendige 
Kralt; gyorsító erő, beschleu
nigende Kraft; lassító erő, 
verzögernde Kralt; mozgató 
erő, bewegende Kralt; válto
zékony erő , veränderliche 
Kraft.

Erő, Force, Energie, Thatkraft.
Erőfeszítés, Kraftanstrengung.
Erő hatása, die Ariiéit der Kralt.
Erőirány, Kraftrichtung.
Erőltetni, forciren.
Erőmérő, Dynamometer, Kraft

messer ; fékes erőmérő , 
Bremsdynamometer, jé.

Erőműtan, Mechanik, Maschi
nenlehre. jé.

Erőmüvi, mechanisch.
Erőnyilvánúlás, Kraftäüssemng.
Erőnyomaték, Kraftmoment, jé.
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Erőparallelogram , Kräftepa - 
rallelogramni.

Erős, stark.
Erősen, energisch.
Erősen hozzálátni, durrhgreifen. 
Erősíteni, ami iron. </(·.
Erősítés, Stärkung, Verstärkung. 
Erősítő csavar, Befestigungs

schraube. (JV.
Erősség1, Stärke.
Erőszak, Violenz.
Erőszakolni, forciren. 
Erőszakolt mívelés, Raubbau, b. 
Erőszakolva, räuberisch. 1>. 
Erőszakos, drastisch.
Erőtetett, erzwungen. 
Erőtlenedés, Entkräftung. 
Erőtleníteni, entkrüften.
Erővíz, Aufschlagwasser. <jé. 
Erratikus, erratisch. / .  
Erratikus képződmény, errati

sche Formation. / .
Érrendszer, Gangsystem, h. 
Érszakadék, abgehendes Lager.

.  1>·Érszakadvány, Gangtrumm. b. 
Érszeg'ély, Besteg des Ganges, h. 
Érszorulás , Verdrückung des 

Ganges, b.
Ér tágulása, Aufthun des Gan-
, S‘'s- >>■
Értalálkozás, (Jangscharrung. h. 
Értan, Ganglelire. b.
Ér tartósságba, Aushalten der 

Lagerstätte, b.
Érték, Betrag, Valuta, Werth; 

pénzérték, Geldwerth; valódi 
érték, wirklicher Werth. 

Értékbecslés, Werthschätzung, 
Értékbevallás, W erthdeclarati- 

on.
Értékbiztosítás, Werth Versiche

rung.
Értékcsökkenés, Revalvation, 

Werth Verminderung. 
Értékegyenlőség·, Aequivalenz. 
Értékes darab, Werlhstück. 
Értékesíteni, verwerthen.

Értékesítés, Verwerthung. 
Értekezés, Colloquium, Disser

tation, Rücksprache. 
Értekezlet, Confercnz, Enquete. 
Értekezlet! jegyzőkönyv, Con- 

ferenzprotokoll.
Értekezni, conferiren. 
Értékfejtés, λνerthermittelung. 
Értékhasáb, Betragscolonne. 
Értékíteni, bewerthen. 
Értékítés, Bewerthung. 
Értéknövekvés, W e rt h v e r m eli- 

rung.
Értékpapirosok, Effecten, Fonds, 

Werthpapiere.
Értékre adott előleg·, Worth -

Vorschuss.
Értékszámítás , Anschlagsbe- 

rechnung. h.
Értékszabás, Werthbemessung. 
Értékszabás szerinti súlymérő,

Wahvationswage. p. v. 
Értékszabás szerinti sulysoro- 

zat, Wal wationseinsatzgewicht. 
. />■ >'■
Ertékszámadás, Anschlagzettel. 

b.
Értékszámadás szerint , an-

schlagsmüssig. b. 
Értékszámítás , Wcrthberech- 

nung. ko.
Értékszámvetés, a beváltott ér

ezek fémtartalmának és ér
tékének kiszámítása , An
schlagzettel, Pecunialansehlag, 
Werthanschlag, ko. 

Értékszámvetés szerinti összeg·, 
Anschlagsbetrag, b.

Értéktelen, werthlos. 
Értékteleníteni, entwerthen. 
Értéktelenülés, Entwerthung. 
Értéktöbblet, Mehrwerth. 
Értékutánvétel, Werthnachnah- 

me.
Értelmes, einsichtig, einsichtsvoll, 

intelligent, klug, verständig. 
Értelmesség, Intelligenz.
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Értelmezés, Commentar, Defini
tion, Erklärung, Interpretation.

Értelmezni, commentiren, defi- 
niren, erklären, interpretiren.

Értelmező, Commentator.
Értelmi, intellectuell.
Értesíteni, avisiren, verständi-
, gen.
Értesítés, Anzeige, Avis, Avisi- 

rung, Benachrichtigung, Infor
mation, Nachricht.

Értesítő a megérkezett áruk
ról, Ablieferungszettel.

Értesítő könyv, Avisobuch.
Értesítő levél, Avisbrief.
Értesítvény, Avisbrief, Aviso.
Érthető, deutlich, gemeinfasslich, 

verständlich.
Érthetőség, Verständlichkeit; 

Deutlichkeit fürs Ohr.
Ér töltelékanyaga, Ausfüllungs

masse des Ganges, b.
Értöltemény, Ausfüllungsmasse 

des Ganges, Gangausfüllung. b.
Értömzs, Gangstock, b.
Erubescit, bunter Kupferkies, 

Erubescit, Buntkupfererz. «.
Eruptió, Eruption. / .
Eruptivkőzet, Eruptionsgestein, 

Eruptivgestein. /.
Érváladék, Besteg des Ganges.
, h-
Ér vastagodik, der Gang wirft, 

macht-schlagt einen Bauch, h.
Érvényes, geltend, gültig.
Érvényesíteni, geltend machen, 

liquidiren.
Érvényesített, liquid.
Érvényesség, Gültigkeit.
Érvénytelen, ungültig.
Érvonúlat, Gangzug. b.
Erythrit, Kobaltblüthe. ä.
Érzékeny, empfindlich.
Érzelem, Gesinnung.
Esedékes, fällig.
Esedékesség ideje, Verfallszeit, 

Verfallzeit.
Esedékesség napja, Verfallstag.

Esedékessé lenni, verfallen.
Esemény, Ereigniss.
Esés, Fall, Gefälle; víz esés,

Wasserfall, b.
Esés magassága, Fallhöhe, bin.
Esés mutató, Gefüllzeiger. é.
Esés sebessége, Fallgeschwin

digkeit. 2.
Esés tere, Fallraum.
Esés vonala, Falllinie, hm.
Eset, Casus, Fall.
Esetleges, casual, eventuell.
Esetleges alkotórészek, accr.es- 

sorische Gemengtheile.
Esetlegesség, Casuali tűt, Even

tualität.
Esketés bizonyítványa, Trau

schein.
Eskü, Eid.
Eskübizonyítvány, Eidesurkun

de.
Esküminta, Eides főnnel.
Eskütétel, Eidesablegung, Eides

leistung.
Esküt nem tett, unbeeidigt.
Esni, fallen.
Eső rész a szabadon eső fúró

nál, Abfallstück, b.
Eső rudazat a fúrásnál, Fallge

stänge. b.
Eső súly, Fallgewicht. <jé.
Esővizek árja, Rcgenfluthen. / .
Esteli munka, Abendarbeit, b.
Esve sújtó készülék, Fallvor

richtung. ko.
Ész, Vernunft.
Észak, Mitternacht, Nord. bin.
Északi, nördlich, septentrional, b.
Északi ér, Mitternachtsgang. b.
Északi sark, Nordpol, h.
Észak felé, nördlich, b.
Északvidéki vándorkövek, nor

dische Geschiebe. /'.
Észbeli, mental.
Eszébe juttatni, in Erinnerung 

bringen.
Eszköz, Gerüthe, Goriithschaft, 

Mittel.
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Eszközlés, Bewerksteltigung. 
Eszközök, Utensilien. 
Eszközölni, bewerkstelligen. 
Észlelés, Beobachtung, Obser

vation.
Észlelések jegyzőkönyve, Ob-

servationsbuch.
Észlelés hibája, Beobachtungs- 

feliler.
Észlelni valamit, beobachten. 
Észlelő hely, Observatorium. 
Észlelő tehetség, Beobachtungs

gabe.
Eszme, Idee; rögeszme, fixe 

Idee.
Eszmetársulás, Ideenassociation. 
Észrevehetetlen, unbemerkbar. 
Észrevenni valamit, beobach

ten, bemerken, wahrnehmen. 
Észre nem venni valamit, über

sehen.
Észrevétel, Anmerkung, Bemer

kung, Beobachtung.
Észszerű, vernünftig.
Esztelen, kopflos, unvernünftig. 
Esztelenség, Thorheit, Unver

stand.
Eszterga, Drechselbank. gé. 
Eszterga aezél, Abdrehstahl, 

Dreh stahl. gé.
Esztergaállvány , Drehbankge

stell. gé.
Esztergafogó, Drehbankherz. gé. 
Esztergaforgáes, Drehspahn. gé. 
Esztergafúró, Drehbohrer für 

Eisen, gé.
Esztergahorog tartó, Auflage 

zur Drehbank, gé.
Eszterga igazító tokja, Dreh-

bankstellfutter. gé. 
Esztergakeret, Drehbankwan

gen. gé.
Esztergakorong, Planscheibe, gé. 
Esztergaláb, Untergestelle, gé. 
Esztergálni, abdrehen, gé. 
Esztergáló vas, Dreheisen. gé. 
Esztergályos, Drechsler, Dreher.

<β·

Esztergályos munka, Drechsler
arbeit. gé.

Esztergályos műhely, Dreherei, 
Drehwerk. gé.

Esztergályozni, drechseln, dre
hen. gé.

Eszterga orsója, Drehbankspin-
del. gé.

Esztergapad, Abdrehbank, Dreh
bank. jé.

Esztergapad hengerek meg
munkálására , Gylinderdreh- 
bank. gé.

Esztergátokkarika, Drehfutter- 
ring. gé.

Esztergavágány, Drehbankbahn.
<β·

Esztergavágány állványa ,
Bahnständer, gé.

Esztergavéső, Dreheisen, Dreh- 
meissel, Drehstahl. gé.

Éter, Aether, v.
Etetni, aufsieden, ätzen mit Säue

ren. v.
Euehroit. Euchroit. d.
Évad, Campagne; építő évad,

Baucampagne.
Évenként, jährlich.
Évenkénti részlet, Annuität. 
Evés, Abbau, alte Zeche, Ver

bau, Zeche, b.
Evésbeli áesolat, Zechenzimme

rung. b.
Évfolyam, Jahrgang.
Évgyűrű, Jahrring, erd.
Évi bérlet, Jahresabonnement. 
Évi díj, Jahrgeld.
Évi egyenleg, Jahresbilanz.
Évi előirányzat, Jahrcspraelinii- 

nar.
Évi fizetés, Jahresbesoldung, 

Jahresgehalt.
Évi jelentés, Jahresbericht.
Évi jövedelem, Jahresertrag.
Évi leszámolás , Jahres - Ab

rechnung.
Évi számadás, Jahresrechnung.
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Évi szükséglet, Jahresbedarf.
Jahreserforderniss.

Évi zárlat, Jahresabschluss, Jah
resschluss.

Év kezdete, Eintritt des Jahres. 
Évkönyv, Jahrbuch.
Évnegyed, Quartal. 
Évnegyedenként, quartaliter. 
Évnegyedes, qiiartal. 
Évnegyedes kimutatás, Quar

talausweis.
Évötöd, Lustrum.
Évszám, Jahrzahl.
Évtized, Decennium.
Excenter, Excenter, Excentrik.

β ·
Excenter béllése, Excenterfutter.

.β ·
Excenterforgattyú, Excenter- 

kurbel. β
Excentergyűrű, Excenterring. ß .  
Excenter járata, Excenterhub.

β ·
Excenterrúd, Excenterstange. β .  
Excenter villája, Excentergabel.

ß -
Exogyra, Exogyra. f .  
Ezredméter, Millimeter.
Ezüst, Silber; termés ezüst, 

gediegen Silber; túlságosan 
finomított ezüst, überfeines 
Silber. ko.

Ezüstaczél, Silberstahl, ko. 
Ezüstantimonsulfuret, Ilypar- 

gyrit, Kengoltit, Miargyrit, Λ. 
Ezüstapadás, Silbercalo. ko. 
Ezűstapadék, Silberverlust, Sil

bercalo. ko.
Ezüstbánya, Silberbergwerk, Sil- 

bergrube. h.
Ezüstbimbók, melyek a megol

vadt ezüst kihűlése alkal
mával képződnek , Blumen 
des erkalteten Silbers, ko. 

Ezüstchlorid, Tlornsilber, Silber
hornerz ; ii. Chlorsilber, Silber
chlorid . o.

Ezüstcsillanás, Silberblick, ko.
Ezüstdarab, Silberklumpen.
Ezüstdrót, Silberdrath.
Ezüstejtés, Silberfällung, < lemen- 

tation des Silbers, ko.
Ezüstelőállító eljárás, Silberge

winnungsmethode. ko.
Ezüstér, Silbergang. b.
Ezüstércz, Silbererz, b.
Ezüstérczes erek, Silbererzgänge. 

Io
Ezüstfehér, silberweiss.
Ezüstfém, Silbermetall.
Ezüstfény, Silberglanz.
Ezüstfinomító tűzhely, Silber

feinbrennherd , Silberraffinir- 
herd. ko.

Ezüstfogó, Silberzange, ko.
Ezüstfoncsor, Silberamalgam, ko.
Ezüstgálicz, Silb(‘rvitriol. />. i>.
Ezüstgelét, Silberglättc. ko.
Ezüstgyökér, Anbruch in der 

Treibherdmasse. ko.
Ezüstkamara, Silberkammer. />. r.
Ezüstkérnlő tűk, Silberstreich- 

nadel. kr.
Ezüstkohó, Silberhütte, ko.
Ezüstkohó rézkénesköve, Sil- 

borhüttenkupferlech. ko.
Ezüstkorom, Silberschwärze. <i.
Ezüstkovacs, Silberkies. ü.
Ezüstlapka, Silberplatte. />. o.
Ezüstlúgzás , Kochsalzlaugerei , 

Silberextraction, ko.
Ezüstmázanyag, Silberglätte, ko.
Ezüstnyujtó mü, Silberstreck- 

wei'k. /). r.
Ezüstoxid, Silberoxid. o.
Ezüstös, versilbert, n.
Ezüstös pörkölményolvasztás 

próbája, Silberrostschmelzpro- 
be. ko.

Ezüstöt ejteni, Silber cementi- 
ren. ko.

Ezüstöt finomítani, Silberbren
nen, Silber feiniren. ko.

Ezüstözött, versilbert, r.
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Ezüstpénz, Silbergeld, Silber- 
ínünzc.

Ezüstpillogás, Silberblick, ko.
Ezüstpróba, Silberprobe, ké.
Ezüstréz sulfarsenostibit, Poly- 

basit. ú.
Ezüstrézsulfuret, Silberkupfer

glanz, Stromeyerit. á.
Ezüstrudacs, Siberbarre. p. v.
Ezüstsulfarzenit, Proustil. ú.
Ezüstsulfostibit, Stephanit, Ste- 

íanit, Pyrargyrit, á.
Ezüstsulfuret, Argentit, Glaserz, 

Silberglanz , Weichgewächs ; 
ή. Schwefelsilber, ko.

Ezüstsúlymérő, Silberwage. ko.
Ezüstszemecske, Silberkorn. ké.
Ezüstszínű, silberfarbig.
Ezüsttár, Silberkannner. p. v.
Ezüsttáresa, Silberkuchen, ko.
Ezüsttartalmu, silberhaltig, ké.
Ezüsttartalmu érezdarab, Sil- 

berstufe. b.
Ezüsttartalmu fakóérez, Silber- 

lahlerz. (t.
Ezüsttartalmu fénylő rézérez,

Silberkiipíerglanz. ó.
Ezüsttartalmu színpor, Silber

schlich.
Ezüsttartalmu tellurbizmut ,

Welirlil, Molybdensilber. Λ.
Ezüsttartalom a súly egységben, 

Silbergehalt, Silberbalt; ezüst- 
tartalom az összes súlyban, 
Silberinhall. ko.

Ezüsttégely, Silbertiegel, r.
Ezüstteleníteni, i'ntsilbern. ko.
Ezüsttelenítés, Entsilberung, ko.
Ezüsttelenítő üst, Entsilberungs- 

kessel. ko.
Ezüsttöményítés, Silbiuconcen- 

tration. ko.
Ezüsttördelék, Jlruch.silbia·. ko.
Ezüstvakarék, Silberkrätze, ko.
Ezüstválatás , Silberscheidung. 

P■ >'■

Ezüstveszteség , Silberverlusl , 
Silbercalo. ko.

Ezüstvilla, Silbergabel, ko.

F.
Fa, Holz ; ásványfaszén, fossiles 

Holz, Lignit; faragott fa, be
schlagenes Holz; korhadt fa, 
verfaultes Holz; szúrágta fa, 
wurmstichiges Holz; szurkos 
fa, bituminöses Holz; telített 
fa, impregnirtes Holz.

Faárak, Holzpreise.
Fabeeslés, Holzschätzung, erd.
Fabélyegző, Forsteisen, erd.
Faburkolat, Holzpflasterung , 

Holzverkleidung, é.
Facsatorna, Holzrinne. <’.
Facsúsztató, Holzbahn, erd.
Fadúcz, Docke. Λ.
Fadúez széke, Dockenschännuel.

h.
Faék, Holzkeil.
Faeladás, Holzverkauf.
Faépítmény, Holzbau, ó.
Fafészer, Holzschuppen, é.
Fafogas kerék, Mutterrad. <jé.
Fafogyasztás, Holzverbrauch , 

Holzaufwand.
Fafödél, Holzdach. é.
Fafúró, Holzbohrer, é.
Fafúvó, Ilolzbalg, ko.
Fafürész, Holzsäge. erd.
Fagát, Holzdannu. b.
Fagáz, Holzgas, ko.
Fagázzal fütött hegesztőpest,

Holzgasschweissofen. ko.
Fagázzal fűtött kavarópest,

Holzgaspuddlingsofen. ko.
Fagus sylvatica, Fagus sylvati- 

ca. /.
Faggyú, Inschlitt, Talg, Unschlitt.

T.
Faggyútartó, Unschlittbeháltei·.

p .  V.
Fagypont a hőmérőn, Eispunkt. 

Frostpunkt, Gefrierpunkt.
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Fahányó, Holzwerfer. b.
Faház, Blockhaus, é.
Fahiány, Holzmangel.
Fa homloklapja, Hirnscite des 

Holzes.
Faizás, Holzung, erd.
Faizás szolgalma, Forstservitut.
Faizást illető szolgalom, Hol

zungsservitut. erd.
Faj, Art, Sorte, Species.
Fajcsere, Artenwechsel.
Fajhő, specifische Wärme.
Fajhőmérő, Calorimeter.
Fajok elkülönítése, Differenzi- 

rung der Arten, f.
Fajok változása, Artenwechsel.
Fajsúly, specifisches Gewicht.
Fajszerü, specifisch.
Fajta, Art.
Fakereskedés, Holzhandel.
Fakészlet, Holzvorrath.
Fakóérez, Tetraédrit, Fahlerz. á.
Fakötés, Holzverbindung, é.
Fal, Mauer, W and; falkerítés, 

Einfriedigungsinauer; támasz
fal, Futtermauer; gyámfal, 
Widerlagsmauer ; záró fa l, 
Abschlussmauer, é.

Falat fölépíteni, aufmauern. é.
Falat rakni, aufmauern, mauern. 

é.
Falazás, Mauerarbeit, é.
Falazat, Ausmauerung, Gemäuer, 

Mauerung, Mauerwerk; beton
falazat, Betonmauerwerk; fa
ragott kőfalazat, Quadermau
erwerk ; faragott kővel borí
tott téglafalazat, Ziegelmauer- 
werk mit Quaderverkleidung; 
kőfalazat, Bruchsteinmauer
werk ; sárfalazat, Piséemauer- 
werk; száraz falazat, trocke
ne Mauerung; téglafalazat, 
Ziegelmauerwerk; vakolatfa
lazat, Mörtelmauerung.

Falazni, mauern, é.
Falazott gát, Mauerdarnm. b.
Falboríték, Wandbekleidung, é. \

Falegyenlőség, Mauergleiche.
Falfiók, Wandfach. é.
Fali fúrógép, Wandbohrmaschi- 

ne. (jé.
Fali gém, Wandkrahn. jé.
Falkapocs, Anker, Maueranker, 

Mauerband, Mauerschliesse. é.
Falkapocsfogó vas, Durchschü- 

be für Schliessen. ko.
Falkapocslap, Ankerplatte, Ver- 

ankcrungsplatte. é.
Falkerítés, Einfassungsinamu·. é.
Falkoszorú, koszorúfa, Mauer- 

bank, Mauerkrone, Mauerlatte, 
é.

Falmállás, Mauerfrass. é.
Falpillér, Wandpfeiler, é.
Falsík, Wandfläche, d.
Falszekrény, Wandkasten. <·.
Faltő, Sockel, é.
Faltő borító lapja, Sockel blend - 

platte, é.
Faltőburkolat, Sockelverklei

dung. é.
Faltőmagasság, Sockelhöhe.
Faltőpárkány , Fussgesims , 

Sockelgesims, é.
Faltővakolat, Sockelanwurf. é.
Falvastagság, Mauerdicke, Mau

erstärke, Wandstärke, é.
Fametszet, Holzschnitt.
Fáncz az öntvényen, Bart, am 

Gussstück, Gussnaht. ko.
Fanem, Holzart, erd.
Fanövénytan, Forstdendrologie. 

erd.
Faoldal, Holzwand. c.
Faőr, Holzwächter, erd.
Fapálya, Holzbahn, erd.
Farács, melyre a leűző tűzhe

lyen a fát rakják, Bock. i-o.
Farácsozat, Bindwerk.
Fáradalom, Strapaze.
Fáradhatatlan, infatigabel, un- 

ermüdet.
Fáradhatatlanság, Un erm üdlich - 

keit.
Fáradság, Mühe.
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Fáradt gőz, Abdampf', Ausbla- 
sedampf, Auspuffdampf, Aus- 
strömungsdampf. jé.

Faragatlan, unbehauen, unbe
schlagen, unbezogen. é.

Faragni, schnitzen, é.
Faragó fejsze, Bundaxt. é.
Faragószék, Bock. é.
Faragott fa, bearbeitetes Holz; 

faragott kő, bearbeitete Stei
ne, Haustein, Quader, Qua
derstein, Werkstein, é.

Faragottkőfal, Quadermauer, é.
Farakodó, Holzverladerampe.
Farakóhely, Flossplatz, Holzde

pot, Holzlegstätte, erd.
Faráspoly, Holzraspel, é.
Farbőr, Arschleder, Bergleder, 

Fahrleder, Hinterleder, Leder.
b.

Fark-ék, Schwanzkeil. ko.
Farkgyürü, Schwanzring, ko
Farkkarika. Schwanzring. ko.
Farklemez, Schwanzschiene, ko.
Farkötény, Bergleder, b.
Farkpőröly, Schwanzhammer, ko.
Farkpőröly állványa, Schwanz

hammergerüst. ko.
Fasróf, Holzschraube, é.
Faszállítás, Holztransport, erd.
Faszállítás az erdőből, Brin

gung. erd.
Faszállítás módja, Bringungs

art. erd.
Faszállítás vesztéke, Bringungs

calo. erd.
Faszállító hivatal , Flossamt. 

erd.
Faszállító készülék, Bringungs

anstalt. erd.
Faszárító csatorna, Darrofen

kanal zum Ilolzdarren. ko.
Faszárító kemencze, Holzdarr

ofen. ko.
Faszáritó szekér, Holzdarrwa

gen. ko.
Faszeg, Holznagel, é.
Faszén, Holzkohle, ko.

Faszénnel olvasztó pest, Holz
kohlenofen. ko.

Faszénnel termelt vas, Holz
kohleneisen. ko.

Faszerkezet, Holzkonstruktion , 
Holzwcrk. é.

Faszín, Holzschuppen, é. 
Faszükséglet, Holzbedarf. 
Fatelítés, Kyanisirung des Hol

zes. b.
Fatermelés , Holzerzeugung , 

Holzproduktion, erd.
Fát garmadába rakni, schlich

ten das Holz. erd.
Fát kijelölni, holzauszeichnen. 

erd.
Fatörzs, Holzstamm, erd. 
Fatuskó, Holzklotz, erd. 
Fatüzelés, Holzfeuerung, IIolz- 

heitzung.
Faúsztatás, Flössanstalt. erd. 
Faúsztató csatorna,Flossgraben.

erd.
Faültetés, Holzpflanzung, erd. 
Favágás, Holzhieb, Holzschlag.

erd.
Favágás ideje, Fällzeit. erd. 
Favágó, Holzfäller, Holzhauer, 

Forstknecht, erd.
Favágó fűrész, Mondsäge. erd. 
Favályú, Bolzenrinne, b. 
Favázas fal, Fachwand, Fach

werkmauer, Fachwerkbau, Rie
gelmauer, Riegelwand. é. 

Favázas mü, Fachwerk. 6. 
Faváz hevedere, Fachwandrie

gel. é.
Faváz oszlopa, Fachwandsäule. 

é.
Favéső gép, Holzstermnmasehi-

ne. é.
Favétel, Holzerkauf 
Fazékas agyag, Töpferthon. f. 
Fazékas munka, Töpferarbeit. 

é.
Fazsindely, Holzschindel, é. 
Fecselni, spratzen, spritzen, ké.
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Fecskefark, Schwalbenschwanz. 
é.

Fecskefarkalaku kötés, Schwal
benschwanz Verbindung. ó.

Fecskefarku kapcsolás, Kreuz- 
verkfnmnung. é

Fecskendő csap, Einsprilzhahn.
gé.

Fecskendő cső, Einspritzrohr. ß .
Feddeni, tadeln.
Feddés, Tadel.
Feddhetetlen, unbescholten, un- 

tadelhaft, tadellos.
Fedezet, Bedeckung, Deckung; 

a pénzszükséglet fedezete, 
Bedeckung der Kosten.

Fedezni, decken; költségeket 
fedezni, die Kosten decken, 
bestreiten die Kosten.

Fedező okirat, Deckungsurkun
de.

Fedő, Bedeckung, Deckel.
Fedő, a kőzet fedője, Dach 

eines Gesteines, das I langende, 
Hängend, b.

Fedőér, Hangendkluft, h.
Fedő érez, Dacherz. b.
Fedő galy a bogsán, Doekrei-. 

sig, Deckstrauch, erd
Fedő gerenda, Deckbalken, é.
Fedőkapcsok, Deckelschliessen 

heim Walzwerk, ko.
Fedőkeresztezés, Hangendver- 

(pierung. h.
Fedő kövek épületen, Deck

platten, Decksteine. <·.
Fedő kőzet, Auflager, die obe

ren Lagen der Gebirgsniasse, 
Dachgestein, Dachstein, b.

Fedőlap, Deckscheibe. ß .
Fedőlap a készelő tűzhelyen,

Deckplatte, ko.
Fedőlapja a síncsomónak, Dec k-

1 platte, Deckschiene dei' Schien
pakete. ko.

Fedőlapok tartója, Dachplatten-
träger. é.

Fedő lemezek az épületen .
Deckplatten, 6.

Fedőréteg, Oberbank. b.
Fedősó, Abraumsalz. x. b. 
Fedőszakadék, HangendImmm, 

b.
Fedő talaj, Abraum ober der 

Lagerstätte, b.
Fedő tégely, Decktiegel. Ir. 
Fedővágat, Hangendschlag, b. 
Fegyelem, Disciplin. Mannszucht. 
Fegyelmetlen, undisciplinirt. 
Fegyelmetlenség, Insubo rdina - 

t.ion.
Fegyelmezett, disciplinirt. 
Fegyelmezni, disciplin íren. 
Fegyelmi, disciplinar.
Fegyelmi büntetés, Disciplinar- 

strafe.
Fegyelmi eljárás, Disciplinar- 

verfahren.
Fegyelmi rendszabály, Discipli-

narmassregel.
Fegyelmi szék, Strafsitzung, b. 
Fegyelmi vizsgálat, Discipiinar- 

untersucbung.
Fehér, weis«.
Fehér antimonércz, Valcntinit,

Weissspiossglanzerz, Weiss- 
spiessglascrz. A.

Fehér bádog, Woissblcch. ko. 
Fehér bádog tábla, Weissblech- 

tafcl. ko.
Fehér csillám, Katzensilber. A. 
Fehér ezüstércz, Wcissgilligcrz, 

Weissgültigerz. á.
Fehér fém csapágyakhoz ,

Weissmetall, ß .
Fehér gálicz, Galizenstein. A. 
Fehéríteni nyersvasat, weiss

machen; ko. fehéríteni ezüs
töt, weisssieden. j>. r. 

Fehérítés, Weisssud. />. r. 
Fehérítő műhely, Woisssudgaa- 

den. /). r.
Fehér izzó, weissglühend, ko. 
Fehér izzó hőség, Weissglüh

hitze. ko.
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Fehér kéneskő a rézolvasztás
nál, Weissmotall, YVeissslein.
ko.

Fehérkő, Weissstein, Granulit./ .
Fehér nyersvas, weisses Roh

eisen. ko.
Fehér ólomércz, Gerussil, Weiss- 

bleierz. á.
Fehér olvasztószer , weisser 

Fluss, ke.
Fehér rézkéneskő az angol 

rézolvasztásnál, Extrastein, ko.
Fejesap, ílalszapfen. <ß.
Fejedelmi, landesfürstlich.
Fejedelmi irat, Gabinetsschrei- 

ben.
Fejedelmi parancs, Gabinetsbc- 

fe hl.
Fejes hengermű , Tyroswalz- 

work. ko.
Fejes pöröly, Stirnhanuner. ko.
Fejes szeg, Kopfnagel, é.
Fejes vonalzó, Schlaglineal, An

schlaglineal. hm.
Fejkészlet, Häuptel. 2.
Fejlemez, Kopfplatte, ko.
Fejlesztés, m. t. fejlemény, 

Entwickelung.
Fejlesztett gáz, Generatorgas, ko.
Fejlesztő, Generator.
Fejlesztő üregezés, Entwieko- 

lungscalibcr. ko.
Fejletlen, unentwickelt..
Fejlődés, Ausbildung, Entwicke

lung. /'.
Fejlődés folyamata, Entwicke- 

lungsgang, Entwiekelungspro- 
cess. /'.

Fejszámolás, kopfrechnen.
Fejsze, Axt, Hacke, Schrottaxt, 

Schrottbeil, Schrotthacke, é.
Fejszecsapás, Axthieb, é.
Fejsze foka, Axthelm. 6.
Fejszenyél, Axtstiel, é.
Fejsze pengéje, Axtblatt.
Fejtegetés, Besprechung, Erör

terung.

Fejtegetni valamit, besprechen, 
erörtern.

Fejteni, Abbau treiben, abbauen, 
erbauen, gewinnen, b.

Fejteni érezet, Erze erbauen, b.
Fejteni fölszinten, auslochen, 

Erz nahe an der Oberfläche 
gewinnen, b.

Fejteni követ, Steine brechen ; 
fejteni érezet, Erze abbauen ; 
itt gazdag érczeket fejtenek,
hier brechen reiche Erze. b.

Fejtés, Abbau, Gewinnung, Ver
hieb. b.

Fejtés áesolatja, Abbauzimme- 
rung. b.

Fejtés a dőlés szerint, schwe
bender Abbau, b

Fejtésben állani, in Abbau ste
hen. b.

Fejtés berakattal, Abbau mit
Versatz, b.

Fejtés csapás szerint, strei
chender Abbau, b.

Fejtés helye, Abbau, b.
Fejtés keresztváj átokkal, Ab

bau mit Querstrassen, b.
Fejtés költségei, Gewinnungs

kosten. b.
Fejtés módja, rendszere, Ab-

baumetliode, A
Fejtés, nyílt, fölszinti, offener 

Abbau, b.
Fejtés osztályai, Abbaustösse. b.
Fejtésre méltó, abbauwürdig, b.
Fejtésre méltóság, Abbauwür- 

digkeit. b.
Fejtésre venni, in Abbau neh

men. b.
Fejtés, széles pásztáju, Abbau 

mit breitem Blick, b.
Fejtés szintje, Abbauhorizont. b.
Fejtéstan, Abbaulohro, \Gewin- 

nungslehre. h.
Fejtés térképe , Abbaukarte, 

Verhaukarte, bin.
Fejtés területe, fejtésben levő 

terület, Abbaufeld. b.
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Fejtést rendezni, kezdeni, Ab
bau anlegen. b.

Fejtés vége, Abhieb, a. m. die 
Stelle, wo die weitere Gewin
nungsarbeit eingestellt wurde'. 
h.

Fejtett kő, Bruchstein, é.
Fejtettkőfal, Bruchsteinmauer. 

é.
Fejtettkőfalazat , Bruchstein

mauerwerk. é.
Fejthető, gewinnbar, b.
Fejthető köz, Abbaumitte). b.
Fejthetőség, Gewinnbarkeit. b.
Fejtő munka, Gewinnungsarbeit. 

b.
Fejtő pászta, Abbaustrasse, b.
Fejtő vágat , Verhaustrecke , 

Abbaustrecke, b.
Fejtő vájatvég, Abbauort, Ver

hauort. h.
Fék, Bi •emse, Preinse, Zaum ; b. 

légnyemásu fék, athmosphä- 
rische Bremse; gé. magától 
működd fék , automatische 
Bremse; gé. elektromos fék, 
elektrische Bremse; gé. víz- 
nyomásu fék, hydraulische 
Bremse; gé. megereszteni fé
ket, die Bremse lösen ; Prony 
féle fék, pronyseher Zaum. gé.

Fékabrones, Bremsband. b.
Fékállvány, Bremsgerüst,Brems

säule. h.
Fékesavar, Bremsschraube, b.
Fékemelő, Bremsbaum, Brems

drücke! , Bremshebel , Brem
senhebel, Bremsschwengel, b.

Fékes ereszkedő, Bremsschacht
b,

Fékes erőmérő, Bremsdynamo
meter. gé.

Fékes göngörítő, Bremshaspel.
b.

Fékes kankarék, Bremshaspel.
b.

Fékes kocsi, Bremswagen. gé.
Fekete kőszén, Schwarzkohle, h.

Fékes kötéldob , Bremskorb , 
Bremstrommel, h.

Fekete esillanás, Schwarzblick. 
ko.

Fekete pillogás, Schwarzblick. 
ko.

Feketeréz, Schwarzkupier, ko.
Feketerézíúgzás, Schwarzkup

ferextraction. ko.
Feketerézolvasztás , Schwarz- 

kupf erarbeit, Sch warz i nach on, 
Schwarzkupferschmelzen, ko.

Fekete törésű vas, sebwarzbrü- 
chiges Eisen, ko.

Fekete vaskő, Blackband. á.
Fékezés, Hemmung.
Fékezni, bremsen; b. hemmen.
Fékező emeltyű, Bremsbaum. 

Bremsdrücke! , Bremshebel . 
Bremsenhebe], Bremsschwen
gel. b.

Fékező erő, Ooercitivkraft.
Fékező forgatyú, Bremskurbel. 

gé.
Fékező gyűrű, Bremsring. b.
Fékező jel, Bremssignal, gé.
Fékező kar, Bremsbaum, Brems- 

drückel, Bremshebel, Brem
senhebel, Bremsschwengel, h.

Fékező kerék, Bremsrad. b.
Fékező készülék, Hemmvorrich

tung. gé.
Fékező talp, Hemmeisen, Hemm

schuh, Radschuh.
Fékező tuskó, Bremsstock, b.
Fékforgató, Bremskurbel, gé.
Fékgörönd, Bremswelle. b.
Fékgörönd karika, Bremswel- 

lenring. b.
Fékgöröndszorító karika ,

Bremsziehring. b.
Fék hatása, Bremswirkung, gé.
Fékkar csapfészke, Bremspfad- 

eisen. b.
Fékkengyel, Bremsbügel. b.
Fékkezelő, Bremser, b.
Fékkikapcsoló , Bremsaus- 

rücker. gé.
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Fékkorong, Bremsscheibe. b. 
Fékláncz, Bremskette. b. 
Fékmü, Bremsmaschine. b. 
Fékorsó, Bromsspindel. jé. 
Fékrúd, Bremsstange. b. 
Fékrugó, Brcmsfeder. jé. 
Fékszerkezet, Bremswerk. h. 
Féktalp, Bremsbacke, Bremskopf, 

Bremsschuh, Bremsbuckel, b. 
Féktelenség, Zügellosigkeit. 
Féktengely, Bremsachse, jé. 
Fektetni, einlagern, ά.
Feküdni, liegen.
Fékvas, Bremsschiene, b. 
Fekvés, Lage.
Fekvéshézag, Lagerfüge. é. 
Fekvet, Einlagerung; /. Lager

stätte ; b. Lage.
Fék vonórúdja, Bremsenzug- 

stange, b.
Fekvő, Liegend, b.
Fekvő boksa, Haufen, Meiler.

erd.
Fekvőér, Liegendkluft. b.
Fekvő gép, liegende Maschine.

jé.
Fekvőgurító, Liegendschutt, b. 
Fekvő hely, Lager, Auflager, jé. 
Fekvő henger, Horizontalwalze.

ko.
Fekvőkeresztezés, Liegendver

kreuzung. b.
Fekvő oszlopok, Domen. A. 
Fekvő réteg, Unterbank. /'. 
Fekvőszakadék, Liegendtrumm. 

b.
Fekvő szér, Liegendherd, Schau

felherd. 2.
Fekvő szivattyú, Schleppsatz. b. 
Fekvő tömzs, Lagerstock, lie

gender Stock, b.
Fekvővágat, Liegendschlag, h. 
Fél, Partei.
Félablak, Mezzanin, é.
Feladás, Delation, Denunciation. 
Feladás az olvasztóba, Chargi- 

rung. ko.
Feladat, Problem.

Feladni, denunciren.
Feladni az olvasztóba, setzen, 

chargiren, gichten. ko.
Feladni olvasztóba az elegyet,

einsetzen die Beschickung, kn.
Feladó, Gichtaufgeber; ko. Ab

sender, Aufgeber, Adressant, 
Delator, Denunciant.

Feladó állomás, Aufgabestation, 
Aufnahmestation.

Feladó az olvasztóba, Aufge
ber. ko.

Feladó csille, Gichtwagen, ko.
Feladóhíd, Gichtbrücke, ko.
Feladó hidat fedő lapok, Gicht- 

brückenfussplatten. lco.
Feladó lap, Gichtzacken, Roll, 

Ruhrzacken, ko.
Feladó lap a vaskészelő tűz

helyen, Gichtzacken. ko.
Feladó mérték, Gichtgemäss, 

Gichtmass. ko.
Feladó oldal a vaskészelő tűz

helyen, Gichtseite, ko.
Feladó'padozat, Gichtbühne, ko.
Feladóf torok, Aufgebeöffnung, 

Gicht, ko.
Feladó torony, Gichtturm. ko.
Feladó vevény, Aufgabsreccpis- 

se, Aufnahmsrecepisse.
Fél ajtó, halber Thürstock, b.
Felállítani, errichten.
Félátmérő, Halbmesser, Radius.
Félbehagyni a munkát, einhal- 

ten mit der Arbeit.
Félben szakadni, aussetzen.
Félbeszakasztani a munkát,

einstellen die Arbeit, b.
Félbeszakítani, unterbrechen.
Félbeszakítás, Unterbrechung.
Felbillenni, überkippen,
Felbomlás, Zersetzung; v ,  Des

organisation.
Felcserélés, Umtausch.
Felcserélése az ácsolatnak, 

Auswechslung der Zimmerung. 
b.

Felcserélni, vertauschen.
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Felcserélni ácsolatot, auswech- 
seln die Zimmerung, b.

Feldolgozás, Verarbeitung.
Feldolgozni, aufbringen, verar

beiten, zugutebringen. ko.
Feldőlt rétegek , überkippte 

Schichten. /.
Feldöngölni, aufstauchen, v.
Felebbezni, eine Apellation ein- 

legen.
Felébemívelés, Halbbau. b.
Feledékeny, vergesslich.
Feléleszteni, regeneriren.
Felélesztő, Regenerator, ko.
Felelet, Antwort, Beantwortung.
Felelni, beantworten.
Felelős, responsabel, verantwort

lich.
Felelősnek lenni, verantworten.
Felelősség, Verantwortlichkeit.
Félemelet, Halbgeschoss, é.
Felemelni, steigern.
Felépítmény, Überbau, é.
Feles alak, halbflächige Gestalt, 

hemiädrische Gestalt, á.
Feles munka, Überarbeit.
Félév, Semester.
Félévenként, halbjährlich, se- 

mestraliter.
Féléves, halbjährig.
Félévi, semestral.
Félévi vizsgálat, Semestralprü- 

fung.
Felezés, Halbirung.
Felező pont, Halbirungspunkt.
Felező rendszer, Halbirungssys- 

tem.
Felfalazni, aufmauern, é.
Felfedezni, auffindcn.
Felfelé, bergaufwärts.
Felfogadni, dingen; b. anneh

men.
Felfogás, Fassung.
Felfogható, einleuchtend.
Felfogni, abfangen, abspännen, 

auffangen : b. begreifen, fassen.
Felfogni vizet, auffangen das 

Wasser, b.

Felfogó tehetség, Fassungsfä
higkeit, Fassungsgabe, Fas
sungskraft, Fassungsvermögen, 
Begriffsvermögen.

Felforgatni, Umstürzen.
Felforralni, aussieden.
Félfödél, Flugdach, Halbdach, 

Pultdach, é.
Felfödni az eret, entblössen 

einen Gang. b
Felfrissíteni a kőzet felületét,

abfrischen ein Gestein, b.
Felfüggeszteni, suspendiren.
Felfüggesztés, Susp endi run g.
Félgömb, Halbkugel.
Félgömbölyü, halbrund.
Felgöngöriteni, aufhaspeln, auf

wickeln, aufwinden. b.
Felgyulasztani, entflanimen.
Felhabarni, abquirlen, ko.
Felhágni, hinaufsteigen, b.
Felhalmozni, anhäufen.
Felhasználás, Ausnutzung.
Felhasználni, ausnutzen.
Felhasználni ellenállást húzás 

vagy nyomás ellen, Anspruch- 
nahme, in Anspruch nehmen 
auf Zug oder Druck. </<;.

Felhatalmazás, Ermächtigung, 
Vollmacht.

Felhatalmazni, ermächtigen.
Felhatalmazó, Mandant, Voll

machtgeber.
Felhatalmazott, Mandatar, Voll- 

machtnehrncr.
Felhatalmazvány, Mandat, Voll

macht.
Félhengerded, halbcylindrisch.
Felhívás, Aufforderung.
Félhomályos, halblicht.
Felhordani, hinauftragen.
Felhozni, heraufbringen.
Felhúzó gép, Winde, b.
Féligkész, halbgar, ko.
Féligkész termék, Halbproduckt. 

ko.
Felirat, Inschrift.
Felis spelaea, Felis spelaea. J.
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Feljogosítani, berechtigen.
Feljogosítás, m. t. jogosít- 

mány, Berechtigung.
Feljogosított, berechtigt.
Felkankarítani, aufwickeln, auf- 

winden. aufhaspeln. b.
Félkerek, halbrund.
Felkérés, Mulhung. h.
Felkérés bizonyítványa, Mu- 

thungsschein. b.
Felkérések könyve, Muthungs- 

buch. b.

Felkérés időztetése, Erlangung 
der Mulhungsfrist. b.

Felkérni, muthen. b.
Felkérni bányát, empfahen, die 

Verleihung einer Grube begeh
ren. b.

Felkérni bányatelket, abmu- 
thcn. b.

Felkérő, Impetrant, Impetrator, 
Muther. b.

Felkérvény, Muthungsgesuch , 
Muthzettel. b.

Félkész, halbfertig.
Félkész termény, Zwiscbenpro- 

duckt. kn.
Félkészvas, Hahn, Hase, Kar- 

titsch. ko.
Félkészvas a készelésnél, Hahn.

ko.
Félkézfejsze, Bankaxt, é.
Félkézfúró, Handbohrer, é.
Félkézkalapáes, Fäustel, Hand- 

fäustel, Handhammer, Scheid
fäustel, Scheidhammer, Schlä
gel. b.

Félkézkalapáes foka, Fäustel
bahn. b.

Félkézkalapáes nyele, Fäustel
helm. b.

Félkör, Halbkreis, Halbzirkel.
Felkötő oszlop, Hängsäule, b.
Felkutatni, erschürfen, b.
Felkutatni területet, abschür

fen ein Terrain, b.
Felküldeni. hinaufschicken.

Felmérendő terület, Aufnahms
gebiet. hm.

Felmérés, Abmessung, bin.
Felmérni, abmessen, ausmessen. 

Tun.
Felnyitó pont bányanyitásnál,

Aufschlagspunkt, b.
Felnyomülni, empordrängen. /.
Feloldani, auflösen ; v. entbinden.
Feloldás, Auflösung.
Feloldatik, es löst sich auf v.
Felolvadni, in Fluss kommen, ko.
Felolvasás, Vorlesung.
Felolvasni névsort, verlesen. I.
Felolvasztani, in Fluss bringen, ko.
Félopál, Halbopal. ά.
Feloszlás, Dissolution.
Féloszlop, Halbsäule, Pilaster, é.
Felosztani, repartiren, vertheilen.
Felosztás, Repartition, Verthei - 

lung.
Feloszlatni társulatot, auflösen 

eine Gesellschaft.
Feloszthatatlan, untheilbar.
Felőr, Hutmann. b.
Felőrölni, aufmahlen, ko.
Felpuffadni, felpuífasztani, blä

hen.
Felrakni, aufladen, verladen; b. 

zulegen, bin.
Felrakni ólmot a leűző tűz

helyre, einsetzen das Werk
blei auf den Treibherd. ko.

Felrakó műszer, Zulegzeug. bm.
Félre fúrni, fehlbohren, b.
Félreismerhetetlen, unverkenn

bar.
Félre magyarázni, missdeuten.
Felrobbanni, explodiren.
Felrovás, Anschnitt, b.
Felség, Majestät.
Felségi jog, Majestätsrecht.
Felségjog, Berghoheitsrecht, b.
Felseperni, aufkehren.
Felső ajak a fúvókatokon ,

Obermaul. ko.
Felső ajaku fúvókatok, unter

halte Form. ko.
1
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Felsőbb altáró jogát elfoglalni,
enterben den höheren Erb
stollen. 7.

Felsőbb alút jogát elfoglalni,
enterben den höheren Erb- 
stollen. b.

Felsőbb bíróság , Gerichtshof 
höherer Instanz.

Felső bélyeg, Patrize. p. v.
Felső dara, rösches Häuptel, z.
Felső építmény, Oberbau. L
Felső építmény rendszere, Ober- 

bausystem. é.
Felső építmény szerkezete, Ober- 

bauconstruction. é.
Felső gerenda, Oberbalken, é.
Felső járat, Obergestänge, b.
Felső kötél, Oberseil. b.
Felső kötéldob, Oberkorb. b.
Felső lisztszínpor, Köpfelmehl- 

schlich. z.
Felső magyarország, Oberun

garn.
Felső mart, Oberstoss. b.
Felső olvadóhely, Obergestell. 

ko.
Felső párkány, Obergesims, é.
Felső rész, Obertheil.
Felső rudazat, Obergestänge. <ß.
Felsőség, Superiorität.
Felső szekrény, Oberkasten, gé.
Felső színpor, Köpfclschlich , 

Vorderschlich, z.
Felső tanintézet, Lyceum.
Felszabadítani bányát, freifal- 

lenlassen, freigeben, b.
Felszabadító jel, Freistufc. b.
Felszámítani, in Rechnung brin

gen.
Felszámítás, Anschnitt, b.
Felszámolás, Berechnung.
Felszámolni, berechnen.
Felszaporodni, anwachsen.
Félszeg, einseitig.
Felszerelés, Montage, Montirung. 

gé.
Felszerelni, montiren. gé.
Felszerelő gépész, Monteur, gé.

Felszólalás, Beschwerde, Recla
mation.

Felszólalás határideje, Reda- 
mationsfrist.

Felszólítás, Aufforderung.
Felszólítás nélkül, unaufgefor- 

dert.
Feltalálni, erfinden.
Feltaláló, Erfinder.
Feltartóztatni, aufhalten, zu

rückhalten.
Feltolúlni, enipord ringen. / .
Feltölteni, aufdünunen: h. aut

sch ritten, aufstürzen, é.
Feltöltés, Anschüttung, Anfdäin- 

miing, Aufschüttung, Auftrag. 
é.

Feltörés , Aufbruch , Aufhau , 
Überhau, Überhöhen. Über
sichbrechen, 7.

Feltörni, erbrechen; b. aufklop
fen. 0.

Feltörni pecsétet, entsiegeln.
Feltörő kalapács, Ausschlagfäu

stel, Haldenputzka; b. Poch- 
pulzka, Pochschlägel. 0.

Feltörő kalapács az érezválasz- 
tásnál, Aufschlaghammer, b.

Feltörő kalapács a zúzóban, 
Pochputzka. z.

Felújítani kőzet felületét, be-
stufen, das Gestein frisch auf
hauen, anfrischen das Gestein. 
b.

Felügyelet, Beaufsichtigung, In
spection.

Felügyelni, beaufsichtigen.
Felügyelő, Inspector, Respicient.
Felügyelőség, Inspectoral.
Felülépítmény, Superaedificat, é.
Felülmúlni, übertreffen.
Felülről nézve, obere Ansicht.
Felülvizsgálat, Sup οπό visi on.
Felülvizsgálni, superarbitriren.
Felvágni kőzetet, bestufen, das 

Gestein frisch aufhauen, b.
Félvallonkészelés, Halb wal 1 on - 

schmiede, ko.
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Felváltandó áesolat, wand el
bán' Zimmerung, b.

Felváltani, ablöson ; b .  einwech- 
scln, umwechseln.

Felváltani áesolatot, auswech
seln di(! Zimmerung, b .

Felváltás, Ablösung; A.Einwechs
lung.

Felváltása az áesolatnak, Aus
wechslung der Zimmerung, b.

Felváltás órája, Lösestunde, 
Wechselstunde, b .

Felvenni, aufnehmen.
Felvétel, Aufnahme.
Felvétel mérőasztallal, Mess

tischaufnahme. hm.
Felvezető eső, Steigrohr. gé.
Felvidék, Hochland.
Felvigyázni, beaufsichtigen.
FelvilágOSÍtani, erläutern.
Felvilágosítás, Erläuterung.
Felvirágzani, emporblühen.
Felvonni, heraufziehen, hinauf

ziehen.
Felzitpala, Eelsitschiefer. /'.
Felzitporfir, Felsitporphir. f.
Felzitszikla, Folsitfels. Petrosi- 

lex. / .
Felzúzni, verstampfen. z.
Felzúzni zúzóérezet, aul'pochen. 

z.
Fém, Metall ; nemes fém, edles 

Metall; közönséges fém, un
edles Metall ; nehéz fém , 
schweres Metall ; törékeny 
fém, sprödes Metall, ko.

Fémből való, metallisch.
Fémből való esapfészek, Metall- 

futter eines Lagers, gé.
Fémesapágy, Metallager, gé.
Fémeskő, Speise; arzénfémes- 

kő, Arsenspeise ; antimonfé- 
meskő, Antimonspeise; kobalt 
fémeskő, Kobaltspeise, ko.

Fémeskőfonesorítás , Speise- 
amalgamation. ko.

Fémeskőlúgzás, Speiseexlrucli- 
on. ko.

Fémelegyítés, Alligation, ko. 
Fémérték, Metallwerth, ko. 
Fémeszterga , Metalldrehbank.

<A
Fémesztergályos, Metalldreher.

gé.
Fémet jelezni, punzircn. 
Fémfény, Metallglanz. 
Fémfogyaték, Metallabgang, Me

tallverlust. ko.
Fémfúró, Metallbohrer, gé. 
Fémgödör, Herdgrube, ko. 
Fémgőz, Érődéin.
Fémgyártás, Metallurgie, ko. 
Fémgyártó, Metallurg, ko.
Férni, metallisch.
Fémjel, Punze, jt. v.
Fémjelzés, Punzirung.
Fémjelzö hivatal, Punzirungs- 

amt.
Fémkémlészet, Docimasic. ké. 
Fémkéneskő, Regulusstein, ko. 
Fémkohász, Metallurg, ko. 
Fémkohászat, Metallurgie, ko. 
Fémmanometer, Metallmanome

ter. gé.
Fémmel zárolt dugattyú, Mc-

tallkolben. gé.
Fémnyíró, Metallschcere. gé. 
Fémolvadék, Metallbad. ko. 
Fémoxid, Metalloxyd. v. 
Fémoxidsó, Metalloxydsalz. v. 
Fémöntő, Metallgiesser. 
Fémötvözet, Metallcomposition.

gé.
Fémrúd, Barren, in Stangcn- 

forrn gegossenes Metall; ko. 
ezüstrúd, Silberbarren; arany- 
rúd, Goldbarren, ko.

Fémrug’ó, Metallfeder, gé.
Fémsó, Metallsalz. v.
Fémsulfiir, Schwefehnetall. ko. 
Fémszakmány, Haltgedinge. b. 
Fémszakmányos, Halthnuor. b. 
Fémszemeeske, Metallauge. ké. 
Fémszín, Meta 11 farbe. 
Fémtartalmak kiegyenlítése, 

Ausgleichung der Hälte. ké.
7*
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Fémtartalmú, metallhaltig. 
Fémtartalom, Metallinhalt, ko. 
Fémtartalom a súlyegységben,

Metallhalt. ko.
Fémtartalom az összes súlyban,

Metallinhalt, ko.
Fémvágó fűrész, Metallsäge. ß .  
Fémveszteség , Feuerabgang , 

Metallabgang, Metellverhist. ko. 
Fémzárolás, Metallliederung, ß  
Fenék, Grand, Sohle; h. Boden 

eines Gelasses.
Fenékeső, Sumpfrohr. b. 
Fenékdeszka, Bodenbrett. A. 
Feneketlen, grundlos. 
Fenékfúró, Grandbohrer, é. 
Fenékgáliez, Bodengut. p. v. 
Fenékgyalu, Fausthobcl. <'. 
Fenékgyám kavaró pesteknél, 

Bodenträger, ko.
Fenékjég, Grundeis. z.
Fenékkő malmoknál, Boden- 

stein.
Fenéklap, Basis, Grundfläche, 

Bodenfläche.
Fenéknyomás, Bodendruck, ß .  
Fenékszivattyú, Sumpfsatz. b. 
Fenékszellentyű , Bodenventil.

yé.
Fenékvágat, Sumpfstrecke, b. 
Fenékvas a zúzó köpüben,

Ghabotte. z.
Fenékvédő lap , Herdboden- 

schutzplatte. ko.
Fenékvíz, Sumpfwasser; AGrund- 

wasser.
Fenkő, Wetzstein.
Fenni, abziehen, schärfen, é. 
Fenő kő, Abziehstein, Abzieh- 

schleifstein. ß .
Fensík, Hochebene, Hochplatzan, 
Fentartani, conserviren, erhal

ten.
Fentartás , Aufrechterhaltung, 

Erhaltung ; b. Conservation, 
Conservirung, Vorbehalt, Un
terhalt.

Fentartás költségei, Erhaltungs
kosten, Unterhaltungskosten.

Fentartó eszköz, Erhaltungs
mittel.

Fentartott ásvány, vorbehalte- 
nes Mineral, b.

Fentartott telek, Vorbehaltsfeld. 
b.

Fény, Glanz.
Fényes, glänzend.
Fényes máz, Lack. é.
Fényes ólomérez, Bleiglanz, Ga

lenit. ά.
Fényes rézsulfür, Kupferglanz. 

ά.
Fényezés, Lackiren. <·.
Fényező festék, Lackfarbe, é.
Fénykör, Lichtkreis.
Fényleni, glänzen.
Fénylő, glänzend.
Fénylő ezinksulfür, Zinkblende, 

Sphalerit. A.
Fénylő érez, Glanzerz. b.
Fénylő ezüstsulfür, Silberglanz. 

ú.
Fénylő kobaltércz, Glanzkobalt. 

A.
Fénylő szén, Glanzkohle. Λ.
Fénylő viszmutérez, Wismuth- 

glanz. A.
Fénymáz, Firniss. <’.
Fénymázzal bevonni, ühorfir- 

nissen.
Fénymérő, Photomi'ter.
Fényoldal, Lichtseite.
Fenyőerdő, Nadelwald, Tannen

wald. erd.
Fenyőfa, Tanne; erd. Kiefern

holz. é.
Fenyő jegyű aczél, Tannen- 

baumstahl, dreimal raffinirtor 
Stahl, ko.

Fénypont, Glanzpunkt.
Fénysarkúlás , fénysarkítás ,

Polarisation des Lichtes.
Fénysugár, Lichtstrahl.
Fénytan, Lichtlehre, Optik.
Fénytani, optisch.
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Fénytelen, glanzlos.
Fénytörés, Refraction, Strahlen

brechung.
Fénytöréstan, Dioptrik.
Fénytörő, Refractor.
Fénytünemény , Lichtersehei- 

riung.
Fényűzés, Luxus.
Fényverő, Reflector.
Fényvető szögmérő, Reflexions

goniometer. ét.
Férez, Formnaht. ko.
Férez az öntvényen, Gussnaht, 

Gussnarbe, ko.
Férezmű, Flickwerk.
Ferde, schief, windschief.
Ferde idomú, anorthotyp. ét.
Ferdén ütni a tűzhely készítés

nél, prellen, ko.
Ferdére állítás, Schiefstellung.
Ferdeség, Obliquität.
Ferde szögű tengelyek, schief

winklige Achsen, ti.
Ferde támaszfal, Boekpfetten- 

wand. é.
Ferde támaszu födélszék, Bock- 

pfettenstuhl. é.
Fergettyű, Krause], Trilling, (jé.
Fertőteleníteni, desinficiren.
Fertőtelenítés, Desinfection.
Fertőzni, inficiren.
Fésűs karók, Bürsten, é.
Festeni, malen, anstreichen, é.
Festék, Farbe.
Festékes esapóedény, Schnur

fass. é:.
Festés, Anstrich, é.
Festő, Maler.
Festő anyag, Färbestolf.
Festőeeset, Malerpinsel.
Fészek, Butzen, Putzen ; érezfé- 

szek, Erzbutzen. b.
Fészekesoport, Butzenwerk, Put

zenwerk. b. .
Fészer, Schoppen, Schuppen, é. j
Feszes, gespannt, straff.

Fészkenkint, butzenartig, but
zenweis, nesterweis, putzen
weis. b.

Fészkes, linsenförmig, b.
Feszülés, Spannung.
Feszültség, Spannung.
Feszültségmérő, Manometer, yd.
Feszültségmérő eső, Manome

terrohr. gé.
Fesziték, Einstrich, Spreitzbaum, 

Spreitze. b.
Feszítékkötés, Einstrichzimme

rung. b.
Feszíteni, anpfählen; b. span

nen.
Feszítés, Spannung.
Feszített, gespannt, gesprengt, d.
Feszített gerenda, gesprengter 

Tram. d.
Feszített híd, gesprengte Brücke, 

Spren gw erksb rü cke. d.
Feszítő ék, Strebekeil. d.

Feszítő erő, Ausdehnungskraft, 
Spannkraft, y d .

Feszítő fa, Ánpfahl, ein Holz
stück, gegen welches der Stem
pel festgetrieben wird. b.

Feszítő gerenda, Brustricgcl, 
Spannriegel, Sprengbalken. d.

Feszítő heveder, Spannriegel, d.
Feszítő kapocs, Spannschliesse. 

d.

Feszítő karika, Sprengring, y d .

Feszítő készülék, Spannvorrich
tung. y d .

Feszítő korong, Spannrolle, y d .

Feszítő kötél, Spannseil, b.
Feszítő kötés, gesprengter Stuhl, 

Spannriegel, Sprengband. d.
Feszítő lemez, Spannplatte, p. v.
Feszítő mü, Sprengwerk. d.
Feszítőmü gerendája, Spreng- 

werksträger. d.
Feszítő ráma, Spannrahmen, d.
Feszítő rúd, Brecheisen, Brech

stange , Rengel, Renneisen, 
Rennstange, Rengstange, Spet- 
te, Spitz; ko. Ziegenfuss. d.
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Feszítő rugó, Spannfeder. jé.
Feszítő támasz, Sprengstrebo. <’.
Feszítő vas, Spanneisen, é.
Fészkek, Nester; b. érezfészkek,

Erznester, b.
Figyelmetlen, unaufmerksam.
Figyelmezés, Beobachtung.
Figyelmezni valamire, beob

achten.
Figyelmeztetés, Avertissement.
Figyelmeztető jel, Achtungssig

nal.
Fillér, Pfennig,
Finom, fein, subtil.
Finom aezél, Edelstahl. k<>
Finoman elegyedett gnájsz ,

feingemengter Gneiss. / .
Finomítani, affiniren; μ. v. fei

nen, feinem, feinmachen, läu
tern, raffiniren, reinen, ver
feinern ; ko. reinigen.

Finomítani nyersvasat, weiss
machen, weissen das Roheisen. 
ko.

Finomítani rezet, garmachen, ko.
Finomítás, Affination, Läuterung. 

ko.
Finomítás szaka, Läuterungs

periode. ko.
Finomítás vakaréka, Raffinirge- 

krätz. ko.
Finomító gyár, Raffinerie, ko.
Finomító kemeneze, Weissofen. 

ko.
Finomító pest, Läuterufen, ko.
Finomító szer, Reinigungsmittel. 

ko.
Finomított, raffinirt.
Finomított aezél, Raffinirstahl. 

ko.
Finomított nyersvas, Feineisen, 

Weisseisen, ko.
Finomított réz, Garkupfer, Raffi- 

nadkupfer. ko.
Finomító tűzhely, Einschmelz

feuer, Läuterherd, Raffinirfeuer. 
ko.

Finomítvány, Raffinad.

Finom réz, Kronktipler. ko.
Finomság, Feine, Feingehalt, 

Feinhalt, Feinheit; ko. Subti- 
lität.

Finomsági próba, Feinprobe, ko.
Finomszemesés, feinkörnig, ko.
Finomszemesés vas, llarteisen. 

Feinkorneisen, ko.
Fiók, Zelle; vízkerék fiókja, 

Zelle eines Wasserrades, jé.
Fiókbank, Filialbank.
Fiókgerenda, Stich, Stichbalken, 

Tramstich, é.
Fiókos kerék, Zellenrad. jé.
Fiók-vámhivatal, Zollamtsexpo

situr.
Fizetés, Bezahlung, Besoldung, 

Löhnung, Salarium, Salair, 
Zahlung.

Fizetésből vett előleg, Besol
dungsvorschuss.

Fizetés előleg, Gehaltsvorschuss.
Fizetés felfüggesztése, Besol

dungssperre.
Fizetés fokozata, Gehaltsabstu

fung.
Fizetés folyóvá tétele, Besol-

d ungsfl üssigi 11a cl 11 mg.
Fizetés határideje, Zahlungs

frist, Zahlungstermin.
Fizetés lefoglalása, Besohhmgs- 

beschlagnahme.
Fizetéslevonás, Gehaltsabzug.
Fizetéslevonások jegyzéke, Ge

haltsabzugsliste.
Fizetés megtagadása, Zahlungs

verweigerung.
Fizetés napja, Auszahlungstag.
Fizetés osztálya, Besoldungsca- 

tegorie.
Fizetéspótlék, Besoldungszulage, 

Gehaltszulage.
Fizetésre képes, zahlungsfähig.
Fizetésre képtelen, insolvent, 

zahlungsunfähig.
Fizetésre kötelezettség, Zah

lungsverpflichtung.
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Fizetésről szóló nyugtatvány, 
nyugtató, l>eroldungs<|uittung. 

Fizetést adni, besolden.
Fizetést bizonyító irat, Zuh-

lungsattrst.
Fizetéstilalom, Gehallssperre. 
Fizetés utalványa, fizetés utal

ványozása, Besoldungsanwei
sung.

Fizethetetlen, unzählbar. 
Fizethető, zahlbar.
Fizetni, zahlen.
Fizetni bért, lohnen.
Fizetni képes, solvent.
Fizetni pontosan, die Zahlungs

frist cinhalten.
Fizető, Contribuent; társpénz

tárba fizető , Bruderladens 
Contribuent, b.

Fizető asztal, Zahltisch.
Fizető hét, Zahlwoche.
Fizető hivatal, Zahlamt.
Fizető ÍV , Auslohnungsbogen ; b. 

Zahlungsbogen, Löhnungsbo
gen, (lagobogen.

Fizető képesség, Solvenz.
Fizető könyv, Auslohnungsbuch. 

h.
Fizető lajstrom, Auslohnungs

liste ; I). Zahlungsliste.
Fizető nap, Lohntag, Löhnungs

tag; b. Zahltag.
Fizető számadás, Auslohnungs-

conto. h.
Fizető szoba, Zahlzinnner.
Fizető tiszt, Zahlmeister. 
Fizetve, franco.
Fizikai tulajdonság, physische 

Eigenschaft.
Flis, Fliseh. /
Flis, fueoidos homokkő, Fuco-

idi'nsandstein. f .
Fluorit, Fluss, Flussspath. Λ. 
Fodorvas, Knoppereisen, Kraus

eisen, Zaineisen. ko.
Fodrosán kovácsolni, Wellen 

schmieden, ko.
Fodrozott, gekräuselt, ko.

Fog, Zahn.
Fogak beosztása, Zahntheilung.

<ß
Fogalakú, zahnfönnig.
Fogalmazástan, Stylistik.
Fogalmazni, concipiren.
Fogalmazni Írást, abfassen.
Fogalmazó , Conceptsbeainte , 

Concipient, Concipist.
Fogalmazó szak, Conceptsfach.
Fogalmazvány, Concept.
Fogalom, foglalat, Begriff.
Foganat, Erfolg.
Foganatosítani, effectuiren, voll

ziehen.
Foganatosítani parancsot, aus- 

führen einen Befehl.
Foganatosítás, Ausführung.
Foganatosító utasítás , Voll

zugsvorschrift.
Fogantyú, Griff, Greife, Hand

habe, Heft.
Fogas, gezahnt, hackig.
Fogas fúró, Zahnbohrer, b.
Fogas gerenda, Zahnbalken, 

Kammbalken, é.
Fogas gőrönd, Kammwalze. gé.
Fogas henger, Triebstock, gé.
Fogas kerék, Getriebrad, Kamm- 

rad, Kronrad, Sternrad, Stirn
rad, verzahntes Rad, Zahnrad.
<ß-

Fogaskerék állványa, Kraus
ständer. gé.

Fogas korong, Stockgetriebe, 
Stockrad. gé.

Fogas kötés, Verzahnung, é.
Fogas pöröly, Zahnhammer, ko.
Fogas rúd, Zahnstange, gé.
Fogas sín, Zahnschiene, gé.
Fogas törés, hackiger Bruch.
Fogas véső, Kernbohrer, Kro- 

nenbohrer. q.
Fogatyú, Fangklaue, Fangschuh, 

Fangarm. b.
Fogazás, Verkämmung; é. Ver

zahnung. gé.
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Fogazni, verkämmen; é verzah
nen. jé.

Fogékony, empfänglich.
Fogékonyság, Empfänglichkeit.
Foghatóság, Capacität.
Foghely, Kammloch. jé.
Foghézag, Zahnlücke, jé.
Fog hossza, Zahnlänge, jé.
Fogkoszorú, Zahnkranz, jé.
Foglalás, Occupation.
Foglalat, Summarium.
Foglalatosság, Beschäftigung, 

Verrichtung.
Foglalatosság nélkül , unbe

schäftigt.
Foglalkozás, Bes ehäftigu n g ; fog

lalkozás iránt való folya
modvány , Beschäftigungsge
such ; foglalkozásról szóló i 
jelentés , Beschäftigungshe - 
rieht.

Foglalkozni valamivel, foglal
koztatni valakit, beschäfti
gen.

Foglaló, Abschlagszahlung, Ab
schlag, Darangabe, Handgeld.

Foglaló fa, Zangenholz. é.
Foglaló kapocs, Zugklammer, é.
Foglalókő, Bindestein, é.
Foglaló pénz, Angeld.
Foglaló szeg, Brettnagel; é. 

Bolzen, h.
Foglaló vas, Klammer, Klam

mereisen ; é. Kappeisen, jé.
Foglalvány, Einfassung, Fas

sung.
Fogmagasság, Zahnhöhe. jé.
Fogó, Kluft, Klüftel, Kluppe; hé. 

Zange; jé. Heft.
Fogó csavar az esztergán , 

Einspannschraube. jé.
Fogódzó az aknában, Fahrtgriff, 

Fahrtklammer. A.
Fogódzó kötél, Knotenseil. b.
Fogó ék az aknarudazaton, 

Fangkeil. b.
Fogó fék, Fallbremse, jé.

Fogó gyűrű a pőrölyfogó vasa
lására, Bauernring. i;<>.

Fogó horog, Glücksharken, b.
Fogó horog a fúrásnál, Fang- 

hacken. A.
Fogóhorogaz esztergán, Spann- 

backen. jé.
Fogó kengyel, Zangen satte!. jé.
Fogó készülék, Fangapparat, b.
Fogó készülék a szállító kason,

Fanginstrument, Fangvorrich
tung. h.

Fogó készülék az esztergán,
Spannvorrichtung, jé.

Fogó könyök az aknarudaza
ton, Fangbacken, Fangnagel, b.

Fogó lánez, Fangschurz, b.
Fogó lapát a vízkereken, Fang- 

schaufel. z.
Fog oldala, Zahnfläche, jé.
Fogó lemez, vasalás a pöröly 

nyelén, hova a fogó illeszte- 
tik, Bauernblech, k<>

Fogó mű, Greifapparat, b.
Fogónyom, Zahnhiss. l-o.
Fogó rudazat a fúrásnál, Fang

gestänge. b.
Fogószár a fúrókészüléken ,

Zangenschenkel, b.
Fogószék, Fanglager, b.
Fogószer, Greifapparat, b
Fogó szerszám a fúró rudaza- 

ton, Fanginstrument, Fangvor
richtung. r/.

Fogreszelő, Zahnfeile, jé.
Fogszélesség, Zahnbreite, jé.
Fogyás, Abnahme, Verminde

rung.
Fogyásaránya a hengerek üre- 

gezésének, Abnahmsverhalt- 
niss. I:o.

Fogyasztani, consumiren, ver- 
bra lícium.

Fogyasztás, Consum, Gonsum- 
tion, Verbrauch.

Fogyasztás kimutatása, Ver- 
brauchsnachweisung.
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Fogyasztás naplója, Verbrauchs
journal.

Fogyasztó, Gonsumenl. 
Fogyasztó egyesület, Gonsum- 

voreiri.
Fogyaték, Galo, Kalo. k o .  
Fogyni, abnehmen, vermindern. 
Fojtás, PlVopf. b.
Fojtás a megtöltött fúró lyuk

ban, Besatz, Verschluss des 
geladenen Bohrloches, b. 

Fojtásanyag, Besatzgrand, Be- 
satzmaterial. b.

Fojtó, eistickend.
Fojtó csap, Abstellhahn. <ß. 
Fojtó czövek , Schiessptlock , 

Schic'ss])(VtJ]>r. b.
Fojtó gáz, Slickgas.
Fojtó lég, Stickluft. Naehdanipt. 

b.
Fojtó lég a légrobbanás után,

Afterdampf. b.
Fojtó szellentyű, Admissions

klappe, Drosselklappe, Dros
selventil. (jé..

Fojtószellentyü szekrénye ,
Drosselklappengehüuse. jé. 

Fojtva szeníteni, blindkohlen.
k o .

Fok, Absatz, Stufe ; é. Grad ; 
hm. Potenz : első fokú egyen
let, Gleichung ersten Grades; 
fokokra osztani, in Grade 
eintheilen.

Fokív, Gradbogen, hm.
Fokkör a tájékozón, Stunden

kreis, Stundonring. bn/.
Fokkör a szögmérő műszeren,

Theilkreis. h m .
Fokmérés, Gradmessung. hm. 
Fokonként, gradatim, gradweise. 
Fokos fejsze, Beilhannner, Ilam- 

meraxt, é.
Fokot leolvasni a tájékozón,

Stunden abnelnnen. hm. 
Fokozat, Abstufung, Scala, Stu

fenfolge.
Fokozás, fokozódás, Sleigerung.

Fokozni, abstufen, potenziren, 
steigern, vermehren.

Fokszegély, Limbus, hm.
Foktér, Terasse.
Foltos pala, Fleckschiefer. / .
Foltozás, Flickarbi'it, Flickerei.
Foltozni, flicken.
Folyadék, Fluidum, Flüssigkeit.
Folyadékmérték, Flüssigkeits- 

maass.
Folyam, Strom ; elektromos fo

lyam, elektrischm· Strom.
Folyam, elfolyó víz a zúzók- 

ból, wilde Flutli. z.
Folyamágy, Flussbett, Rinnsal.
Folyamat, Fortgang, Gang; a 

dolog folyamatban van, die 
Sache ist im Gange.

Folyamat, Hergang, Process; 
chemiai. vegyülettani folya
mat , chemischer Process ; 
érezelőkészítés folyamata . 
Aufbereitiingsprocess ; fém- 
gyártás folyamata, metallur
gischer Process ; olvasztás 
folyamata, Sclnnelzprocess. ko.

Folyam esése, Flussgefalle.
Folyammeder, Bett des Flusses. 

Flussbecken, Strombett.
Folyamodni, einkonnnen, recur

ri ren.
Folyamodó, Bewerber, Bittstel

ler. Gesnchsteller.
Folyamodvány, Ansuchen, Bitt

schrift,, Gesuch, Instanz, Re
curs.

Folyam vidéke, Flussgebiet.
Folyás ellen, stromaufwärts.
Folyás irányában, stromabwärls.
Folyékony, folyó, leichtflüssig; 

ko. fliessend, fluid, flüssig, tropf
barflüssig.

Folyékonyság, LoichtflüssigkeU; 
ko. Flüssigkeit.

Folyni, illessen, rinnen.
Folyó, folytonos, fortlaufend.
Folyó, flüssig; eseppekben folyó, 

tropfbar flüssig.
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Folyó áthidalása, Flussübergang. 
é.

Folyóirat, Zeitschrift.
Folyóka, Abfallrinne, Abzugsrin- 

n e ; 0. Sickercanal. é.
Folyomány, Corollari um.
Folyó mérték, Currentmass.
Folyópát, Fluorit, Flussspath. Λ.
Folyó sár, Guhr.
Folyósav, Flusssiiuvo. o.
Folyósítás, Liquidation.
Folyosó a bányában, Gezeug- 

strecke, Gallerio, Lauf, Strecke. 
I.

Folyosó az épületben, Gang, A
Folyó számadás, Contocourant, 

Contocorrente, laufende Rech
nung.

Folyóvá tett, liquid.
Folyó víz, lebendiges Wasser.
Folyó völgye, Thalrinne, /.
Folytatás. Fortsatz, Fortsetzung.
Folytatni, continuiren, fortsetzen.
Folytatni a munkát, fortarbei- 

ten; folytatni a bányamíve- 
lést, építést, fortbauen.

Folytatni vájást, ein Ort erlan
gen. b.

Folyton működő lökőszér, con
tinui rlicher Stossherd. 2.

Folytonos, continuirlich, stetig; 
folyton működő, stetigwir
kend.

Folytonosság, Gontinuität, Ste
tigkeit.

Folyvást, fortwährend.
Fonadék, Flechtwerk.
Fonák, verkehrt.
Fonesor, Amalgam, ko.
Fonesoradalék az amerikai 

fonesorításnál, Magistral, ko.
Fonesorarany, Amalgamgold. ko.
Fonesorégető kemeneze , 

G1 o ck en ap p ara t, GI o ck en o fen. 
ko.

Fonesor ezüst, Amalgamirsilber, 
Ausglühsilber. ko.

Fonesorhalom, Montonen. ko.

Fonesorhalom az amerikai fon
esorításnál, Torta. ko. 

Fonesorhordó, Amalgainirláss, 
Anquickfass. ko.

Fonesorítani, abquieken, amal- 
gamiren, an«[uicken, quicken, 
verquicken, ko.

Fonesorítani zúzó aranyat, an-
reiben das Mühlgold. 2. 

Fonesoritás , Amalgamation , 
Quickarbeit, ko.

Fonesoritás maradványa, Amal-
gamationsriiekstand. ko. 

Fonesoritás tere, Anquiekhof. ko. 
Fonesorító készülék, Amalga- 

mirapparat, Anquickapparat.
ko.

Fonesorító malom, Amalgamir- 
mühle. ko.

Fonesorító mozsár, Amalgamir-
mörser. ko.

Fonesorító mű, Amalgamirhiitte, 
Amalgamirwerk. ko.

Fonesorító tér, Amalgamiihof.
ko.

Foncsorkád, Mühlbottich. ko. 
Fonesorlúg, Amalgamirlauge. ko. 
Fonesormalom, Anquirkmühle;

ko. Goldmühle, Quickmühle, z. 
Fonesormozsár, Anquickmörser. 

ko.
Fonesort keverni az amerikai 

fonesorításnál, trituriren. ko. 
Fonesorzaeskó, Abquic.kbeutel, 

Anqnickboutel. ko. 
Fonesorzagy, Quickbrei. ko. 
Fonni, flochten.
Fonolit, Phonolith. á.
Fonott sövény, Flechtzaun. 
Font, Pfund.
Fontos, erheblich, wichtig, pl fin

dig.
Foramíniferák, Foraminiferen. f. 
Foraminiferákban bővelkedő 

márga, Foraminiferenmergel.
/·

Fordítás, Übersetzung, Übertra
gung.
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Fordító, I Ibersotzrr, Translator, 
Fordító fa, Kantholz, é.
Fordító kar, Umsteuerungshobel.

í/1'·
Fordító korong, Drehscheibe; 

Wendescheibe ; h. Wechsel- 
srheibe. jé.

Fordítókorong gödre, Dreh
scheibengrube. jé. 

Fordítókorong görgője, Dreh- 
scheibenrolle. jé. 

Fordítókorong perselye, Dreh
scheibenbüchse. jé. 

Fordítókorong széke , Droh- 
scheibenstuhl. jé. 

Fordítókorong vágánya, Dreh- 
seheibengoleise. jé.

Fordító lapát, YVendescliaufel. 
ko.

Fordított inga, lieversionspen- 
dd.

Fordító váltogatás, Umsteue
rung. jé.

Fordító vas, Wondscheider. k<>. 
Fordító zár az ablakon, Reiber.

Fordulás, Rotation, Umdrehung, 
Umkehr. jé.

Fordulás ideje, Umlaufzeil, Um- 
drehungszoit.

Fordulat, Umdrehung, Umgang 
dor Maschine, Umlaut, llm- 
sehwimg, IJnilrid), Tour; jé. 
Turnus.

Fordulati idő, Umdrohungszoit.
!/<’■

Fordulatok száma, Umdrehungs- 
zald. jé.

Forduló korong, Drehscheibe. h. 
Forduló padozat, Trittbühne. b. 
Forduló pont, Wendepunkt. 
Fordúló tábla, Werhselplatte. é. 
Forgács, Span, Splitter, Zim-

merspöno. é.
Forgácsolni, splittern.
Forgalmi ág, Verkehrszweig. 
Forgalmi akadály, Verkehrshin-

derniss.

Forgalmi bevételek, Betriebs
einnahmen.

Forgalmi eszköz, Circulations- 
ínittel, Verkehrsmittel.

Forgalmi év, Betriebsjahr.
Forgalmi főnök, Verkehrsehef. é.
Forgalmi igazgató, Betriebs- 

direetor.
Forgalmi igazgatóság , Vei -

kehrsdirection.
Forgalmi intézet, Verkehrsan

stalt. é.
Forgalmi kiadások, Betriebs

kosten.
Forgalmi középpont, Verkehrs

mittelpunkt.
Forgalmi piacz, Emporium.
Forgalmi szak, Verkehrswesen.
Forgalmi számadás, Betriebs-

c.onto, Betriebsrechnung, Con- 
Locourant, ( lontocorrente.

Forgalmi szolgálat, Verkehrs
dienst.

Forgalmi tőke, Betriebscapit.nl.
Forgalmi út, Verkehrsstrasse.
Forgalmi viszony, Verkehrsbe

ziehung, Verkehrsverhültniss.
Forgalmi zavar, Betriebsstörung.
Forgalom. Circulation, Umlaut, 

Verkehr.
Forgalomban lenni, eoursimi, 

eirculiren.
Forgalomban levő, irn Betriebe.
Forgalombeli könnyítés, Ver

kehrserleichterung.
Forgalom biztossága, Betriebs

sicherheit.
Forgalomcsökkenés, Verkehrs

abnahme.
Forgalom megakadása, Ver

kehrsstockung , Verkehrsstö
rung.

Forgalom megszakadása, Ver- 
kehrsunterb rcehung.

Forgalom megszakítása, Ver
kehrsunterbrechung.

Forgalom növekvése. Verkehrs
steigerung.



— 108 —

Forgalom sűrűsége, Frequenz 
des Verkehrs.

Forgás , forgatás , Drehung , 
drehende Bewegung, kreisför
mige Bewegung, rotirende Be
wegung, Rotation, Rotirung, 
Turnus, Umtrieb, Umdrehung.

Forgásbeli sphaeroid, Rotations- 
sphaeroid. /.

Forgás felület, Rotationsfläche.
Forgás idő, Rotationszeit.
Forgás nyomatéka, Drehungs

moment.
Forgáspont, Drehpunkt, Dre

hungspunkt.
Forgás sebessége, Rotationsge

schwindigkeit, Umdrehungsge
schwindigkeit. <jé.

Forgástengely , Drehungsaxe , 
Rotationsachse, Umdrehungs
achse. gé.

Forgatható, drehbar.
Forgatmány váltónál, Giro.
Forgatni, Umsetzern
Forgatni váltót, giriren.
Forgató, Kurbel; gé. Wirbel, b.
Forgató a fúrórudazatnál ,

Krückel. b.
Forgató a váltón, Girant.
Forgató bank, Girobank.
Forgató csap, Kurbelwarze, Kur

belzapfen, Krummzapfen, gé.
Forgató fúró, Leierbohrer, gé.
Forgatókar, Kurbelarm. gé.
Forgató lapát, Stürzschaufel, b.
Forgató vas, Wendeisen. gé.
Forgattyú, Bleil, Bläucl, Kurbel.

β ·
Forgattyúesap, Pleuelzapfen, gé.
Forgattyú csücske, Warze an 

der Kurbel, gé.
Forgattyúkarika, Kurbelring. gé.
Forgattyúkönyök, Kurbelknie,

β ·
Forgattyúrúd, ßleilstange, Bläu- 

elstange, Bleuelstange, Kurbel
stange. gé.

Forgattyús kerék, Kurbelrad. gé.

Forgattyús korong , Kurbel
scheibe. gé.

Forgattyútengely, Kurbelachse, 
Kurbelspindel, gé.

Forgó, rotirend.
Forgó a fonesorító malmoknál,

Läufer, z.
Forgó csap, Drehzapfen, gé. 
Forgó fúrás, drehendes Bohren. 

b.
Forgó fúró , Drehbohrer für 

weiches Gestein, b.
Forgó gém, Drehkrahn. gé. 
Forgó híd, Drehbrücke, é.
Forgó horog, Wcndhaggen. gé. 
Forgókő az őrlő malmoknál, 

Läufer, gé.
Forgókő lyuka, Lauferauge. gé. 
Forgó mozgás, drehende Bewe

gung, rotirende Bewegung. 
Forgó pad, Drehbühne, b. 
Forgópad széke, Chair, Dreh

scheibenstuhl. gé,
Forgó sorompó, Drehbarriere, é. 
Forgó surló, Trommelwäsche, 

Waschtrommel. 2·.
Forgó súrlódás, Zapfenreibung. 

gé.
Forgó szér, Drehherd. 2.
Forgó szivattyú, Rotationspum-

pe. gé.
Forgó tolóka, Gircularschieber,

ß
Forgó tőke, Betriebscapital. 
Forgó zagyló, Drehgumpe. 2. 
Forint, Floren, Gulden.
Forintos, Guldenstück, p. 0. 
Formaszerint, formell.
Forogni, forgatni, drehen, roti- 

ren.
Forradás, Naht, Sehweissung. ku. 
Forradás az öntvényen, Bart 

am Gussstück, Gussnaht, Guss
narbe. ko.

Forradás helye, Schweissnaht, 
Schweissstelle. ko.

Forradhatás, Schweissbarkeit.ko. 
Forralni, absieden; p. v. sieden.
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Forraló, Sieder. jé.
Forraló csésze, Sudschaale. p. v. 
Forraló cső, Siederohr, Siede- 

röhre. jé.
Forraló dézsa, Sudschaffcl. p. v. 
Forraló kemeneze, Sudofen. p. v. 
Forraló készülék, Siedevorrich- 

tung.
Forraló üst, Siedpfanne. s. b. 
Forrni, forralni, kochen, sieden. 
Forrás, Quelle.
Forrás foka, Siedegrad. 
Forráspont, Siedepunkt.
Forrás szaka a kavarásnál, 

és beszemerezésnél, Kochperi- 
ode. ko.

Forrasztani, löthen; jé. schweis- 
sen. ko.

Forrasztás, Löthung. jé. 
Forraszték, Einlöthung. jé. 
Forraszthatatlan, unschweiss- 

bar. ko.
Forrasztható, schweissbar. ko. 
Forrasztó, Loth, Massa zum 

Löthen. jé.
Forrasztó cső, Löthrohr. hé. 
Forrasztó fogó, Löthzange. jé. 
Forrasztó kémelés, Löthrohr- 

probirkunst. ké.
Forrasztó lámpa, Löthrohrlam-

pe. ké.
Forrasztó ón, Löthzinn. jé. 
Forrasztó por, Schweisspulver.

ko.
Forrasztó próba, Löthrohrprobe.

ké.
Forrasztó vas, Löthkolben. jé. 
Forró, heiss.
Forró hőség, Siedehitze.
Forró meleg, siedendheiss. 
Foszfor, Phosphor, v. 
Foszforbroncz, Phosphorbronze. 

ko.
Foszforfém, Phosphonnetall. v. 
Foszforsav, Phosphorsäure, v. 
Foszfortalanítani, entphosphorn. 

ko.

Foszlányok a rósz vason, Strei
fen. ko.

Foszlékonyság a vasnál, schief
rige Struetur, ko.

Foszló szén, Faserkohle, ó.
Főadomány, Hauptlehen. I>.
Főajtó, Hauptthür. é.
Főakna, Hauptschacht, b.
Fő aknász, Obersteiger, b.
Fő alak, Grundform, á.
Főállás, Hauptbühne, b.
Fő bányafőnök, Oberberghaupt- 

rnann. b.
Fő bányagondnok, Oberberg- 

venvalter. b.
Fő bányahatóság, Oberbergbe

hörde. b.
Fő bányahivatal, Oberbergamt. 

T).
Fő bányahivatali főnök, Ober- 

bergverwalter. b.
Fő bányaigazgató, Oberbergdi- 

rector. b.
Fő bányaintéző, Oberbergver- 

walter. b.
Fő bányajárás, Grubenhauptbc- 

fahrung, Hauptbefahrung, b.
Fő bányakapitány, Oberberg- 

hauptmann. b.
Fő bányamívelés, Hauptgruben- 

bau. b.
Fő bányarészes, PiincipalgcAver- 

ke. h.
Fő bányatanácsos, Oberberg- 

rath. b.
Fő bányaügyelő, Oberhutmann. 

b.
Fő bejárás, Hauptbefahrung, b.
Fő bejárat, Haupteinfahrt, e.
Föcskendett vakolat, Spritz- 

wurf, Spritzanwurf, Spritzbe- 
Avurf. é.

Föcskendezni, spritzen.
Föeskendező üveg, Spritzflasche. 

v.
Föeskendő, Spritze, jé.
Föeskendő ház, Spritzenhaus, jé.
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Föeskendő tömlő , Spritzen
schlauch. <jé.

Födél, Bedachung, Dach: tört 
födél, gebrochenes Dach; sík 
födél, gerades Dach; ferde 
födél, windschiefes Dach ; nye
reg· födél, winkelrechtes Dach. 
Satteldach ; CSÚCS födél, Gie
beldach, Schopfdach, Walm
dach ; félfödél, Pultdach; man
zárdfödél, Mansarddach; tűz
álló födél, feuersichere Be
dachung. é.

Födélalaku, dachförmig.
Födélalaku rács a vasérez pör

kölő pesteknél, Schweine
rücken. tv.

Födél alá venni, überdachen, é.
Födélburkolat , Dachverscha -

lung, é.
Födélesatorna, Dachrinne, é.
Födélcsatornahorog, Dachrin- 

nenhaggen. <’.
Födéleserép, Dachstein, Dach

ziegel. é,
Födélesúes, Dachspitze, Dach

giebel. é.
Födéldúez, Dachstrebe, é.
Födéleresz, Dachrösche, Dach

traufe, Vordach, é.
Födelet kötni, Dach abbinden.
Födelezés, Dachdeckung, Dach

eindeckung. I1.
Födélgerendák, Dachbalken, é.
Födélg'erinez, Dachfirst, é.
Födélkampó, Dachhacken, é.
Födélkötés, Dachverbindung. é.
Födélkötő, Dachbinder, é.
Födélléez, Dachlatte, é.
Födélléezezés, Dacheinlattung. é.
Födéllemez, Dachblech, é.
Födéllétra, Feuerleiter, é.
Födéllétrahorog, D a eh fa hiten- 

haggén. é.
Födélorom, Dachfirst, é.
Födélpala, Dachschiefer, Dach

stein. e.
Födélpapiros, Dachpappe, f.

Födélpárkány, Dachgesims, é.
Födélrajz, Dachaufriss, é.
Födélsürítés, Dachgradirung der 

Salzsoole. .s. b.
Födélsüveg, Dachreiter, é.
Födélszaruzat. Dachgesperre. f.
Födélszék, Dachstuhl, Werksatz, 

álló födélszék , stehender 
Dachstuhl; fekvő födélszék, 
liegender Dachstuhl. é.

Födélszék oszlop, Bundsaule. c.
Födélszerkezet, Dachconstru cl i- 

on, Dachgerüst. <>'.
Födélszín, Dachgeschoss, é.
Födéltalp, Dachschwelle, é.
Födéltartó,Deckenanker,Decken

träger. é.
Födéltervezés , Dachausmille

imig. é.
Födéltorony, Dachreiter, é.
Födélzet, Dachwerk, é.
Födélzug, Dachkehle, Ichse, Kehl- 

rinne. é.
I Födemény, Decke des Zimmers. 

é.
Födemény deszkázat, Decken

schalung. é.
Födemény díszítés, Deckenputz.

é.
Födeményvázlat, Deckenriss, é.
Födés. Bekleidung.
Födetlen, unbedeckt, c.
Födni, bekleiden; gyeppel be

födni, mit Rasen bekleiden, é.
Fődolog, Haup 1 arbeit.
Fő dőlés, Hauptverflächen. b.
Födött, gedeckt, é.
Födött folyosó, Corridor. <’.
Fő ellenőr, Obercontroleur.
Fő építőhivatal, Oberbauaml,
Fő építőmester, Oberbaumeister. 

é.
FŐ épület, Hauptgebäude, c
Fő ér, az ér fő ága, Erblmmm, 

Hauptgang. b.
FŐ erdész, Oberförster, ent.
Fő erdőhivatal, Oborlorsfamt. 

érd.
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Fő erdőmester, Oborforsfmeis- 
ter. erd.

Főfal, Hauptmauer. é.
Főfelügyelő, Oberaufseher, Ober

inspertor.
Főfelügyelőség, Generalinspecti- 

on.
Főfoglalatosság, Hauptbeschäf

tigung.
Főgát, Hauptdamm. é.
Főgépész, Maschinenmeister, </<’.
Fő gépfelügyelő, Oberkunst

meister. b.
Fő gépmester, Obcrmaschinon- 

meister. (jé.
Föhivatal, Oberamt.
Főhivatalnok, Dignitarius.
Fő horizont, Haupthorizont, h.
Főispán, Obergespan.
Főjelvény, Hauptmerkmal.
Főkamaragróf, Oberstkammcr- 

graf. b.
Főkamaragrófi hivatal, Obcrst- 

kammorgrafcnamt. b.
Főkapu, Hauptthor. é. _
Főkémlő, Kammerprobirer. ké.
Főkeret, Hauptgcvicr. b.
Főkészelés, Weichzerrcnnen. ko.
Fő kohógondnok, Oberhütten- 

verwalter. ko.
Fő kohóhivatal, Oberhüttenamt.

ko.
Fő kohóhivatali főnök. Ober

hütten Verwalter. ko.
Fő kohóintéző, Oberhüttcnver- 

walter. ko.
Főkönyv, Hauptbuch.
Fő könyvvivő, Oberbuchhalter.
Fő kőszénképződmény, Haupt- 

steinkohlcnfbnnation. f.
Főküllő, Hauptarm, (jé.
Föladat, Aufgabe.
Föladni, aufgeben.
Föladni az olvasztóba, auf brin

gen auf die Gicht, aufgichten. 
ko.

Föladni érezet, Erz aufgeben in 
den Ofen. ko.

Föladó csille, Aufgebekarren. ko.
Fölakasztani, aufhängen.
Fölállítani, aufstellen.
Fölállítani boesot, aufrichten 

den Sauer bei der kärnthner 
Stahlfrischmethode. ko.

Fölállítás, Aufstellung, hm.
Fölásni, aufgraben.
Fölbillenni, fölbillenteni, um

kippen.
Fölbontani vasat a készelésnél,

aufbrechen bei der Frischar
beit. ko.

Fölbuzog a réz , das Kupfer 
steigt auf. ko.

Fölbuzogni, aufwallen. ko.
Fölcsavarni, fölcsavarodni, auf

schrauben. (jé.
Fölcserélni, wechseln, verwech

seln, vertauschen.
Föld, Erde; elhordott föld, ab

getragene Erde ; feltöltött 
föld, aufgeschüttete Erde ; ele
ven föld, gewachsene Erde. é.

Földabrosz, Landkarte, Mappe.
Földalakúlástan, Geogonie.
Földalatti, unterirdisch.
Földalkotás, Erdbau. f .
Földarabolni, aufschroten, ko.
Földásás, Erdabgrabung. é.
Föld belseje, föld gyomra, Erd

inneres. f.
Földbér, Grundzins.
Földbirtok, Grundeigenthum.
Földbirtokjog, Grundgcrechtsa- 

me.
Földbirtokos , Grundbesitzer , 

Grundeigenthümer, Grundherr.
Földesúszás, Erdrutschung.
Földeríteni, an den Tag bringen.
Földes, erdig.
Földes barnaszén, Erdkohlc. <i.
Földes márga, erdiger Mergel. /'.
Földessó, Grundsalz. s. h.
Földesszilikát, Erdensilicat, ko.
Földes törés, erdiger Bruch, á.
Földes tőzeg, Erdtorf. ά.
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Földesúri bányarész, Grundkux.
b.

Földfejlődés története, Erdent-
wickelungsgeschichte.

Földfölötti, oberirdisch.
Földfúrás, Erdbohrarbeit, Ent

behrung. b.
Földfúró, Abbuhrer, Bodenboh- 

ror, Erdbohrer, b.
Földgerinez, Landrücken. /'.
Földgyánta, Bitumen, á.
Földhordás, Erdbewegung, Erd- 

transport. é.
Földismerő, Geognost. /.
Földismertetés, Erdkunde, Geo- 

gnosie / .
Földismertető, geognostisch. f .
Földi szurok, Bergwachs, Ozo- 

korit. á.
Földkép, Erdkarte.
Földképződés, Erdbildung. / .
Földképződés elmélete, Erdbil- 

dungstheorie. /.
Föld kérge, Erdkruste. /'.
Földkiásás, Aushebung des Bo

dens, Erdaushebung, é.
Földkiemelés, Aushebung des 

Rodens, Erdaushebung, Grund
aushebung. é.

Földmanó, Gnom.
Földmágnesség, Erdmagnetis

mus.
Földmérés, Feldmessung, Geo

däsie.
Földméréstan , Erdmesskunst , 

Feldmesskunst.
Földmérő, Erdmesser, Feldmes

ser, Geometer.
Földmérőtan, Geometrie.
Földminémüsége, Erdbeschaf

fenheit. /'.
Földmfvelés, Landescultur.
Földmunka, Erdarbeit. 6.
Földmunkás, Erdarbeiter. <'.
Földnemek, Erdarten.
Földnemü, erdartig.
Földnyomás, Erddruck.

Földolgozás kohóban, hütten
männische Aufbereitung, ko.

Földolgozni, au farbei ten.
Földolgozott érezek , aufge

brachte Erze. ko.
Földolgozott mennyiség egy 

műszak alatt, das Aufbringen, 
die Menge des Aufgebrachten 
in einer Schiebt, ko.

Földpát, Feldspath. á.
Földpáttartalom, E el d sp a 111 g c - 

halt. f.
Földrengés, Erdbeben. Erder- 

schütterung.
Földréteg, Erdlager, Erdschic.hte.
Földsark, Erdpol.
Földsphäroid, Erdsphäroid. /
Földszakadás, Erdbruch.
Földszállítás, Erdbewegung, r.
Földszerkezet, Erdbau. f.
Foldszine, Erdoberfläche. /'.
Földszint, ebenerdiges Geschoss, 

Erdgeschoss, Parterre.
Földszinti sor, Untergeschoss. <■.
Földszinti tulajdonos, Oberílü- 

cheneigenthümer. b.
Földszurok, Erdharz, Erdpech. </.
Földtan, Erdbildungslehre, Geo

logie. /:
Földtani, geologisch.
Földteke, Erdkugel.
Földtengely, Erdachse.
Földterület, Area, Bodenfläche, 

Erdfläche, Terrain.
Földtest, Erdkörper, f .
Földtöltés, Erddamm; b. Erd

anschüttung, Erdschüttung, é.
Földtömeg, Erdmasse.
Földúzzadni , földúzzasztani ,

aufschwellen.
Földúzzasztani vasat a tapadé- 

kos vaskészelésnél, durch zer- 
rennen bei der Schwallarbeit.
ko.

Föld vonzó ereje, Schwerkraft.
Fölebbezés útja, Berufungsweg.
Fölebbezhetlen, inappιΊlabel.
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Fölebbezni, appelliren, Beru
fung eingeben.

Fölemelni, erhöhen; az árakat 
fölemelni, erhöhen die Preise.

Főlépcső, Haupttreppe, é.
Fölépíteni, aufbauen, aufluhren 

ein Gebäude, erbauen, é.
Fölesketés, Beeidigung.
Fölesketni, beeiden.
Fölezni, abziehen von der Ober

fläche des geschmolzenen Me
tal les. ko.

Fölfedezés, Entdeckung.
Fölfedezni, entdecken, finden.
Fölfedező, Entdecker, Finder, 

findig, h.
Fölfedező joga, Finderrecht.
Fölfejteni zúzással, aufschliessen 

durch Zerkleinerung, z.
Fölfejtett érezszemecske az 

előkészítéssel, bei der Aufbe
reitung aufgeschlossenes Erz
korn. 2*.

Fölfelé a folyón, stromaufwärts.
Fölfelé munkálni, hinaufarbei

ten. b.
Fölfelé vájni, aufhauen, über

sieh brechen, b.
Fölfogadás munkába, Aufnah

me in die Arbeit. T>.
Fölfogadni munkába, aufneh- 

men in die Arbeit, h
Fölfogadni munkást, befördern 

mit Arbeit., h.
Fölfogni, unterfangen. é.
Fölforralni, aufkochen, aufsie

den. V.
Fölforrás, Aufkochen des Eisens 

beim Puddeln. ko.
Fölfrissíteni kőzetet, behauen, 

bestuffen. b.
Fölgombolyítani, aufwickeln. b.
Fölhágni, he ran (V fei gen.
Fölhagyni, aufgeben.V'auflassen. 

■b.
Fölhagyni munkát, aufgeben 

eine Arbeit, b.

Fölhagyott bánya, auflässige 
(frühe, b.

Fölhalmozni, anschichten, auf
schichten. b.

Fölhányni árkot, gátot, auf
werfen. é.

Fölhasogatni, aufspleissen. ko.
Fölhasználás, Verwendung.
Fölhasználás kimutatása, Ver

wendungsausweis.
Fölhasználni bányamívelésre,

verbauen, b.
Fölhatalmazás , Bevollmächti

gung.
Fölhordani zúzóérezet, auflau

fen die Pochgänge. 2.
Fölhúzni, emporziehen, aufwin- 

den. b.
Fölhúzni aknából, aufziehen. b.
Fölhúzó készülék a kémelő súly

mérőn, Aufzug der Probirwa-
ge. ké.

Fölhúzó készülék kohónál ,
Aufzug, Gichtaufzug, Aufzugs
maschine, Aufzugsvorrichtung.
ko.

Fölirat, Aufschrift, Überschrift.
Fölírni, aufschreiben.
Följáró út, Rampe, é.
Följebb emelni aknagárdot,

aufsatteln den Schacht, b.
Följegyezni, aufzeichnen, ver

zeichnen, V 0 r m e 1 · k e η.
Följegyzés, Vormerkung.
Följegyzett mérték, Gote. hm.
Följegyző könyv, Vormerkbuch.
Fölkavarni a vasat a kavaró 

pestben, peitschen, ko.
Fölkeresés, Ausrichtung, b.
Fölkeresni, aufsuchen, b.
Fölkeresni eret, eine Lagerstät

te ausrichten. b.
Fölkérni, einmuthen. b.
Fölkérő, Lehenswerber, b.
Fölkészíteni nagyolvasztót, zu- 

stellen den Hochofen, ko.
8
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Fölkészítése a nagyolvasztó
nak, Zustellung des Hochofens. 
ko.

Fölkeverni, umrühren. ko.
Fölkutatás, Aufschürfung. b.
Fölkutatni, aufschürfen, b.
Föllapátolni, aufstechen, auf- 

schiuifeln. z.
Föllengiteni, suhlirniren. o.
Föllengítés, Sublimation, v.
Föllengítő pest, Sublimirofen. ko.
Föllengítő edénypest, Subii - 

rnirgefässofen. ko.
Fölmelegíteni, erwärmen.
Fölmenetel, Auffahrt, b.
Fölmenteni, entheben, dispensi- 

ren.
Fölmenteni kötelék alól, devin- 

culiren.
Fölmentés, Befreiung, Dispens, 

Dispensation.
Fölmentés a folytonos mívelés- 

bentartás kötelezettségétől,
Freiung. b.

Fölmentés kötelék alól, Devin- 
culirung.

Fölmentő okirat, Entlastungs
urkunde.

Fölmérés, Vermessung, but.
Fölmérés jegyzőkönyve, Ver- 

messbuch, Vermessungsbuch. 
bm.

Fölmérni, aufmessen, vermessen. 
bm.

Fölmérni bányát, aufnehmen 
eine Grube, b.

Fölmért bányatelek, vermesse
nes Feld. bm.

Fölmondani, aufkündigen.
Fölmondani a munkát, abkeli- 

ren aus der Arbeit, b.
Fölmondás határideje, Aufkün

digungszeit.
Fölnyelezni, aufschäften, b.
Fölnyitni, erschliessen. b.
Föloldani oldószerrel, aufschlies- 

sen mit Flussmitteln, υ.
Fölolvasztani, aufschmelzen, ko.

Fölös alkotó rész. Pbergemeng- 
theil.

Fölös felhasználás, Mehrver
brauch.

Fölös hengerfej, Walzenaufguss. 
ko.

Fölös hőség, Überhitze, ko.
Fölös kiadás, Mehrausgabe.
Fölösleg, Ausbeute, Überschuss; 

b. Superplus, Überfluss.
Fölösleges, überílüssig.
Fölös osztalék, Superdividende.
Fölös súly, Überwucht.
Fölös szükséglet, Mehrbedarf.
Fölös víz, Überwasser.
Fölös víz árka, Übei-wassergra- 

Ιηίι. z.
Fölpénz, Darangabe.
Fölpénzíteni, aufprägen. />. r.
Fölpezsgeni, aufbransen. r.
Fölragasztani rajzpapirost, auf-

ziehen das Papier, bm.
Fölrajzolás, Auftrag, bm.
Fölrajzolni, aufzeichnen, bm.
Fölrajzolni fölvételt, auftrageu 

eine Aufnahme, bm.
Fölrakás térképezésnél, Auf

trag. bm.
Fölrakni fát ölekbe, aufsl.ockm. 

ko.
Fölrakni huzatokat, auftragen 

dii' Züge. bin.
Fölrakni rajzot, aulVoissen eine 

Zeichnung, f.
Fölrakódott kráter, Aufschül- 

tungskrater. f.
Fölrakó készülék, Auftragappa- 

rat. bm.
Fölrakosgatni, aufschlichten.
Fölrepeszteni, aufsprengen, b.
Fölréselni, aufschrämmen. b.
Fölreszelni, aufraspeln, tje.
Fölrobbantani, aufschiessen. T.
Fölszabadítani tehertől, entlas

ten.
Fölszakítani a leűző tűzhelyt,

ausbrechen den Treibherd. ko.
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Fölszakftani vágányt, auli-eis- 
sen cin Geleise. é.

Fölszállani bányában, au Isi eigen 
in der Grube, hinauffahren. b. 

Fölszállás, Auffahrt. b. 
Fölszállítani, auffördem, hinauf- 

schalTon. h.
Fölszállítás, Aufforderung. b. 
Fölszállni az aknában, auffah- 

ren, herauffahren. b. 
Fölszámítani, aufrechnen. 
Fölszámítás módja, Verrech- 

nungsart.
Fölszámolás, Verrechnung. 
Fölszámolni, verrechnen. 
Fölszedni házat, hidat, falat,

abbreclicn. é.
Fölszegezni, annageln, aufnageln.

é.
Fölszegezni horogszeggel, an-

haspen, b.
Fölszerelés, Garnirung, Garni

tur; tjL Adjustirung, Ausrüs
tung, Hinrichtung, Kquipirung. 

Fölszerelés részei, Ausrüstungs
stücke.

Fölszerelni, anniren ; <ß. anschir- 
ren, ausrüsten; f. adjustiren, 
equipiren, instruiren. 

Fölszérelni, aufschlenunen. 3. 
Fölszin, Oberfläche, Superficies. 
Fölszíni, oberirdisch.
Fölszíni sűrűsödés, Oberflächen

cond ensation. gé.
Fölszini víz, Tagwasser. b. 
Fölszinre kifolyni, zu 'fage aus- 

fliessen. b.
Fölszinre nyíló akna , Tag- 

sehacht. h.
Fölszinre nyíló része a tárónak,

Tagstrecke, b.
Fölszinre nyíló táró, Tagstol- 

len. b.
Fölszint, Tag. b.
Fölszinti bánya, Tagbergwerk. 

b.
Fölszinti bányatelek, Tagmass.

b.

Fölszinten, Obertags, Übertags. 
b.

Fölszinti ér, Taggang. b.
Fölszinti érez, Tagerz. b.
Fölszinti éreztelep, Rasenläufer. 

b.
Fölszinti határ, Taggrünze. b.
Fölszinti kőzet, Taggebirge, b.
Fölszinti mívelés, Abdeckarbeit, 

Abdeekbau, Tagbau. b.
Fölszinti nyitvány, Tageinbau. 

b.
Fölszinti telek, Bachstall-lehen. 

b.
Fölszinti térkép, Tagkarte. b.
Fölszinti vájás, Ant'deckarbeit, 

Abramnbau, Tagbau. b.
Fölszintí vidék, Taggegend, b.
Fölszítani, zusebüren. ko.
Fölszítani tüzet, aufsehüren das 

Feuer, gé.
Fölszivattyúzni, aufpumpen. gé.
Fölszívni, einsaugen.
Föltakarítani, aufräiunen, auf

säubern. b.
Föltárás, Ausrichtung, b.
Föltárás költségei, Aufschluss

baukosten. b.
Föltárni, ausrichten, ersehlioson, 

aufschliessen, verstollen; föl
tárni eret, ausrichten eine 
Lagerstätte; föltárni telepet, 
aufschliescn eine Lagerstätte, b.

Föltáró akna, Anfschhissschaeht. 
b.

Föltáró mívelet, Aufschlussbau, 
Ausrichtungsbau. b.

Föltáró személyzet, Aufschluss- 
baumannschaft. b.

Föltáró táró, Aufschlussstollen, 
Stollen, b.

Föltáró vágat, Ausrichtungs
schlag , Ausrichtungsstrecke , 
Aufschlussstrecke, b.

Föltáró vájás, Ausrichtungsar
beit. b.

Föltáró vájatvég, Ausrichtungs
feldort. h.

8*
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Föltárt, aufgeschlossen, b.
Föltekergetni , emporwinden , 

aufvvinden. b.
Föltekerni, aufwickeln, b.
Föltenni kötelet a dobra, auf

tragen das Seil um den Korb. 
b.

Föltétel, Bedingung, Condition, 
Hypothesis.

Föltételes, conditionell, hypothe
tisch.

Föltételes szakmány, Conditi- 
onsgeding. b.

Föltétlenül, unbedingt.
Föltevés, Hypothesis, Voraus

setzung.
Föltörni, aufsprengen, b.
Fölügyelet, Aufsicht. 1.
Fölügyelő bizottság, Aufsich ts- 

comité.
Fölügyelő biztos, Aufsiclitscom- 

rnissär.
Fölügyelő hatóság, Aufsichts

behörde.
Fölügyelő személyzet , Auf

sichtspersonale.
Fölügyelő tiszt, Aufsichtsbeam

ter.
Fölülcsapó (kerék), oberschläch- 

tig. gé.
Fölület, Oberfläche.
Fölület alakulása, Oberflächen

gestaltung. / .
Fölület edzése, Oberflächenhär

tung. ko.
Fölületes, oberflächlich.
Fölületi alak, Oberflächenform.

f-
Fölülvizsgálat, Collaudirung.
Fölülvizsgálni, coll au dir en.
Fölvagdalni, aufslufen, frisch 

behauen, b.
Fölvágni újra reszelőt, aufhauen 

die Feilen, gé.
Fölváltani, wechseln.
Fölváltani pénzt, aufwechseln, 

Geld auswechseln.

Fölvenni fizetést, beziehen die 
Besoldung.

Fölvenni gépet, aufnehmen eine 
Maschine. <jc.

Fölvenni pénzt, Geld erheben, 
empfangen.

Fölvígyázat, Aufsicht, b.
Fölvigyázni, aufsehen.
Fölvigyázó, Aufsehei·.
Fölvinni, hinaufbringen.
Fölvonó készülék kohónál, Auf

zug, Gichtaufzug. Aufzugsma
schine, Aufzugsvorrichtung, kn.

Fölvonó kosár az aknapest 
torkához, Aufziehschale, Auf
zuggestell bei Gichtaufzügen. 
ko.

Fölvonó kötél, Aufzugsseil. ko.
Fölvonó lánez, Aufzugkette, ko.
Fölvonó zsilip, Aufzugschlcuse.

Fölzék, Abzug, Unreinlichkeit 
an der Oberfläche der ge
schmolzenen Metalle, Abstrich, 
Schwarzglätle'; ko. Abhub, c.

Fölzék esurgatás vakarékja,
Abzugssaigerkraetz. ko.

Fölzék esurgatás vakarékké- 
nesköve, Abzugssaigerkrülz- 
stein. ko.

Fölzékejtő olvasztás, Abzngs- 
niederschlagsarbcit. ko.

Fölzék fémeskő, Abzugsspeise. 
ko.

Fölzék fémeskőolvasztás nyers
reze, Abzugsspeiserohkupfer. 
ko.

Fölzékgelét, első gélét a leüzés- 
nél, Herdasche, ko.

Fölzékhorog, Abzugshaggon. ko.
Fölzékkéneskő, Ahzugslech, Ah- 

zugsstein. ko.
Fölzék mázanyag, első máz

anyag a leüzésnél, ricrdasche.
ko.

Fölzék ólom, Abzugsblei. ko.
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Fölzék olvasztás, Abzugs,-u-beit, 
Abzugsfrischen, Abzugsse.hniel- 
zen. l:o.

Fölzékréz, Abzugskupfer, Königs- 
kupfer, Reductionskupl'or. ko. 

Fölzéksalak, Abzugsschlueko. ko. 
Fölzékszedő, Tiegelabstricheisen. 

ko.
Fölzet, Rubrum.
Fölzett üzelékólom, Abzugs

werkblei. ko.
Fölző horog-, Abslricheisen. ko. 
Fölző lapát, Abhubkiste. z. 
Fölzúzni zúzóérczet, au Dl amp

le n.
Főmedeneze, Hauptbecken. f. 
Főmfvelés, Hauptbau. h. 
Főmunkás, Vorarbeiter. ko. 
Főmérnök, Oberingenieur. 
Fomunkaterv , Hauptbelriebs- 

plan. h.
Főnehézség·, Hauptschwierigkeií. 
Fönnérintett, obbomeldet. 
Fönsík, Plateau. /'.
Föntebbi, obig.
Főnyereg·, Hauptsattel. f.
Főnök, Ghef. Principal, Vorste

her.
Fönntartani bányát, eine Grube 

enthalten. offenhalten, b. 
Föntartás, Sustentation. 
Föntartott erdő, Reserva l.wald. 

h.
Föntje, Pőrste. b.
Föntjeállás, Firstenkawt.en. h. 
Föntjeboltozat, Firstengewölbe.

b.
Föntjeégetés, Fürstenbrand, b. 
Föntjejárat, Firstenlauf. b. 
Föntjeköz, Fürstenmittel, b. 
Föntjemart, Firstenstoss. b. 
Föntjenyomás, Firstendruck, b. 
Föntjeoldalvájás, Firstuhnbau. 

b.
Föntjeoldalpászta, Firstulm-

slrasse. /;.
Föntjepászta, Firstenstra.sse. b. 
Föntjerés, Firsleinbruch. b.

Föntjeréteg, FirstenflöLz. b. 
Föntjesarok, Firstabsatz, b. 
Föntjeszerüen, firstenmässig. b. 
Föntjetámaszfa, Firstenstempel. 

b.
Föntjét lugozni sóhegyben ,

aufsieden, das Salz an der 
Decke auslaugen, s. b. 

Föntjetüzelés, Firstenbrand, h. 
Föntjevájás, Firstenbau, über

hau. b.
Föntje vájás, mívelés a föntjé- 

ben, Dacharbeit, b.
Föntje valamely ürességének a 

bányában, First. h.
Főösszeg·, Hauptsumme, Total

betrag, Totalsumme.
Főpálya, Hauptbahn.
Főpárkány a leűző tűzhelyen,

Hauptkranz. ko.
Főpárkány egy  épületen, Haupt-

gesims. ('.
Főpénztár, Hauptkasse.
Fő pénztáros, Obercassier. 
Főpont, ( lardinalpunkt.
Fő postahivatal, Oberpostamt. 
Főrészes, Hauptgewerke, b.
Fő részesség·, Principalitüt. b. 
Főrudazat, Hauptgestänge, (jó. 
Főszabály, Hauptregel. 
Főszakadék, Haupttrumm. b. 
Főszakmány, Hauptgeding. b. 
Főszaruzat , Bundgesperre , 

Hauptgespärre, é.
Főszarufa, Hauptsparren, é. 
Főszínt, Haupthorizont, b. 
Főszolgabíró, Oberstuhlrichter. 
Főtárház, Hauptdépöt, Haupt

magazin.
Főtárhely, Hauptdépöt.
Főtáró, Hauptstollen, b. 
Főteknő, Hauptmulde. / .  
Főtelep, Hauptflötz, Hauptlager. 

b.
Főtengely, Hauptachse, á. 
Főtiszt, Chef.
Főtöltés, Hauptdamm. é. 
Főtörvényszék, Obergericht.
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Főtt SÓ, Garsalz. s. b.
Fővágány, Hauptgeleis. é.
Fővágat, Grund strecke, Haupt

einbau, Hauptstrecke, b.
Fő vágólegény, Althäuer, Dop

pelhäuer. b.
Fővájatvég, Hauptort. b.
Fővállalat. Generalentreprise.
Fő váltogatóhenger, Haupt- 

s t e u e r u n gs c y li n d er. jé.
Fő váltogatóramáes , Haupt

steuerungskolben. jé.
Fő vámhivatal, Hauptzollamt.
Fövény, Sand.
Fövényréteg, Sandflötz. f.
Fővonal, Hauptlinie.
Főzésre érdemes, sudwürdig. .s·. 

b.
Főzni sót, versieden, s. b.
Főző mü, Siederei.
Főzött só, Sudsalz. *. b.
Főző üst, Siedpfanne; ,s·. b. Siede- 

kessel.
Freibergi gnájsz, szürke nor- 

málgnájsz, freiberger Gneiss, 
grauer Normalgneiss. /'.

Freiesiebenit, Schilfglaserz,dunk
les Weissgültigerz. d.

Frázis, Phrase.
Fucoidos homokkő, Flisch. / .
Fújni, fújtatni, blasen; ko. tok 

nélkül fújni, durch den Stein 
blasen, ko.

Fujtatás szaka, Hüttenzeit. ko.
Fulgurit, Blitzröhre, Fulgurit. /.
Furadékpor, a fúrólyukból ki

kapart por, Bergmehl. b.
Fúrás, m. t. furat, Bohrung, b.
Fúrással föltárás, Bohrfund. h.
Furat, Bohrloch, b.
Furatcsatorna, Bohrpfeife. b.
Furatpróba, Bohrprobe. h,
Furatszakmány , Bohrgeding , 

Loehgeding. />.
Furatvég, Bohrort. b.
Furdancs, Brustbohrer, Brust- 

leier. é.
Furfangos, verfänglich.

Fúrni, megfúrni kőzetet, ab-
bohren, bohren, erdbohren, b.

Fúró, Bohrer, Meisseibohrer; b. 
Lochbohrer; é. egykézfúró, 
einmännischcr Bohrer; dör
zsölő fúró, reibend wirkender 
Bohrer; fafúró, Holzbohrer; 
gépfúró , Maschinenbohrer : 
gyémántfúró, Diamantbohrer; 
kétkézfúró , zwoimärmischer 
Bohrer; keresztalaku fúró, 
Kreuzbohrer; kézi fúró, Hand
bohrer ; koronás fúró, Kro
nenbohrer ; kőfúró, Steinboh
rer; kötélfúró, Seilbohrer; 
magfúró, Kernbohrer; önma
gától szabadoneső fúró, 
selbstthätiger Freifallbohrer; 
szabadon eső fúró, Freifall
bohrer; szárnyas fúró, Flü
gelbohrer ; utánfúró, Nach- 
bohrer; verő fúró, Percussi- 
onsbohrer; véső fúró, Meis- 
selbohrer. b.

Fúró akna, Bohrschacht. h.
Fúróállvány, Bohrgerüst, Bohr- 

gestell. b.
Fúróasztal, Bohrtisch. jé.
Fúróbél, Bohrkern. b.
Fúróbuga fúrógépeken, Bohr

kopf. b.
Fúró emelő, Bohrschwengel, b.
Fúró és robbantó szerszám,

Bohr und Schiesszeug. b.
Fúrófej, Kopfstück. T>.
Fúrófej fúrókészüléken, Bohr

kopf. b.
Fúrófogas, Bohrrechen. b.
Fúrófogó, Bohrkluppe. b.
Fúróforgács, Bohrspan. jé.
Fúróforgató, Bohrwirbel. b.
Fúróforgatyú, Brustleier. é.
Fúrógép, Bohrmaschine; sürí

tett levegővel hajtott fúró
gép, mit cotnprimirter Luft 
betriebene Bohrmaschine; b. 
forgó fúrógép, rolirondo Bohr-
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nijisrlιϊτΐι-; 7. hengerfúró gép, 
Cylindorbohrm aschine. β .

Fúrógörönd, Bohr welle. β .
Fúróház, Bohrhaus. 7.
Fúró iszap, Bohrschlannn, Bohr- 

schmand, Bobrguhr. 7.
Fúró kalapács, Bohrfäustel, 7.
Fúró kereplő, Bohrratsche. β .
Fúrókészülék, Bohrapparat. h.
Fúró kísérlet, Bohrversuch. 7.
Fúrókorong, Bohrscheibe. 7.
Fúrókules, Bohrschliissel. 7.
Fúróláncz, Bohrkette. 7.
Fúrólegény, Bohrhäuer. 7.
Fúrólelet, Bohrfund. 7.
Fúrólyuk, Bohrloch, Bohrung 7.
Fúrólyuk fojtásának minősége, 

Besetzung die Art des Be
satzes eines Bohrloches; ék- 
fojtás, Keilbesetzung; agyag
fojtás, Letlenbesetzung; lég
fojtás, Buftbesetzung; dugó- 
fojtás, Plloekbesetzung; ho
mokfojtás, Sandbesetzung. h.

Fúrólyukat bevégezni, abboh
ren. 7.

Fúrólyukkal vizet lecsapolni,
die Wässer abbohren. 7.

Furómag, Bohrkern. 7.
Fúró markolat, Bohrkurbel, ß .
Furómester, Bohrmeister. 7.
Fúró minta, Bohrlehre, Bohr

schablone. ß .
Fúró munka, Bergbohrarbeit. 7.
Furómühely, Bohrwerk. ß .
Furónapló, Bohrjournal. 7.
Furónyak a szabadon eső fúró

nál, 1 falsstiick. 7.
Furónyél, Bohrstück. 7.
Fúró orsó, Bennspindel. j>. r.
Fúró orsó fúrógépeken, Bohr

spindel. ß .
Furópad, Bohrbank. ß .
Furópadozat, Bohrhülme. 7.
Furópor, Bohrmehl. 7.
Furórész, Bohrstück. 7.
Furórongy, Bohrlappen. 7.
Fúrórúd, Bohrstauge. 7.

Fúrórudazat, Bohrgestänge. 7. 
Fúró szak, Bohrhitze. 7. 
Fúrószerszám, Bohrwerk, Bohr-

zeug. ß .
Fúrószorító, Bohrkluppe. 7, 
Fúróteknőeske, Bohrtrögl. 7. 
Fúró tengely fúró gépeken,

Bohrspindel, ß .
Fúrótorony, Bohrthurm. 7. 
Fúrott kút, artesischer Brunnen. 
Fúrótuskó, Bohrklotz. 7. 
Fúróval próbát venni, Bohr- 

probe nehmen, b.
Fúróvéső, Bohnneissel. 7. 
Fúróvilla, Abfangscbeere, Bohr- 

gabel. 7.
Fúróvonó, Bohrbogen, ß .  
Furtlyuk, Bohrloch. 7.
Futó gém, Laufkrahn. ß .
Futó homok, Flugsand, 7. Trieb

sand. /’.
Futó korong, Anlaufscheibc. β .  
Futó kőzet, schwimmendes Ge

birge. 7.
Futó sor, Läuferschaar, Läufer

schicht. é.
Futó súly, Laufgewicht.
Futtató fogó, Laufzange, ko. 
Futtató készelés, Kolbenfrische- 

rei. ko.
Fuvadék, a kőzetből zúgva 

kiömlő durranó lég, Bläser. 7. 
Fuvar, Fuhre.
Fuvarbér, Fracht. Frachtgebühr, 

Frachtgeld , Frachtkosten , 
Frachtlohn, Fahrgeld, Fuhr- 
geld, Fuhrlohn.

Fuvardíj, Abstreifgebühr. 
Fuvardíjszabás, Fraehtansatz. 
Fuvardíjszámitás, Frachtberech- 

n ung.
Fuvarlevél, Abfuhrschein. 
Fuvaros, Frachter, Frachtfuhr

mann, Fuhrmann, Landfulir- 
mann.

Fuvarozás, Abfuhr, Land (rächt. 
Fúvó, Gebläse; egy hatású fúvó,

einfachwirkendes Gebläse; ket-
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tős hatású fúvó, doppelt wir
kendes Gebläse ; a fúvó jár,
das Gebläse spielt, ko.

Fúvó eső, Balgrohr, Blaserohr. 
ko.

Fúvó deszka, Balgbrett, ko.
Fúvó fenék, Balgendeckel. ko.
Fúvógép, Gebläsemaschine, ko.
Fúvóhenger , Gebläserylinder . 

Windcylinder. ko.
Fúvóka, Deiipi-, Deute, Düse, j 

Dutte, Diitte, Balgdiise, Blas- ' 
deute, ko.

Fúvókaboltot burkoló lap ,
Forinwölbplatte. ko.

Fúvókaeső, Düsenrohr. k<>.
Fúvókahorog , Formhacken .

Formkrücke, Formstörer. ko.
Fúvókák a bessemerkörtében,

Ferne, Düsen, ko.
Fúvókalemez, Düsenblech, ko.
Fúvóka nyílása, Düsenweile, ko.
Fúvókaoldal a vaskészelő tűz

helynél, Abbrandseile. k o .
Fúvókaoldal, Formseite, k o .
Fúvókaorr, Formnase, Übernase. 

ko.
Fúvókar, Balgenschwengel. <jL
Fúvókaszáj, Düsenmündung. ko.
Fúvókaszekrény, Düsenkasten. 

ko.
Fúvókaszem, Düsengucker, k o .
Fúvókatok , Esseisen, Form, 

Luftfonn, Schmelzform, Wind- 
form ; alajaku fúvókatok, 
überfeilte Form; fölajaku fú
vókatok, unterteilte Form; 
vízzel hütött fúvókatok, mit 
Wasserkühlung eingerichtete 
Form; hűtetlen fúvókatok, 
ungekühlte Form. ko.

Fúvókatok ágya, Formkasten. 
ko.

Fúvókatok a vaskészelő tűz
helyen, Kanne, ko.

Fúvókatok boltozata, Form
bauch, Formbrust, Formbusen. 
ko.

Fúvókatok emelkedése, Anstei
gen der Form. ko.

Fúvókatok fala, Formwand. ko.
Fúvókatok fekvése, Formlage. 

ko.
Fúvókatok fülkéje, Brandbogen, 

Formgewölbt', Formstall, ko.
Fúvókatok köve, Formstein. ko.
Fúvókatok lapja. Blatt, die un

tért' Fläche der Windform. ko.
Fúvókatok lapja a készelő tűz

helynél, Forinzarken. ko.
Fúvókatok lejtése, das Ein- 

schiessen. der Einschuss der 
Form , Neigungswinkel der 
Form, Stechen der Form. ko.

Fúvókatoklejtező, Form wage. ko.
Fúvókatokot cserélni, unifor

men. ko.
Fúvókatok Öble, Bauch einer 

Schmelzform. ko.
Fúvókatok szája , Formauge, 

Formma.nl , Formmündung , 
Form Öffnung, Formrüssel, ko.

Fúvókatokszintező, Essei sen wa
gt', Formwage. ko.

Fúvókatok talpa, Formblatt, 
Formboden, Formplatle. ko.

Fúvókatoktisztító, Formeisen. 
ko.

Fúvó kerék, Balgrad. k o .
FÚVÓ készülék, Blasewerk. ko.
Fúvóléez, Balgleisten, ko.
Fúvónyak, Balgenkopf. ko.
Fúvóramáes, Balgschommel. ko.
Fúvós aknapest, Gebläsesrhacht- 

ofen. ko.
Fúvósark, Balgonkegel. ko.
Fúvós lángpest, Gebläsellam-

menofen. ko.
FÚVÓS pest, Gebläseofen. ko.
Fúvó szellentyü, Balgklappe, ko.
Fúvószoba, Gebläsekammer, ko.
Fúvott szél, Gebläseluft, ko.
Fúvótalp, .Balggerüst, ko.
Füalaku, dendritisch, ä.
Függelék, Nachhang, Zusatz.
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Függeszték, Hängwerk; é Häng- 
zellg. 1) 111.

Függesztő csavar, Hängschrau
be. z.

Függesztő horog, Hänghaggen.

Függesztő kapocs, IL'ingklam- 
nier. z.

Függesztő lánez, Hängkette, z. 
Függesztő műszer, Hängzeug. 

lm.
Függesztő rúd, Hängstange, z. 
Független, unabhängig.
Függő, unentschieden.
Függő állás, Hängebühne, b. 
Függő állvány, Hänggerüst, b. 
Függőben hagyni, schwebend 

lassen.
Függőben levő tétel, Suspen- 

sopost.
Függő esapállvány, Hängstän

der. (jé..
Függő esepegvény, Stalaktit, d. 
Függő foglalék, Hängbügel. jé. 
Függőhíd, Hängebrücke, é. 
Függő horog, Hänghaggen. jé. 
Függő kapocs, Hängeisen, Ilüng- 

scbliesse, Hängeband. é.
Függő kengyelvas, Hängbügel. 

//'■-
Függő lakat, Anlegeschloss. 
Függő lécz, Hänglatte, hm. 
Függőleges, Loth, lothrecht, 

eine Vertikale, perpendikulär,
saiger, seiger, senkrecht, ver
tical.

Függőlegesen mérni valamit,
nbsenkeln, absaigern, abseigern, 
ablötben. hm.

Függőleges fonál, Perpendikel.
hm.

Függőleges határ, abschneiden- 
de Markstätte, bm.

Függőleges henger, Vertical-
walze. ko.

Függőlegesítő villa, Lothgabel. 
bm.

Függőleges kör, Verticalkreis. 
hm.

Függőleges mélység, Saiger- 
teufe. bm.

Függőleges mérés, Absenkelung.
bm.

Függőleges mérték, Senkblei, 
Senkel, hm.

Függőlegességét mérni vala
minek, absaigern, absenkeln, 
herabsenkeln, senkeln. hm.

Függőleges szelvény, Saigerriss. 
bm.

Függőleges vetület, Aufriss, 
Verticalprojection. bm.

Függőleges villa, Senkelgabel. 
hm.

Függőleges vonal, saigere Linie, 
Verticallinie; bm. Scheitellinie, 
Schwerlinie.

Függőleges zsinór, Absaiger- 
schnur, Brahme, Senkel, Sen- 
kclfaden, Senkelschnur; füg
gőleges zsinórral irányt ki
tűzni, Brahme hängen, b.

Függő lemez a kováesmühely- 
ben, Vorbängblech. ko.

Függő ólom, BIeiloth, Senkel, é.
Függő ón, Richtblei, é.
Függő oszlop, Hängsäule, h.
Függő súly, Aufhänggewicht. <jé.
Függő szék, Hängwerk. é.
Függő tétel, schwebende Post.
Függvény, Function.
Fül a szerszámon, Auge, Stiel

öffnung, Griff, Handhabe, Hen
kel, Ohr, 0 ehr, Oehse. b.

Füles fúró, Laschenbohrer, Ta
schenbohrer. b.

Füles tájoló, Hängcompass. hm.
Fülke, Fensterblende, Thürblen

de, Nische, é.
Fülkeél, Ohrenschneide am Boh

rer. h.
Fültanu, Ohrenzeuge.
Fül valamely szerszámon, Dul

le, Ohr. b.
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Fűrész, Sägt-; r. Sebneidwerk; 
erd. szalagfűrész, Bandsäge; 
körfűrész, Circularsäge. é.

Fűrészállvány, Sägegest.ell. erd.
Fűrészáru, Schnittmateriale. erd.
Fürészbak, Sägebock. é.
Fűrészelni, sägen.
Fűrészelt anyag, Schnittmato- 

riale. érd.
Fűrészelt fa, Schnittliolz. érd.
Fűrészfog, Sägezahn. é.
Fűrészfogat hajlítani, schrän

ken. erd.
Fürészfoghajlítás, Schränkung.

erd.
Fürészfoghajlító, Schränkeisen, 

Schrenkeisen. erd.
Fűrészgép, Sägemaschine, erd.
Fűrészgödör, Sägegrube, é.
Fürészkeret, Sägegatter, erd.
Fürészláb, Bock, ύ.
Fűrészlap, Sägeblatt, é.
Fűrészmalom, Brettmühle. Breit

säge , Sägemühle, Schneide
mühle. erd.

Fűrészpenge, Sägeblatt, é,
Fürészpor, Sägemehl, Sägespäne. 

é.
Fürészráspoly, Bundfeile.
Fürészreszelő, Sägefeile, é.
Fürésztőke, Sägeblock, erd.
Fűrész vágása, Schnitt.
Fürkészni, forschen.
Fürtös, traubenförmig.
Füst, Rauch.
Füstcsatorna, Rauchcanal. ko.
Füstcsatornák, Züge, Zugcanäle 

bei den Öfen. ko.
Füstcső , Rauchrohr , Rauch - 

schlott. e.
Füstemésztés, Rauehverbrcn- 

nung. ko.
Füstemésztő készülék, Rauch- 

verzehrungsapparat. ko.
Füstfogó , Funkenfänge]' : ko. 

Feuermantel, Rauchmantel, é.
Füstfogó a leűző tűzhelynél,

Mantel, ko.

Füstfogó fal, MantehiKiuer. é.
Füstfogó gerenda, Mantelbal

ken, Mantelbaum. é.
Fűstfogó gyámlapja a kovács

tűzhelynél, Mantel trag] »hitte. 
ko.

Füstfogó lap a készeid tűz
helynél, Mantelplatte. ko.

Füstfogó oszlopa a nyújtó tűz
helynél, Mantelstülzsüule. ko.

Füstfogó támasz, Manlelstülze. 
ko.

Füsthíd a lángpesteknél, Fuchs- 
brücke. ko.

Füstképződés, Rauchbildung, ko.
Füstlyuk a lángkemenezéknél,

Fuchs, Fuchsloch. ko.
Füstlyukerősítés a kavaró pes

teknél, Fuchsverankerung, ko.
Füstlyuklapát a hegesztő pest

nél, Fiichssehaufel. ko.
Füstlyuktoldalék a hegesztő 

pestnél , Fuchsverlängerung. 
ko.

Füstölni, rauchen, ko.
Füstös vakke, Rauchwacke. /.
Füstsűrítő, Rauehrondensutor. 

ko.
Füsttopáz, Rauchtopas, ú.
Fűteni, heitzen.
Fűtés, Heitzung.
Fütésköltség, Heitzungskősien.
Fűthető, heitzbar.
Fűtő. Feuermann, Heitzer. jé.
Fűtő ajtó, Feuerthüre, lícitz- 

thür. jé.
Fűtő ajtó kerete, Feuerthür- 

ralnnen, I leitzlhürrahmen. jé.
Fűtő anyag,Brenn ma toriul, lloitz- 

material.
Fűtő cső, lieitzrohr. jé.
Főtő erő, I leitzkraft. jé.
Fűtő felület, Heitzfläche. jé.
Fűtőhatás, Heitzeffect.
Fűtő inas, Ileitzorlehrling.
Fűtő kemencze, Ileilzofen. é.
Fűtő képesség, ÍTeitzvormügen. 

jé.
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Fűtő készülék, lleitzapparat.
Fűtő lyuk, Heitzöffnung. <jé.
Fütő szekrény, lloifzkasten. gé.
Fütő vasmacska, Praegelkatze. 

ko.
Füzet, Gallier, Fascikel, lieft.

G.
Gabbro, Gabbro, /'.
Gabbroit, Gabbroit. f .
Gabbroitpala, Gabbroitschiefer. 

/·
Gabona, Getreide.
Gabonaár, Frachtpreis.
Gabonakereskedő, Fruchthünd-

ler .
Gabonaszállító, Kornlieferant.
Gabonaszűke, Fruchtmangel.
Gabonavásár, Frachtmarkt.
Galenit, Bleischuss, Bleiglanz, 

Galenit, ú.
Gálicz, Vitriol. Λ.
Gáliczfőzés, Vitriolsiederei, kn.
Gáliezgyár, Brennhütte, Vitriol

hütte. ko.
Gáliezvíz, Kieslauge, b.
Gálma, Galmei, u.
Galmáj, Galmei, Kalamin, He- 

mimorphit, Zinksilicat. <j.
Galvános, galvanisch.
Galvános képelés, Galvanoplas

tik.
Galvános oszlop, galvanische 

Säule.
Galvánosság, Galvanismus.
Galvánosság mérő, Galvanome

ter.
Galvánosság mutató, Galvanos

cop.
Galvánozás, Galvanisirung.
Gályákkal béllelt akna, Reif

schacht. Ft.
Galyfa, Astholz , Bürtelholz , 

Klaubholz, erd.
Galytöltés, Knüppeldamm, é.
Gamó, Haken, Krücke, Stelze, ko.
Ganoidok, Ganoiden. / .

Garat az érczörlő malmokon,
Gosse, .r.

Garatvályu, Gossenschuh. .3. 
Gárdozat, Verzimmerung, Zim

merung. b.
Gárdozni, verzimmern, b.
Gát, Aufdämmung, Damm, Deich ;

e. Verdämmung, b.
Gátat készíteni, Damm stossen.ó. 
Gátat vetni, abdämmen, b. 
Gátépítés, Deichbau, é. 
Gátkorona, Dammkrone. é. 
Gátkorona szélessége, Kronen- 

breite des Dammes, é.
Gátkő, Damm, Dammstein, Wall- 

stein. ko.
Gátkő az olvasztónál, Wallstein.

ko.
Gátkőfedő , Schlackenblech , 

Schlackenplatte, ko.
Gátkőlap, Wallsteinplatte, ko. 
Gátkőlemez, Steinblech, ko. 
Gátkőmell az olvasztónál, 

Dammbrust, ko.
Gátmell, Dammbrust, é. 
Gátnyilás, Wehrdurchlass, é. 
Gátolás, Hemmung.
Gátolni, hemmen.
Gátoszlop, Wehrstempel, s. b. 
Gátőr, Dammwächter ;  Tj . Klau

senwächter. erd.
Gátpadolás, Wehrbediehmg. é. 
Gátszakadás, Ausbruch, Durch

bruch der Dämme bei Salz
werken ; .s. b. Deichbruch,
Dammbruch. 6.

Gáttest, Dammkörper, é.
Gáttő, Dammschloss, Dannnwur- 

zel. b.
Gáttöltés, Dammschutt, é. 
Gátzár, Dammschluss, Damm

wehre. b.
Gaylussae-féle kémlő készülék,

Gaylussac-scher Probirapparat.
p .  r.

Gáz, Gas.
Gázak elvonulása, Gasabzug. 
Gázesatorna, Gaskanal, ko.
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Gázesatornát fedő lap, Gaska- 
naldeckplatte. ko.

Gázcső, Gasröhre.
Gazda, Oekonom.
Gazdag·, reich.
Gazdagság, Reichlhum. 
Gazdálkodó, ökonomisch. 
Gazdaság, Wirthschaft. 
Gázégető, Brenner.
Gázégető szekrény, Gasverbren- 

nungskasten. ko.
Gázfejlesztés, Gasentwicklung. 
Gázfejlesztő, Gasgenerator, Gas

ofen. ko.
Gázfejtés, Gasentwicklung. 
Gázfogó, Gasfang. ko.
Gázfogó eső, Gasfangrohr. ko. 
Gázfogó torony, Gasfangtlmrm. 

ko.
Gázforrás, Gasquelle.
Gázfűtés, Gasfeuerung, Gasheit- 

zung. ko.
Gázgép, Gaskraftniaschine. ß .  
Gázgyár, Gasanstalt. 
Gázgyártás, Gashereitung. 
Gázgyüjtő, Gasometer. 
Gázkemencze, Gasofen, ko. 
Gázláng, Gasflamme. 
Gázlángpest, Gasflammofen, ko. 
Gázlángzó, Gasbrenner, Gasver- 

brcnner. ko.
Gázmérő, Gasmesser.
Gázmosás, Gasreinigung, ko. 
Gázmosó készülék, Gasreini

gungsapparat, Gaswaschappa- 
rat. ko.

Gázmosó szekrény, Gaswasch- 
kasten. ko.

Gáz neme, Gasart.
Gáznemű, gasartig, gasförmig, 

elastischflüssig.
Gáznyomás, Gasdruck.
Gázokádó hegy,^ MolV-tte. / .  
Gázóra, Gasmesser. 
Gázszabályozó, Gasregulator. 
Gázszellentyű, Gasklappe, ko. 
Gázszellentyű kerete, Gasklap- 

penrahrnen. ko.

Gázszellentyű szekrénye, Gas
klappengehäuse. ko.

Gáztartó, Gasbehälter, Gasreci- 
pient.

Gáztisztítás, Gasreinigung, ko. 
Gáztüzelés, Gasfeuerung, Gas- 

heitzung. ko.
Gázvezeték, Gasleitung, ko. 
Gázvezetés, Gasableitung. 
Gázvilágítás, Gasbeleuchtung. 
Gázzal fűtött hegesztőpest ,

Gasschweissnfen. ko.
Gázzal fűtött kavarópest, Gas- 

puddlingsofen. ko.
Gázzal kavarás, Gastrischen. ko. 
Gázzal pörkölő kemencze, Gas- 

röstofen. ko.
Gélét, Glätte; fekete gélét,

schwarze Glätte; kezelésbeli 
gélét, Manipulationsglätte; kö
zönséges gélét, ordinäre Glät
te; sárga gélét, gelbe Glätte: 
vörös gélét, rőtbe Glätte; 
zöld gélét grüne Glätte, ko. 

Gelétcsurgó, Glättgasse, ko. 
Gelétércz, Glasurerz. b. 
Geléthordó, Glättfassel. ko. 
Geléthordó jegye, Glütlfassel- 

zeichen. ko.
Geléthorog, Glätthacken, ko. 
Gelétkészítés, Glättarbeit, ko. 
Gelétlyuk, Glättloch. ko.
Gélét ólom, Glättblei. ko. 
Gelétszekrény, Glättkasten, ko. 
Gelétszinítés, Glüttfrischen. ko. 
Gelétszinítés salakja , Glätt

frischschlacke. ko.
Gelétszinítő pest, Glättfrischofen. 

ko.
Gém, Drahmbaum, Schwengel. 

Schwangbaum , Hebekrahn . 
Erahn, Kranich. </c.

Gém állványa, Krahngestell. ß .  
Gémbak, Schwengeldocke, iß. 
Gémes szivattyú, Schwengel

pumpe. ß .
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Gémgörönd saruja, Wellenschuh 
am Krahn. j é .

Gémkar, Schwengel. ( j é .

Gémkezelő, Krahnwürter. j é .

Gémkötéldob, Krahntrommel. j é .

Gémlánez, Krahnkette. j é .

Gém orra, Krahnschnabel. j é .

Gémorr kerete, Krahnschnabel- 
rahmen. j é .

Gémoszlop, Krahnsüule. j é .

Gémszekér, K ralin wagen, j é .

Gémszekér állványa, Krahn wa-
gcngestelle. j é .

Gémszekér kerekei, Krahn Wa
genräder. j é .

Gémtámasz saruja, Schenkel
schuh. j é .

Geolog’iai folyamat, geologi
scher Process, f .

Geolog’iai horizont, geologischer 
Horizont, f .

Geolog’iai időfelosztás, geologi
sche Zeiteinthoilung. f .

Geológiai kor, geologisches Al- 
ter. /'.

Geológiai korszak, geologische 
Periode, f.

Geológiai színtáj, geologischer 
Horizont, f.

Geológus, Geolog,
Geometra, Erdmesser.
Gép, Kunst, Maschine; b. álló 

gép, stehende Maschine ; gáz
gép, Gasmaschine; gőzgép, 
Dampfmaschine; fekvő gép, 
liegende Maschine; hevített 
levegővel működő gép, Ka
lorische Maschine; ingó gép, 
oscillirende Maschine, j é .

Gépaczél, Maschinengusstahl. j é .

Gépakna, Kunstschacht, Maschi
nenschacht. b.

Gépek fölszerelése , Armatur 
der Maschinen, j é .

Gépész, Maschinenführer, Maschi
nenwärter, Maschinist, j é .

Gépészet, Maschinenwesen, jé.

Gépészeti felügyelő, Maschincn- 
inspector. jé.

Gépész mérnök, Maschineninge
nieur. jé.

Gépésztiszt, Kunstofficier. b.
Gépezet, Maschinerie, Mechanis

mus. jé.
Gépfelügyelő, Kunstmeister, b.
Gép felvigyázó, Maschinenauf

seher. j é .

Gép"; fölvétele, Aufnahme einer 
Maschine, jé.

Gépgyár, Maschinenfabrik, jé.
Gépgyáros , Maschinenbauer, 

Maschinenfabrikant, jé.
Gépgyártás, Maschinenbau, Ma

schinenwesen. jé.
Gép hatása, Leistung einer Ma

schine. jé.
Gépház, Maschinenhaus, jé.
Géphelyiség, Maschinenraum. jé.
Géphez kapcsolni a szivattyút,

Kunsteinhängen, b.
Gépies, mechanisch.
Gépies készülék, Kunstgezeug. b.
Gép járása, Gang einer Maschi

ne.
Gépkereszt, Kunstkreuz, Kunst

winkel. jé.
Gépkezelő, Maschinenführer, Ma

schinenwärter, Maschinist; jé. 
Kunstwärter, b.

Géplakatos, Maschinenschlosser.
jé.

Gép lerajzolása, Aufnahme einer 
Maschine, jé.

Gépmester, Maschinenmeister, jé.
Gépműhely , Maschinenwerk

stätte. jé.
Gépnek mozgó része, gangbares 

Zeug. jé.
Gépolaj, Maschinenöhl. jé.
Géppelfúrás, Maschinenbohren. 

b.
Géppel gyártott tégla, Maschi

nenziegel. é.
Géppelkavarás, Maschinenpud- 

deln. hv.
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Géprészek, Maschinenbestand- 
thoile, Maschinentheile. jé.

Géprudazat , Kunstgestünge , 
Kunststange, b.

Gépészszemélyzet, Masehinen- 
pei'sonal. jé.

Gépszerkesztés, Masehinenbau- 
kunst. (jé.

Gépszerkesztő, Maschinoneon- 
structeur. (jé.

Gépszerű, maschinenartig.
Gépszita, Maschinensieb, jé.
Géptan, Mechanik, Maschinen

lehre. jé.
Géptorok az aknában, Kunst- 

abtheilung. b.
Gépügyelő, Kunstsleiger. b.
Gépvezető, Maschinenführer, Ma

schinist. jé.
Gerebelni, krühlen. lm.
Gereblye, Harke, Rechen, Kriihl, 

Krall, Krail; lm. Holzrechen, 
Rechen, erd.

Gereblyés mosó, Krällwäsche. s.
Gerelyfúró, Lanzenbohrer, b.
Gerenda, Balken, Tram; é. csz- 

szefogazott gerendák, ver
zahnte Balken; é. ácsolt ge
renda, gezimmerter Balken; 
é. födény gerenda, Dachbal
ken; padló gerenda, Dielen
balken. é.

Gerenda állás, gerenda állvány,
Balkengerüst, é.

Gerendafal, Blockwand, Schrott- 
wand. é.

Gerendafej, Vorkopf. é.
Gerendafödény, Balkendecke, é.
Gerendagát, Balkendamm. I.
Gerendakapoes , Balkenanker , 

Tramschliesse. é.
Gerehdaköz, der Raum zwischen 

zwei Balken, é.
Gerendalépeső, Architravstiege. 

é.
Gerendamennyezet, Tippolbo- 

den. é.

Gerendapad, Kastenzimmerung.
b.

Gerendapárkány, Arrhitravge-
sims. é.

Gerendarajz, Balkenriss. >'. 
Gerendasor, Balkenlage, é. 
Gerendatartó, Balkentrager. é. 
Gerendavastagság, RaIkenstä r■-

ke. é.
Gerendavég, Balkenkopf. é. 
Gerendázat, Balkenwerk, Gebäl-

ke. é.
Gerendázni, mit Balken verschon.

c.
Gerendely, Achse, Welle; (jé. 

Rundbaum. b.
Gerincz, Grat; Rippe; jé. 

Rücken, b.
Gerincz a házfödélen, First, b. 
Gerincz cserép, Firstziegel, é. 
Gerinezes rács, Sattelmst. jé. 
Gerinczes rács a vasérezpör- 

kölő pesteknél , Schweim'- 
rückcn. ko.

Gerinczet rendezni födélen ,
ausmitteln. é.

Gerinezkötő, Mittnlpfetto. é. 
Gerincz lécz, Firstlatte, é. 
Gerinezrendezés, Ausmittelung.

L
Gerinczszaru, Ecksparren, Grat- 

sparren. é.
Gerinczszeg, Firs In a gél. é. 
Gerinezszelemen, Firstbalken, é. 
Gerincztok, Firstenschuh, é. 
Gerinczvas a pörölynél, Rür.k-

eisen. ko.
Gersdorfit, Arsenikglanz, Gors- 

dorfit. A.
Gervilliarétegek , Gervillia- 

scliichten. f.
Geszt, Kernholz, erd. 
Gesztkorhadás, Kcrnfüule. érd. 
Gipsz, Gips, Gyps, Alabaster, 

Fasergyps, Fraueneis, Sehauni- 
gyps, Schaumkalk, Selenit. <1 

Gipszkemencze, Gypsofen.
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Glaubersó, Glaubersalz, Mirabi
li!. á

Glyptostrobus, Glyploslrobus. /'.
Gnájsz, Gneiss, f.
Gnájszit, rother Gneiss, Gneissit. 

/:
Gócz, Brennpunkt.
Góczhúr, Parameter.
Góezpont, Focus.
Golyó, Kugel.
Gondatlan, sorglos.
Gondnok, Verwalter.
Gondnoki hivatal, Verwaltung.
Gondnoki hivatalos helyiség·,

Verwaltungsbureau.
Gondnoki rendszabály, Venval- 

tungsmassregel.
Gondolat, Gedankte
Gondolatlanság·, Gedankenlosig

keit,.
Gondolatmenet, Gedankengang.
Gondolattal teljes, gedanken- 

n ‘ich.
Gondolkodástan, Logik.
Gondosan, sorgfältig.
Gondoskodás, Besorgung, Für

sorge, Obsorge, Vorsorgte
Gondoskodni, besorgen.
Gondosság·, Sorgfalt.
Gondot viselni, verwalten, ver

wesen.
Gondviselés, Aufsicht, b.
Gondviselő, Schaffer, b.
Goniatitok, Goniat.it.en. / .
Gonosztett, Übolthat.
Górcső, Mieroskop.
Gosaurétegek, Gosauschicbten.
Goslarit, Goslarit, Zinkvitriol, 

weisser Vitriol. Λ.
Góth boltozat, Eselsrüokengc- 

wölbte c.
Göbees a pörkölék őrlésénél,

Schrott, ko.
Göcsör, Graupe. ko.
Gömb, Kugel, Sphäre.
Gömbalaku, sphärisch.
Gömbátmérő, Kugelt! urdui lesser.

Gömbboltozat , Kugelgewölbe , 
Kuppel, té

Gömbcsap, Kugelzapfen, yé.
Gömbcsukló, Kugelgelenk.
Gömbfelület, Kugelfläche.
Gömbölyű, Kugelförmig, rund.
Gömbölyű kötél, Rundseil.
Gömbölyűre gyaluló gép, Rund- 

hobelmaschine, yé.
Gömbölyű tő, Rundstöckl. <jé.
Gömbölyű vas, Rundeisen, lm.
Gömbös, kugelig.
Gömbös diorit, Kugeldiorit. / .
Gömbös porfir, Kugelporphyr, 

Pyromerid. f .
Gömbszellentyü, Kugelvcnt.il. yé.
Gömbszelet, Kugelabschnitt, Ku

gelsegment.
Göngörítő, Berghaspel, Förder

haspel, Haspel, Hornhaspel, 
Winde ; egyes göngörítő , 
cimnännisehcr Haspel, b.

Göngörítő bődön, Häspelkübel. 
b.

Göngörítő csapfészek, Haspol- 
pfadeisen. b.

Göngörítő csille, Haspelhund. l·.
Göngöriteni, haspeln, b.
Göngörítés, Haspelfördeiung. b.
Göngörítő fogantyúja, Haspel

horn. b.
Göngörítő forgattyúja, Haspel- 

horn. b.
Göngörítő görönd, Haspelbaum, 

Haspelruntlbaum, Hängebaum. 
I.

Göngörítő helye, Hornstatt, b.
Göngörítő kereke, Haspelrad. b.
Göngörítő kötél, Haspelseil. b.
Göngörítő munkás, Haspel

knecht, Haspelzieher, Haspler. 
b.

Göngörítőre való drótkötél,
Haspeldrahtseil, b.

Göngö rí tőszék , Haspel gerüst , 
Haspelgestelle, Haspelstütze, b.

Göngörítőt állítani, Haspel set
zen. b.
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Göngörítőtámasz, Haspelstrebe. 
b.

Göngörítővánkos, Pfühlbaum. b. 
Göngyöleg, Ballen, Colli, Collo, 

Packet, Paqiiet.
Göngyölés, m. t. göngyölet,

Emballage.
Göngyöletsuly, Tani.
Göngyölet súlyát kiegyenlíteni,

talárén.
Göngyölet súlyát megállapí

tani, tariron.
Göngyölő papiros, Packpapier. 
Göngyölt ón, Ballenzinn, Bollen

zinn ko.
Görbe, görbített, gekrümmt. 
Görbe, krumm.
Görbe eső, Krümmer. jé. 
GÖPbeség, görbület, Krümmung. 
Görbe vonal, Curve.
Görbe vonalzó, Curvenlineal. 
Görbíteni, biegen, krümmen.

kröpfen, jé.
Görbítés, Krümmung.
Görbítő fogó, Biegzange. jé. 
Görbítő próba, Krünunungspro

be. ko.
Görbülés, Beugung, Biegung. 
Görbületkör, Krü m mun gskreis. 
Görbület középpontja, Krü in

ni u n gsm i t tol pu n k t.
Görbület sugara, Krümmungs

halbmesser.
Göres, Knollen, Knoten, Klüm- 

per. ko.
Görcsös, knollig, ko.
Göreb nyaka, Hals der Retorte.

V.
Görgeteg, Gerölle, Geschiebe. /. 
Gorge teges, geröllig. 
Görgeteglerakódás, Geröllabla

gerung. /'.
Görgető a zúzóban, Eintrags

rolle, Güngrolle, Pochrolle, 
Rollkasten, z.

Görgető készülék a zúzóban,
Eintragsvorrichtung, z.

Görgő malom, Kollerműble. ko.

Görgető rúd, Rollknerht. Roll-
stange. 0.

Görgő, Güngrolle, Rollkaslon. z. 
Görgő vas a lángkemenczén, 

Flammofenwalze. ko. 
Görgyület, Conglomerat. / .  
Görnyesztő vájás, Krummhfdser- 

arbeit. h.
Görönd, Achse, Welle, Wellba.um, 

Radwelle. jé.
Görönd állványa, Wellonstün- 

dei·. jé.
Göröndburkolat, Ausba u eh m 1 g

d('r Welle. z.
Göröndcsap, Wellenhals, Wellen

zapfen, Wellzapfen, Grindel
zapfen. j é .

Görönd esapkarika, Grindelring.
<β·

Görönd-ék, Wellenkeil. j é .  
Görönd karika, Wellenring. j é .  
Göröndöt burkolattal ellátni,

aufsatteln , ausbauchen eine 
Welle. z.

Göröndöt vastagítani, au Csal- 
teln die Well·', ausbauchen 
cine Welle. z.

Göröndszállító szekér, Wellen- 
transportvvagen. j é .  

Göröndvastagítás, Au fsa Itt un g 
dm· Welle. 2.

Göröndvastagítás átmérője ,
Aufsattlungsdurchmesser. ,c.

Göröndvastagítás körülete, Au f-
satllungsperipherie. z.

Göröndvastagítás körvonala,
Aufsattlungskreis. 2.

Göröndvastagító hasáb, Auf- 
sattlungsbolz. z.

Göthit, Ei scnpeclierz, Eisenrulil, 
Nadeleisenerz, Rubinglimmer. 
Sammetblende, Göthit. ά.

Gőz, Dampf; fáradt gőz, aus
genutzter Dampf; működő 
gőz, frischer Dampf, telített 
gőz, gesättigter Dampf; vizes 
gőz, mit Wasser gemischler 
Dampf; nedves gőz, feuchter
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Dampf; száraz gőz, trockener 
Dampf; túlságosan hevített 
gőz, überhitzter Dampf; teljes 
gőz, voller Dampf; kiömlő 
gőz, ausströmender Dampf. yé.

Gőzalaku, dampfförmig.
Gőzálló, dampfdicht, yé.
Gőzbak, Dampframme, gr.
Gőzbeboesátó csatorna, Einströ

mungskanal. y é .

Gőzbeboesátó cső, Dampfeinlass- 
i'ohr, Dampfeinströmungsrohr, 
Einsti ömungsrohr. yé.

Gőzbeboesátó nyílás, Dampf- 
einströmungscanal, Einströ
mungsöffnung. yé.

Gőzbeboesátó szellentyű,Dampf-
einlassventil. yé.

Gőzbeömlés, Einströmung des 
Dampfes, yé.

Gőzesatorna, Dampfcanal, yé.
Gőzeső, Dampfrohr. yé.
Gőzelosztás, Dampfvertheilung.

yé.
Gőzelrekesztés , Dampfabsper- 

rung. yé.
Gőz elvezetése, Abführung des 

Dampfes, yé.
Gőzerejü kankarék, Dampfhas- 

pol, Dampfwinde, h .

Gőzerejü göngörítő, Dnmpfwin- 
de, Dampfhaspel, h.

Gőzerejü szivattyú, Dampfpum- 
pe. yé.

Gőzerejü verőgép, Dampframme.
!F-

Gőzerejü zúzó, Dampfpochwerk.
z.

Gőzerő, Dampfkraft.
Gőzfejlesztés, Dampfentwicke- 

lung, Dampferzeugung, Dampf- 
production. yé.

Gőzfejlesztő, Dampferzeuger, yé.
Gőzfejlesztő képesség, Dampf- 

product ionsfähigkeil, Verdampf
ungsfähigkeit. y é .

Gőzfejlődés, Dampf'entwickelung, 
Dampferzeugung , Dampfbil- 
dung. yé.

Gőzfék, Dampfbremse, yé.
Gőzfeszültség, Dampfspannung; 

két légköri feszültség, Dampf
spannung von zwei Atmos
phären. yé.

Gőzfeszültségmérő , Dampf
druckmesser. yé.

Gőzfogó, Dampfdach vor dem 
Schmelzofen, ko.

Gőzfogyasztás, Dampfverbrauch. 
yé.

Gőzfölösleg , Dampfüberschuss.
<β·

Gőzfúvó, Dampfgebläse, ko.
Gőzfürdő, Dampfbad.
Gőzfűtés, Dampfheitzung. é.
Gőzfűtésre való berendezés,

D amp fheit z. V o rr i eh tun g. é.
Gőzgém, Dampfkrahn; helytálló 

gőzgém, feststehender Dampf
krahn ; futó gőzgém, trans
portabler Dampfkrahn. gé.

Gőzgép, Dampfmaschine; kettős 
működésű gőzgép, doppelt 
wirkende Dampfmaschine; egy
szerű működésű gőzgép, ein
fach wirkende Dampfmaschine; 
helytálló gőzgép, stationäre 
Dampfmaschine; hordozható 
gőzgép lokomobil, transpor
table Dampfmaschine; fekvő 
gőzgép, horizontale Dampf
maschine ; álló gőzgép, ste
hende Dampfmaschine, yé.

Gőzgöngörítő, Dampfhaspel. b.
Gőzgyüjtő, Dampfdom, Dampf

sammler. gé.
Gőzhajó, Dampfboot, Dampf

schiff.
Gőzhenger, Dampfcylinder. yé.
Gőzhenger dugattyú, Danipf-

kolben. gé.
Gőzkamara, Dampfkammer, yé.
Gőzkankarék, Dampfhaspel. h.

9
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Gőzkazán, Dampfkessel; helyt
álló gőzkazán , stationärer 
Dampfkessel. jé.

Gőzkazán burkolat, Dampfkes- 
selverkleidung. jé.

Gőzkazán falazata, Dampfkes- 
selmauerung. jé.

Gőzkazán köpenyese, Dampf- 
1 nan tel jé.

Gőzkazán szegeeselése, Dampf-
kesselnietung. jé.

Gőzkazán szerelvénye, Dampf
kesselgarnitur. jé.

Gőzképződés , Dninpfeniwirke- 
lung, Dampferzeugung. Dampf- 
bildung. jé.

Gőzkiáramlás, Ausst.römen des 
Dampfes, jé.

Gőzkiboesátó eső, Damplablei- 
tungsrnhr, Dampfalistossroliv. 
Dainpfausblasorolír, Ilampfaus- 
lassrohr. jé.

Gőzkiboesáitó nyílás, Dampfáb- 
llusskanal. jé.

Gőzkifúvó eső, Dampfableitungs- 
iOhr,])ampfabstossrolir,l)umpl- 
ausl)lasciOhr , Dnnipfa.iisln.ss- 
mlii'. jé.

Gőzkiömlés , Aussl.römen des 
Dampfes, Dampla ussl röm nng. 
</'·

Gőz kiszabadulása, das Fail wei
chen das Dampfes, jé. 

Gőzkoesi, Dampfwageii, Loco
motive. jé.

Gőzkomp, Dampffiilire. jé. 
Gőzlyuk, Raumlocli. l-o.
Gőzlyuk a bogsán, Ibmimen.

érd.
Gőzlyukak az öntő mintákon,

Laternen, l-o.
Gözmunkajelző, Damplindica lm·. 

m-
Gőznyomás, Dam|ifdmck ; ma

gas gőznyomás, holier Dampf
druck ; alacsony gőznyomás,
niedriger Dampfdruck, jé.

Gőznyomás fölöslege, Dampf
überdruck. j é .

Gőzosztó készülék, Dampfvn-
llieilmigsmeclianismus. j é .

Gőzosztó tolóka, DamplYerl.liri- 
lungsscliieber. j é .

Gőzölögni, dampfen.
Gőzös, Dampfer. j é .

Gőzpőröly, Dampfhammer. /m. 
Gőzpőröly állványa, Dampl- 

linumirrsl.nnder. i:t>.

Gőzsíp, I lampfpfeife. j é .  

Gőzsugár, Dampfsiralil. j é .  

Gőzsug’árszivattyú.l lamplsl ralil- 
]>iimpe, (lillardspumpe. j é .  

Gőzsűrítő, I )aiii]»fc.ondeiisalor. j é .  

Gőzszabályzó, Dampfregula lor. 
!/<'■

Gőzszellentyű, Dainpfveiil.il. j é .  

Gőzszivattyú, Dninpfpumpr. j é .  

Gőzt bocsátanak a szellentyük,
die Ventile blasen ab. j é .  

Gőztér. Dampfraum. j é .

Gőz térfogata, DamplYolumen.
!/<'■

Gőz terjeszkedése, Ausdehnung 
des Dampfes, Dampla usdeli- 
íiimg. j é .

Gőztolóka, Dampl'scliieber. j é  

Gőz túlságos hevítése, Dnmpf- 
überliilzung. j é .

Gözűrnyítás a bogsán, Aul'sle- 
clien der Dummen am Meiler.
/,'t).

Gőzveszteség, DamplYerliisf. j é .  

Gőzvezeték, Dampfleitung. jé. 
Gőzvezető cső, Dampfieilungs- 

rolir. j é .

Gőzzáró csap, Dampllialm. j é .  

Grafikon, (iraphicon.
Grafit, Graphit. Wasserblei. ét. 
Grafittégely, Dra|ibitfiegel. In.  
Gramm, Gramm; g’rammsuly, 

Grammgewiclit.
Gránát, Almandin, Granat, lies- 

soiiil . knloplinnil . iMelanil . 
IJvarovil. tt.
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Gránátcsillámpala, (ii-.umip-liin-
mersrlüefer. f .

Gránátfényü czinksulfür, Cra- 
nalblende. ú .

Gránátszikla, tiranai lels. /'. 
Gránit, (iránit. /'.
Gránithoz hasonlító gnájsz ,

granilülmlirher Gneiss. /'. 
Granitit, Granitit. f .

Granulit. Grunniit. /. 
Graphtolitok, (ir.-ipliloliflien. /. 
Grauvakke, Grauwacke. /’. 
Grauvakkemészkő,< i ra i i warken-

kalkslein. j .
Grauvakkepala , Grauwarkcn- 

schicfer. /.
Gravigrada, Gravigrada. / .  

Griphosaurus, Griplmsaurus. J .  

Gryphaea, Gryphaea. /. 
Gubacssav, Galläpfelsäure, Gal

lussäure. /·.
Gúla, Pyramide.
Gummi, Caoutchouc. Kautschuk. 
Gummigyürü, Gummiring. 
Gummilap, Gmnmischribe. ß .  

Gummitömlő, Gummisrhlauch.
'/■

Gumó, Knollen. /'.
Gunyhó, Baracke. <·.

Gurító, Holle, Hollsrharlit, lioll- ; 
selmtt, Saiiberrolh1, Schul I, 
Sturzrolle. Sturzsrlmll. h .

Gurító a zúzóban, Porluolle. ; 
Gurító pad, Hollbülme. t>. 

Guritószállítás, Bnllonlnrderung.
I).

Gurító torok, Slurzabflieilung. 
h.

Guruló, miiig. h .

Giibiispest, Sumpíofen. l<>.  

Gyakoriság·, Frei| u en z.
Gyakorlat, Praxis, Übung.' 
Gyakorlati, prartisch.
Gyakorlati embe?·, Fmpiriker. . 
Gyakorlatlan, ungeübl. 
Gyakorlott, geübt. 
Gyakorlottság, Houline. 
Gyakornok, Pracliránt.

Gyakorolni, üben.
Gyakran, hantig.
Gyaloghíd, Fussbrücke, Fuss- 

güngerbrürke, Lnuí'brürke. é .  

Gyalogjáró, Fusspfad. Fusssteig. 
Gyalogjáró út, Trottoii·. 
Gyalogposta, Bote.
Gyalogút, Fusspfad, Fusssteig, 

Troltoir. <·.

Gyalu, Hobel, c .

Gyaluállvány a gyaluló gépen, 
Hobelständer. </r.

Gyaluasztal a gyaluló gépen,
Hobeltisrli. ß .

Gyaluasztal vágánya, llobel-
tischbalin. ß .

Gyaluforgáes, Hobelspan. <·. 
Gyalukés, Hobelmessei·. F 
Gyalulatlan, ungehobelt. 
Gyalulni, abliobeln, hobeln, F 
Gyaluló gép, Hobelmaschine, 

Stossmasrhine. ß .

Gyalupad, Hobelbank. F 
Gyalupadkapoes, Hobelbank

eisen. F
Gyaluszánka a gyalugépen ,

1 íobelscblitten. ß .

Gyaluvas, Hobeleisen, F 
Gyám, Bergfeste; h . Console, 

Stütze, Untersatz. F 
Gyám a bányában, Bodendicke, 

Bergfeste, Feste, h .

Gyámatya, Vormund, Tutor. 
Gyámesap, Tragzapfen. F 
Gyámfa, Träger ; F Strebe , 

Strebholz. h .

Gyámfal, Hintermauer,  Wider
lagsmauer. F

Gyámfalazás, Hintermauerung.
F

Gyámfészek, Bühnloch. h .  

Gyámgerenda, L an gsr 11 we 11 e r , 
Stützbalken, Tragbalken, Un
terzug. Unlerzugsbalken. F 

Gyámhatóság, Vormumlsrhat'ts- 
behörde.

Gyámhíd, Tragbrücke. ß .

9*
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Gyámív, EntlasLungsbogen, Stre
bebogen, Tragbogen, Wider
lagsbogen. v.

Gyámkő, Kragstein, v.
Gyámkötés, Strebeband. Trag

band. b.
Gyámlyuk, Biilmloch. Λ.
Gyámolítani, abspreitzen, abfan- 

gen, absteifen, unterstützen. (■.
Gyámoltalan, hülflos.
Gyámoltalanság·, Hülilosigkeit.
Gyámoszlop, Unterzugsständer, 

Tragpleiler; r. Strebepfeiler. 
Tragstempel. h.

Gyámot hagyni, anbauen. b.
Gyámpillér, Stützpfeiler, b.
Gyámrés, Eintrag, b.
Gyámság, Tutela, Vormund

schaft.
Gyámsüveg, Strebekappe, h.
Gyámvas, Träger, ko.
Gyanítani, vermuthen.
Gyaníthatólag, ínuthniasslich.
Gyánta, Colophonium , Harz ; 

ásatag gyánta, fossiles Harz. 
b.

Gyántás, bituminös.
Gyanú, Verdacht.
Gyanús, suspiciös.
Gyanúsítani, verdächtigen.
Gyanútlan, unverdächtig.
Gyapot bél a bányamécshez,

Baumwolldocht. h.
Gyár, Fabrik.
Gyarapodás, Zuwachs.
Gyári ár, Fabrikspreis.
Gyári folyamat, Fabrikations- 

process.
Gyárjegy, Fabriksinarke, Fa

brikszeichen.
Gyarmat, Golonie.
Gyarmatosítani, colonisiren.
Gyármunkás, Fabriksarbeitor.
Gyáros, Fabrikant.
Gyártani, erzeugen; b. fabrici- 

ren, produciren. ko.
Gyártás, Erzeugung, Fabririrung, 

Fabrikation, Production.

Gyártáshiba, Arbeitsfelder. Fa
brikationsfehler. (/r.

Gyártás könyve, Fn.brikal.ions- 
bucli.

Gyártelep, Werkanlage.
Gyártmány, Erzeugniss. Fabri

kat.
Gyártó, Erzeuger.
Gyártulajdonos, Fabriksinhaber.
Gyémánt, Diamant, ti.
Gyémántfény, Diamantglanz, ti.
Gyémánthegyü fúró, Diamani- 

bohrer. b.
Gyenge, schwach.
Gyengeség, Schwäche.
Gyep, Basen.
Gyepércz, Wiesenerz, Eimonil, 

Wasenläufer. ti.
Gyeppelboritás , Rasenbeklei- 

dung.
Gyeptőzeg, Rasentorf. ti.
Gyepvaskő, Limonit, Baseneisen

stein, See-erz. ti.
Gyertyánfa, Hagebuche, Weiss

buche. en/.
Gyógyítani, heilen.
Gyógyíthatatlan, unheilbar, in- 

curabel.
Gyógyítható, heilbar.
Gyógyító intézet, Heilanstalt.
Gyógyító szer, Heilmittel, Me

dicament, Medicin.
Gyógyulni, heilen.
Gyors, gyorsan, schnell, rasch, 

prompt.
Gyorsan, cito, schleunig.
Gyorsan kötő fék, Schnellbrem

se. tjé.
Gyorsáru, Eilgut.
Gyorsárudijszabás, Eilguttarif.
Gyorsáruforgalom , Eilgulver- 

kehr.
Gyorsáruküldemény, Ei I gu I se n - 

dung.
Gyorsaság , Geschwindigkeit . 

Schnelligkeit.
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Gyorsaság· fog’yása, csökkenése,
Abnahme der Geschwindigkeit.

Gyorsforrasztó , Sehnelllotli , 
Schlagloth. (jé.

Gyors hengermű, Sclmellwalz- 
werk. k o .

Gyorshír, Telegramm.
Gyorshíradás költségei, Express- 

gebíihren.
Gyorshírező, Telegraph.
Gyorshírező hivatal, Telegra

phenamt.
Gyorshírt adni, telegraphiren.
Gyorshírvivő, Eilbote.
Gyorsíró, Stenograph.
Gyorsítani, beschleunigen.
Gyorsított, gyorsuló, beschleu

nigt.
Gyorskocsi, Eil wagen.
Gyorsposta, Eilbote, Eilpost. 

Estafette. Express.
Gyors súlymérő. Schnellwage.
Gyorsszállítmány, Eilgut.
Gyorsszállítmányi illeték, Eil- 

gulgebuhr.
Gyorsulás, Acceleration. Be

schleunigung.
Gyorsvonat, C.ourirzug, Eilzug, 

Schnellzug.
Gyök, gyökér, Wurzel.
Gyökeres, radical.
Gyökértőzeg, Wurzeltorf. I>.
Gyökfejtés, Wurzelziehung.
Gyökjel, Wu rzelzeichen.
Gyökmennyiség, Wurzelgrösse.
Gyökmutató, Wurzelexponent.
Gyöngycsillám, Perlgliuuner. f.
Gyöngyházfény , Perlmutter

glanz. ó.
Gyöngykő, Feriit, Perlsfein. f .
Gyöngyös vessző, Perlstab. é.
Gyöngypát, Perlspath. /'.
Gyújtani, Feuei· setzen, bt.
Gyújtó, Zünder, e/.
Gyújtó akna abogsán, Auzünd- 

scbacbl beim Meiler, erd.

Gyújtó csövecske,Zündröhrchen. 
I.

Gyujtóka a szenítésnél, An-
zündbrändchen beim Verkoh
len. erd.

Gyújtó kákaszál, Schilfzünder.
b .

Gyújtó kupak, Zündhütchen, 
Zündkapsel, Sprengkapsel, b. 

Gyújtó lyuk, Schiessloch, Zünd
loch. h.

Gyújtó oldal a bogsánál, An-
zündseite beim Meiler, ko. 

Gyújtó papirosszál, Schwedel. b. 
Gyújtó pont, Brennpunkt. 
Gyújtó rés a bogsánál, Brand

gasse, Ansteckkanal, Anzünd
kanal. Zündgasse beim Meiler. 
e r d .

Gyujtórés tűje, Raumnadel, l·. 
Gyújtó szál, Lunte, Brandröhre, 

Schiessröhre, Zünder, Zünd
ruthe. b.

Gyújtó szer, Feuerzeug.
Gyújtó távolság, Brennweite. 
Gyújtó töltés, Zündpatrone, b. 
Gyújtó zsinór, Zündschnur, b . 
Gyúladás hőfoka, Anzündungs- 

temperatur. ko.
Gyúlás helye, Brennherd. 
Gyúlás szaka a pörkölésnél, 

Anzündungsperiode beim Rüs
ten. ko.

Gyúlékony, brennbar, brand
gefährlich, entzündbar, ent
zündlich, feuerfangend, zünd
bar. b.

Gyúlékony lég, Feuerschwaden.
b.

Gyúlékony levegő, Brenni uft. b. 
Gyúlékony pala, Brandschiefer.

/·
Gyúlékonyság, Brennbarkeit, 

Entzündbarkeit.
Gyúló anyag, Brennstoff.
Gyúló pala, Brandschiefer. /'. 
Gyúló pont, gyújtó pont, Focus, 

Brennpunkt.
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Gyúló vonal, Brennlinie.
Gyúrható, plastisch.
Gyúrhatóság, PlasticihU.
Gyúró gép, Knetmaschine, Knet- 

werk. (jé.
Gyűrött agyag, Thonschledet·. 

ko.
Gyüjtelék, Collectaneen.
Gyűjtemény, Collection.
Gyűjteni, einsammeln.
Gyűjteni vizet, auffangen das 

Wasser. />.
Gyűjtő, Accumulator; </é. Reri- 

pient; v. Reservoir.
Gyűjtő eső, Sammelrohr.
Gyűjtő fogalom, Collectivhegritf.
Gyűjtő gödör, Ahstechgmhe. 

Abstichgrube, Abslichlierd , 
Steehherd, Stichherd, ,Stichtie
gel, Schöpl'herd, Sumpf eines 
Herdes, ko.

Gyüj tőgödrös pest, Stich ti ege Ι
ο len. ko.

Gyűjtő lenese, Collectivlinse, 
Sammellinse.

Gyűjtő név, Collectivmune.
Gyűjtő pénztár, Sammelkasse, 

Sammlungskasse.
Gyűjtő salak, Abhebesrhlacke. 

ko.
Gyűjtő szekrény, Sammelkasten.
Gyűjtő tégely, Vortiegel. k<>.
Gyűjtő Üveg, Collectivglas.
Gyüledék, ( loncretion.
Gyülekezet, Versammlung.
Gyülekező hely, Versammlungs

ort.
Gyűlés, Sitzung, Versammlung; 

az igazgató tanács gyűlése, 
Verwaltungsrathssitzung.

Gyűlés helye. Sammelplatz, Ver
sammlungsort.

Gyűlés napja, Sitzungstag.
Gyűlésterem, Versammlungs- 

saal.
Gyűlöletes, gehässig.
Gyümölcsöző, fruchtbringend.
Gyümölesöztetni, f r u e l i í i r i r e n .

Gyümölestelen, IVm-hllos. 
Gyűrődés a telepen, Kálimig. A. 
Gyűrű, Band als Beschlag, Reif, 

Ring. é.
Gyűrűalaku, r i n g fő r m i g. 
Gyürűzet, Geringel.
Gyűrűzni, ringeln.

H.
Hab, Abzug, Unreinlichkei! au 

der Oberfläche der geschmol
zenen Metalle. Abschaum, Ab
strich. Kaum, Schaum, ko. 

Habares, Maiba·. Mörtel; híg 
habarcs, dünntlíissiger Mörtel ; 
gyorsankötő habarcs, schnell 
bindender Mörtel ; kövér ha
barcs, fetter Möi tel; vízben- 
kötő habarcs, hydraulischer 
Mörtel, c.

Habarescsal rakott falazat,
Mörtelmauerwerk. é.

Habarcs csináló, Mörlelschläger. 
é.

Habarcs csináló gép, Mörtelma
schine. r

Habarcskanál, M ö r t e l l ö f f e l ,  é. 
Habarcs keverő, M ö r l e l h a u e ,  

Malterliaue. c.
Habarcsláda, Mörlelkiste, Mör- 

reltrog, Maltertruhe, r. 
Habarcsöntés, Mörlelguss. c. 
Habarítani ónfinomításnál, auf- 

stossen beim I {a fiiniren des 
Zinnes, ko.

Habaró készülék, Quirl, ko. 
Habaró mosó, Sprudel wüsche. 
Habaró mű, Sprudelwerk. ko. 
Habkő, Bimsstein, ó. 
Habkőkonglomerát, Bimsstein-

conglomerat. f.
Habkőszerü, biinssteimirlig. 
Habólom, Abstrichblei, ko 
Habólom leüzése, Abslridihlei-

I re iben, ko.



Háborítás, Siö'-uityr; l>. a réte
gnek háborítása, S t ö r u n g  d e r  
S c h i c h t e n .  /.

Háborítatlan, un-
g e . - l ö r t .

Habot szedni, A b s t r i c h  z i e h e n .  
'< >.

Habsalak, 1 »st r ici  i IVisi-l i s c l i hu - k·
/m.

Habszedő, F a u m k e l l e .  A l i s t r i c . l i -  
I m lz .  S c h a u m k e l l e .  S c h a n m -  
! f> !l'r i . ! . v .

Habzani, a u  i s c h r u  m n * n .  s c l i ű n -  
n i " i i .  Ι , Ί ) .

Habzás a leúzésnél, l l e r d d r a n g .
l:n .

Habzó az aknában, S u m p f .  b.  

Hadászati vasút, s t r a t e g i - n - h e  
F i s r i i b a l m .

Hadparancsnokság, .Militärrum-
111 a 11 < i i >.

Haemar.it, I ;iuLsi.-iii, ! totheisen- 
slein. 11 a i -η i ali I . Fisenglanz,
I ϊ <»I i 11 - i s  ( ί  i < ■ · κ . r o l h e r  ( d a s k u p f .
i.

Hág’CSÓ, L e i t e r .  S l e i g e .  F a h r l .  b.  

Hág’CSÓfa, S l e i g b a u m .  h .  

H ágcsótok, 1 a - i I ( 'i s I n-( >ssa.  b  

Hágni, s t e i g e n .
Hágó vas, S t e i g e i s e n .
Hágtaíni a táró talpát, a n l a u 

fe 11 l e s s e n  d i e  S o h l e  e i n e s  S t o l 
l e n s .  /;.

Hagyaték , I l i n  I»a iass< I i sc l  la I t .
V e i l : l s s c ] ]S r h . : iH  .

Hagyatékok bányában, A l i s t - u  11-
l i l e .  b

Hajcső, < lapiilarröhre. 
Hajcsőedény, 1 Inpilliirgelüss. 
Hajcsövesség, < la | >iIl.-u ität. 
Hajlandó, geneigt.
Hajlani, i <i<-as- n .
Hajtás, Λ I»ΓηII i l l ' s  ( i e b i r g e s .  B i e 

g u n g .  B e u g u n g ,  . N e i g u n g .  
Hajlásszög, A l n l n e l i n n g s w i n k e l .

Hajlékony, !>i»'gs; im.  g e f ü g i g ,  g é 
l ü n k i g .

Hajlékony homokkő, Helenk- 
quarz, rtakolmnit. /'. 

Hajlékonyság, Biegsamkeit; a 
rugók hajlékonysága, Bieg
samkeit der Federn.

Hajlítani, biegen.
Hajlítani könyökbe, abkröpfen.

!/''■
Hajlítás, Biegung.
Hajlitás nyomatéka, Biegungs- 

moment.
Hajlító g’ép, Biegemasrhine. 
Hajlító próba, Biegungsprobe. 
Hajló, abfallend, geneigt..
Hajlott olvasztó, rüc-kensätzig.

; Hajnali műszak, Frühschicht, b .  

Hajszálalaku, haarförmig. 
Hajszálalaku arany, ílaargold.

l í .

Hajszálalaku ezüst, Haarsilber.
! l í .

Hajszáleső, I laarröhrchen.
I Hajszálkereszt, Fadenkreuz, h m .  

Hajszövetü salak, Haarse.hlaeke.
l'O.

Hajtani, auslängen, auslenken.
L

Hajtani gépet, eine Maschine 
I hewegen. ι/ι\ 
i Hajtás, Auslangen, Schlag, b. 
j Hajtás az aknából, Trieb, b. 
j Hajtalék, Parallel.
I Hajték, Falz, uingebogener Band.
: r.
! Hajtható, llexihel.

Hajthatatlan, unbeugsam, un
biegsam.

Hajthatóság, Flexibilität.
Hajtó, bewegend.
Hajtó dugattyú, Treibkolben.

!/''■
Hajtó dugattyú rúdja, Treib-

kolbenstange. »/c.
Hajtó erő , I iewegungskrafl. ,

Ί'1'eibkraH,, Trii bkraft. <jt'. 
Hajtó forgattyú, Troibkmbel.
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Hajtogatni bádogot, falzen ein 
Blech, é.

Hajtogató lap, Falzplatte. é. 
Hajtó gép, Bewegungsmaschine, 

Göpel, Kraftmaschine, Motor. jé. 
Hajtó henger, Treibcylinder. jé. 
Hajtóka, Stulpe, jé.
Hajtó kar, Schwungschlüssel, jé. 
Hajtókás dugattyú, Stulpkolben. 

jé.
Hajtókás zárlat, Stulpliederung.

jé.
Hajtó kerék, Treibrad, Trieb

rad. (jé.
Hajtó készülék, Bewegungsme

chanismus.
Hajtó korong, Antriebsscheibe.

jé.
Hajtó mü, Getriebe, Triebwerk. 

jé.
Hajtópénz, Rittgeld.
Hajtórúd, Bleilstange, Bliiuel- 

stange, Bleuelstange, Kurbel
stange, Lenkstange, Pläulstange, 
Ploulstange , Treibstange .
Triebstange, jé.

Hajtó rudazat, Treibgestänge.
<β·

Hajtó szíj, Laufriemen, Treib
riemen. jé.

Hajtó tengely, Antriebswelle, 
Getriebspindel, Treibachse; 
könyökös hajtótengely, ge
kröpfte Treibachse, jé.

Hajtó vájatvég, Auslängort. b 
Hajtóvíz, Aufschlagwasser, Be

triebswasser . Oberwasser ,
Treibwasser, jé.

Hajtóvízárok,Oberwassergraben. 
jé.

Hajtóvlzcsatorna, Oberwasser
gerinne. jé.

Hajtóvíz színe, Überwasserspie- 
gel. jé.

Haladás, Fortschritt.
Haladni, fortschreiten. 
Haladéktalan, un ve rz ii gl i <· 11.

Haladó mozgás, fortschreitende 
Bewegung.

Haladvány, Progression: emel
kedő haladvány, steigende 
Progression; apadó haladvány,
fallende Progression.

Halál, Tod.
Halálos, tödtlich.
Halálozás, Sterbefall, Todesfall. 
Halálozás utáni évnegyed , 

Sterbequartal.
Halandóság, Sterblichkeit. 
Halhasu rácsvas , Fischbauch- 

roststab. jé.
Hallatlan, unerhört.
Halmaz, Aggregat; ú Haufen. 

Haufwerk. Zu.
Halmazalak, Aggregalionsform. 

ti.
Halmazállapot, Aggr« galions/u- 

stand. ét.
Halmazfoncsorítás, 1 1a u I enam a I- 

gamation. ko.
Halmazpörkölés, Haufenröstung.

ko.
Halmazrészecske, Aggrcgatlhoil- 

chen. (L
Halmozni, cumulin n.
Halmozott, gehäuft.
Háló, Netz.
Hálóalaku ér, Netzgang. (>. 
Halobia, Halobia. /. 
Halomszenítés, I laufenverkoh- 

lung. ko.
Hálópont, Netzpunkt, bm. 
Hálószerű, netzartig.
Halott, todt.
Hálózat, Netz. Netzwerk.
Häm, Siel, Sielen. Sielenzeug.

Achselsiel. b.
Hamarkodó, voreilig.
Hám az akna-kötélen, Km«hl. 

b.
Hamis, falsch.
Hamisítani, fälschen.
Hamisító, Fälscher.
Hamis pénz, falsches Geld. 
Hámistráng, Knechtstrang, b.
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Hamitok, Hamiten. /'.
Hámor, Hammer, I lammerwerk,

Schlagwerk. ko
Hámori vízfogó, 1 [μιπιιηί fliitln r. !

I , v .

Hampiana, Hampiana. /'.
Hamu, Asche.
Hamuágy párolgatásnál ,

Aschenbad. r.
Hamugödör, Aschenfall, Aschen

grube, Aschenkasten, Ascheii- 
pfanne, Asclienramn. Aschkas
ten. < jé .

Hamugyüjtő, I. liamuhely. 
Hamuhely, Aschenfall, Aschen- j 

grübe, Aschenkasten, Asclien- 
pfanne, Asclienramn, Aschkas
ten. //c.

Hamukotró, Asclienkratze. 
Hamuláda, I. hamulicly. 
Hamulapát, Aschenschaufcl. yc. ! 
Hamulúg, Aschenlauge. r. 
Hamulyuk, Aschenloch. yó 
Hamusalak, Klinker. !■<>. j
Hamuszekrény , Aschentall . I 

Aschengrube , Aschenkasten , j 
Aschenpfanne . Asclienramn , I 
Aschkasten, yc.

Hamutábla, vaskészelö tűzhely
nél, Aschenzacken heim Kisen- 
rrischherd. k<>.

Hamutartalom, Aschengehalt, r. j 
Hamutartó. I. hamnhely.
Hamu vonó, Aschenkriicke. yc. j 
Hamuzsír, Pottasche.
Hang·, Schall.
Hanghullám, Schallwelle. 
Hangulat, Stimmung.
Hangzik a kőzet, Iául. isi das 

(ieslein. b.
Hántó gyalu,Bauchbank, Hauch- j 

liohel, Schahlmhel. c.
Hányad, Quote.
Hányadék, Berge, b 
Hányadék föld, Aufwurf, c. 
Hányados, GoelTicient. Quotient. 
Hanyag, fahrlässig, nachlässig. 

Negligeiil.

Hanyatlás, Becadenz, Verfall. 
Hányó, Mahle: érezhányó, Brx- 

lialde; meddőhányó, Berghal- 
de: salakhányó, Schlacken
halde. b.

Hányó állvány, Sturz,höhne, b 
Hányó érez, Haldenerz. I. 
Hányó hely, Aussturzplatz, b. 
Hányókutatás, 1 laldenkuttung. b. 
Hányómosás, Maidenwäsche, h. 
Hányó próba, Anfuhrprobe, Hal- 

den]jmbe. h ’·.
Hányótér, Haldensturz. Sturz - 

platz, b.
Hányótörees, Haldenberge, b. 
Harang, Glocke.
Harangjel , Glockensignal . 

Glockenzeichen.
Harangjelző, Glocken telegraph. 
Harangszellentyü, GI ock i an en ti I.

!l·'·
Haránt, Quer.
Harántfa, Hirnholz. Querhauni, 

Querholz, é.
Harántfal, Quermauer. 
Harántfejtés, Querhau. b. 
Harántolni, venpieren. /.. 
Harántoló pont, Sdirol lungs

punkt. (>.
Harántos áteresztő, Querdurch

lass. Γ.
Harántpászta, Querstrasse, b. 
Harántréteg, Quorschicht. 
Harántszakadás, Querriss. 
Haránttörés, Querbruch. 
Harántvágat, Querschlag. Quer

st recke. b.
Harántvölgy, Querthal. / .  
Harapófogó, Beisszange, Kueil- 

zange, Kneipzango, Zwickzange.
//'''■

Harmadkor, tertiäre Periode. /. 
Harmadkori, tertiär. / .  
Harmadkor előtti, vortertiär. /. 
Harmadkor utáni, nachlerliär. 

f.
Harmadrendű piramis, ΊΥΐΙορν-

ramide. ú.
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Hármas hengermű, Walzenlrio. 
k o .  J

Hármas hengersor, Ihviwaizen- j 
strasse. l o .

Hármas hengerü állvány, Divi- I 
walzenständer. /,·<>.

Hármas kristály, Drillings Krys- j 
tallgestall. á .

Hármasszilikát, Trisilical. l o .

Hármasszilikátsalak, Trisilical-
sehlacke. k o .

Háromélü, dreikantig. ét.
Háromhajlásu rendszer, anor- 

tholypos System, Iriklinisches 
System, á .

Háromláb, Dreiliiss. jé.
Háromlapu, dreiflächig, d.
Háromnyílásu csap, Drejwege- 

halm. ß .

Háromszakos munka, .Dreidrit- 
telarbcit. h .

Háromszornyolez - huszonné- 
gyes, Triakisoctaeder. éi.

Háromszoros biztosíték, Pupil
larsicherheit.

Háromszög, Dreieck. 'rriangel.
Háromszögelés, Triangulinmg. |

h m .

Háromszögein!, Irianguliren. hm. :
Háromszögelő, rrriangulatur. hm.
Háromszöghálózat, Di eiecksnelz. j 

hm.
Háromszög korongja, Triangd-  

rolle. jé. |
Háromszögméréstan, Trigono- ; 

metrie.
Háromszögtan, I)reireks 1 < Inc.
Háromszögtani, trigonometrisch, j
Háromszög tengelye, Triangel- ! 

spindel. (jé.
Háromszögű, dreieckig.
Háromszögű tizenkettős, Tri- 

gondodecaeder. (/.

Háromszögű vonalzó, Paraliei- 
bretlchen. Parallellineal.

Hársfa, Linderibaum. é r d .

Hasáb, Polonne, Prisma, ú.
Hasábalaku, prismatisch. ti.

Hasábfa, KlISSScI lei l .  I InlzsolloiL.
Scheilholz. é r d .

Hasábsó, Palvaueii. s. h  

Hasadás, Spalle, spall I l i i g ; h .  

Sprung, jé.
Hasadás alakja, Spnllungsfnrm. 

ét.
Hasadás iránya, Spall imgsridi-

tung. i í .

Hasadás lapja, Spallimgsiläche. 
//.

Hasadás tölteléke, hasadék töl
teléke, Spallenaiislullímg. /. 

Hasadék, Kiüli: h . Spalle. Kiss. 
Hasadékok, Klfille. Schlechten. 

h.
Hasadékony, spaltbar. 
Hasadékonyság, Spaltbarkeil. <i. 
Hasadékos, kl ültig. h .

Hasadni, sich spalten.
Hasadt, gespallen.
Hasítani, schlitzen. spaiíeu. 
Hasíték, Schlitz.
Hasító ék, Spall keil.
Hasító fűrész, Dielelidige, é. 

Spaltsäge. jé.
Hasító gép, Spaltmaschine. jé. 
Hasító kés, Spaltmesser, jé. 
Hasított, gespallen. geschlitzt, h .  

Ha.sított fa, Spallholz.
Hasogató gép, Spaltmaschine. 

jé.
Hasonlíthatatlan, unvei gleich- 

bar. unvergleichlich.
Hasonló, admlidi .
Hasonló élek, gleiche Kaulen, , ί .  

Hasonlóélü csúcsok, gleichkan- 
Lige Kéken éi.

Hasonlóélü hatlapu piramisok,
gleichkanlige sechsseitige Pyra
miden ό .

Hasonló érték. Pari.
Hasonló értelmű, gleichbedeu

tend, synonym.
Hasonló képződmény, Parallel- 

rormalimi. / .
Hasonló lapok, aelmliche Klü-

c | | e | t .  é .



Hasonlólapu csúcsok, gleich- [
Häringe Beken. <í.

Hasonlólapu élek, gleirhtlärluge 
Kauten, á I

Hasonlónemü, homogén, gleich
artig.

Hasonlónemüség , Gleichartig
keit. I lomogenitüt.

Hasonló nevű, homonym. 
Használat, Benützung, (Jebraurh. 
Használat határideje, Benüt- 

zmigsfrist.
Használat joga, Benutzungs

recht.
Használatlan, unbenutzt, unge- 

I»|·;ι 11 el 11.
Használhatatlan, unbrauchbar, 

untauglich.
Használható, líra mh bai% dien-

lieh, \i-r\vi‘in 11 >ar.
Használhatóság, Brauchbarkeit. ;

Ve rwendbarkeit.
Használni, verwenden 
Hasznavehető, nutzbm·.
Hasznos, erspriesslirh. 
Hasznosítani, utilisiren.
Hasznot hajtani, Gewinn brin

gen. Nutzen bringen. 
Haszonbér, Mielhzins, Pnclilgeld, 

Parhtsrhilling . Pachlsmmne . 
Pachtzins.

Haszonbérbe venni, pachten. 
Haszonbérlet, Pacht.
Haszon elmaradása, Enlgang J 

lies Gewinnes.
Haszon élvezet, Fruchlgenuss. 
Haszonhajtó, nutzbringend. 
Haszonhatás, Nutzellert. ß .  
Haszonleső, eigennützig. 
Haszontalan, nutzlos, unbraurh- 

bar, unnütz.
Haszontalanság, Nirhlsnutzig-

k-eil.
Haszonvehetetlen, imbrauchbar. 
Haszonvétel, Benützung. Nulz- 

g e i m s s .  Nulzniessimg.
Hatalmas, mäclilig. h.
Hatalom, .Macht. Pouvoir.

Hatalomszó, Machtspruch. 
Határ, Abmarkung. Mark, Mark- 

stütte, Glanze. Grenze ; hm. 
Begrenzung, Gebiet: lebegő 
határ, schwebende Markstätle.

Hátára írni, endossiren. 
Határárok, Grenzgraben. 
Határdomb, Grenzhaufen. 
Határidő, Fri.-t, Termin. 
Határidő megnyújtása, Frist

verlängerung.
Határidő megtartása, Abhal

tung di's Termins.
Határidőt szabni, einen Termin

lestsetzen.
Határigazoló a határkövek ál

lításánál, Bezeuge, h. 
Határjárás, Grenzbesichtigung, 

Heamlmtation.
Határjegy, Markscheidepllork. 

Markscheidest nie, Markscheide- 
zeichen, Markstuffe. hm. 

Határjegyet verni, Vorstufen. I> 
Határjel, Grenzzeichen, Mai'kung. 

hm.
Határjelölés, Abmarkung, Ver- 

loclisteinung, Vermarkung, hm. 
Határkaró, Bydmark, Grenz- 

ptlock, MarkpIVdil, Markpllork. 
hm.

Határkerülő, (i renzbereiter. 
Határkő, Grenzstein, Lochslein, 

Markstein. Marksrhoidestein. 
Schurfstein. hm.

Határkő talpa, Gesüss des Mark- 
stoines. hm.

Határkőváltás, Kreuz übersetzen. 
hm.

Határköz, Überschar. h. 
Határolás, Abgrenzung. 
Határolni, abmarken, begrenzen. 

hm
Határolt, begrenzt.
Határon túl mívelni az eret,

dui'chbauen eine Lagerstätte 
ins fremde Feld. h.
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Határon túl vájni, hi■ t ;i u.-1m 11*■ 11
aus dem Felde, h.

Határos, grenzend.
Határos lenni, grenzen.
Határos mélység, schwebende 

dVufe. !>.
Határosnak lenni a szomszéd

telekkel, anstoss» n an das 
Nachbarfold. h.

Határozás, Beschliessung, Be
schlussfassung.

Határozat, Beschluss. Bestim
mung. Decision. Entscheidung. 
Entschluss, Resolution.

Határozathozatal, Beschlussfas
sung, Schlussfassung.

Határozatlan, unbestimm l.
Határozatra képes, beschluss

fähig.
Határozmány, Hunelusum, Sti

pulation.
Határozni, bescheiden, hcschlies- 

s('n.
Határozott, fix, fest.
Határozottan, entschieden.
Határozottság, Entschiedimheil.
Határper, Brenzstreil.
Határszabás, Abmarkung, hm.
Határszeg, Markeisen, hm.
Határszél, Markscheide. l>.
Határszomszéd, Massenanreiner. 

h.
Határtalan, unbegrenzt.
Határt jelölni, abmarken. Um.
Határt kijelölni, verluehsLeinon. 

Um.
Határt szabni, abmarken, mark- 

schi'iden. hm.
Határút, Brenzweg.
Határvágat, Grenzslrecke. t>.
Határvámhivatal, Ausgangszoll- 

amt.
Határvonal, Demarcalionslinie. 

Begrenznngslinie , Brenzlinie. 
hm.

Hatás, Effect. Intension, Benetton, 
Wirkung : ehemiai hatás , 
chemische Wirkung; erömüvi

hatás, mechanische Wirkung: 
hőfejlesztő hatás, wärmeer- 
regende Wirkung.

Hatás foka, Wirkungsgrad.
Hátas fűrész, Bogensäge. ί.
Hatáskör, Sphäre, Wirkungskreis, 

Wirkungssphäre.
Hatásos, intensiv.
Hatásosság, Intensität.
Hátas reszelő, Bogenfeile. gá
Hatástalan, unwirksam.
Háta valaminek, Bücken.
Hátfal az olvasztónál, Üück- 

wand. !,■(>.
Hathatós, durchgreifend, ein

drücklich.
Hátirat, Indursala, Indossament.
Hátiratilag, in dorso.
Hátkő az olvasztónál, Bückslein. 

!,'(>.
Hátkő a vas nagyolvasztónál,

tlinterknobbeín. In.
Hátlap a pénzen, Revers, Bück

seile. /i. r.
Hatlapi rendszer, hexaedrisches

System, ü.
Hatni, reagireii: ez az anyag 

savként hat, dieser Stoff reu- 
girl sauer, r.

Ható erő, Wirkungskraft.
Hatoldalu, sechsseitig, ú.
Hatóság, Behörde, Bessurl.
Hatósági szemlélet a bánya 

adományozása előtt, Erei- 
lalirung. h.

Hatóság, melyhez fölebbezni 
lehet, I lerufungsbehörde.

Hatos alak, Hexaeder, ú.
Ható szer, Agens, r.
Hátrafelé, rückwfi rts.
Hátrairányítás, Bückwärlsvisur. 

hm.
Hátralék, Ausstund, Bücksfand. 

Bestanz.
Hátralékban lenni, ausslehen.
Hátralékkimutatás, Bückslands

ausweis.
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Hátralékok kimutatása, Ite- 
slanlienausweis.

Hátralékos, ausständig, aussle- 
lii'inl.

Hátralevő, rückständig.
Hátrálni, zurück weichen. 
Hátráló, retrograd. 
Hátramaradni, zu rück bleiben. 
Hátsó ajak a fúvókatokon, 

Hmtermaul. ko.
Hátsó ajtó, ílinlerlbür. c 
Hátsó kapu, Uinterlhoi·.
Hátsó kép, 1 linleransiclit.
Hátsó kerék, Hinterrad. <μ’. 
Hátsó oldalkő a nagyolvasztó

nál, Hinterbacke. ko.
Hátsó rész, Hinterlheil.
Hatszor - négy - huszonnégyes 

alak, Ilexakistotraüdor. ti. 
Hatszög, Sechseck.
Hatszöges oszlopok, hexagonale 

Prismen, á.
Hatszöges piramisok, hexago

nale Pyramiden, ά.
Hatszöges rendszer, hexagona

les System, rhomboédrisches 
System, ú.

Hatszögü, sechseckig, ú.
Háttér, Ilint.ergnind. 
Hátulesapott vízkerék, rücken- 

schlächlig. (je.
Hátulfalazás, Tlintermauerung. c. 
Hátulról nézve, hintere Ansicht.. 
Hátulsó épület, I linlergebäude.

<’·.
Hátulsó fal, Hintermann·. <’. 
Hátulsó kő a nagyolvasztónál, 

llückonknobhel. ko.
Hátulsó rész pénzen, Kückseite.

p. V.
Hátulsó tengely, llint.era.chse.

<!<'■
Hatvány, Potenz.
Hatványozni, erheben auf Po

tenz, potenziren. 
Hauynporphyr, 1 iauvnporphvr. 

/·
Havas, Sclmeegebii g. f. \

Havifizetés, (tage.
Havi jelentés, Monatsbericht, 

.Monatsrapport.
Havi kimutatás, Monalsausweis.
Havi leszámolás, monatliclu' 

Abrechnung.
Havi részlet, Monatsrate.
Havi zárlat, Monatsabschluss.
Havonként, monatlich.
Ház, Hans.
Hazai, inländisch.
Házépítés, Hausbau, é.
Házfedő, Dachdecker, c.
Házi kezelés, Selbstbetrieb.
Házi pénztár, Domestiealcasse.
Háztartás, Menage.
Háztelek, Hausgrund.
Hegedés, Schweissung. ko.
Hegedés helye, Schweissnahl, 

Scliweissstelle. ko.
Hegedhetés, Schwoissbavkeil. ko.
Hegeszteni, schweissen. ko.
Hegeszteni vasat,ausschweissen. 

ko.
Hegesztés hibája, Schweissfch- 

ler. ko.
Hegesztett aezél, Schweissstahl. 

ko.
Hegesztett vas, Schweisseisen. 

ko.
Hegeszthető, schweissbar. ko.
Hegesztő, Sehweisser. ko.
Hegesztő fenéklap, Schweiss- 

ofenhodenplatte. ko.
Hegesztő fogó, Schweissofen- 

zange. ko.
Hegesztő hőség, Schwoisshitzc; 

száraz hegesztő hőség, trocke
ne Schwoisshitzc; velős he
gesztő hőség, saftige Sch weiss- 
hitze. ko.

Hegesztő homok, Schwoisssand. 
ko.

Hegesztő munka, Schwcissar- 
heit. ko.

Hegesztő pest, Schweissolen, ko.
Hegesztő salak, Schwoissofcn- 

schlacke, Schweissseblacke. ko.
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Hegesztő tűz. hegesztő tűzhely,
Schweissl'euer. /,■<>.

Hegesztő üreg, Schweissralibor.
ko.

Hegíteni vasat, ausschweissen.
k o .

Hegy, Béig.
Hegy alkotás, Gebirgsbau. Ge- 

bilgsslruclur. f .
Hegy árnyazás, Bergschra (fining. 

hin.
Hegycsoport, Gebirgsgruppe. 
Hegycsúcs, Gebirgsspilze. 
Hegycsuszamlás, Bergrutsclumg. 
Hegyes, gebirgig.
Hegyes csákány, Spitzkrampe. 

/>.
Hegyes csap, Spitzslock: />../·. 

Spitzzapfen. ;/é.
Hegyes kalapács, Spitzhammer.

ko.
Hegyes kapa, Spitzkratzc. />. 
Hegyes szög, scharfer Winkel. 
Hegyes véső a ráspoly vágá

sához, SpHzineissel. k o .  
Hegyezett csúcsok, zugespilzle 

Ecken. Λ.
Hegyezni, spitzen.
Hegyfok, Gebirgsausläufer. 
Hegygerincz, hegyhát, Berg

rücken, (iebirgsgrat, Kamm des 
Gebirges. /'.

Hegygerincz horpadása, Ein
sattelung des Gebirges. 

Hegyhát, Gebirgsrücken.
Hegyi lokomotív, Bergmaschine.

Gebirgslocomotive. (jé.
Hegyi pálya, Gebirgsbahn. Mon

tanbahn. ('.
Hegykatlan, Gebirgskessel.
Hegy képződés, m. t. hegy kép

ződmény, Gebirgsenlslelnmg. 
Gebirgsl'onnation, f. 

Hegyláncz, Gebirgskette. 
Hegylejtő. Abdachung, Abhang 

des Gebirges, Bergabhang, 
Thalgehünge.

! Hegy levágás, A hl rag des Ge
birges.

i Hegynyereg, Grbirgsoinsath- 
: hing.

Hegyoldal, Berglehne, Gebirgs- 
lehne, Lehne des Berges.

Hegy öböl, Gebirgskessel.
Hegység, Gebirge, / .
Hegységsáncz, Gebirgswall. / .
Hegység tömege, Gebirgsmasse.

/■
Hegysor, Gebirgskelle.
Hegyszakadás, Bergslurz.
Hegyszoros , Gebirgspass . 

Schlucht.
Hegy taraj, Gebirgskamm.
Hegy tömeg, Gebiigsslock, Ge- 

birgsmasse. f .
Hegy töve, Euss eines Berges. 

Geliirgsfuss.
Hegy vidék, Gebirgsgegend.
Hegyvonulat, Gebirgszug. í.
Héjas, schalig.
Héjas élű fa, waldkaniig. <■.
Héjvas, Schaleneisen, ko.
Hektométer, Hectometer.
Helleflinta, ITellellinla. / .
Hell vízemelő léggépe, Luflma- 

schine. jé.
Hely, Őrt, Blatz. Baum, Silz. 

Sl ellc.
Helybeli, local.
Helybeli üledék, Lomlsedimenl.

.!'■
Helybenhagyás, Gonsens.
Helybenhagyni, heipílichl.en.
Helyenként, local, slellenweise.
Helyes, richtig.
Helyeselni, billigen.
Helyesbíteni, jusliren, richlig- 

stellen.
Helyes írás, Orthographic, Borid - 

scbri'ibnng.
Helyesítő sulymérő, Adjnslir- 

wage.
Helyeslés, Billigung, Bichligbe- 

fund.
Helyesség, Rirhligkeil.
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Helyettes, Snbslilul. Supplent.
Slellverlreh-r, Vci'lreter. 

Helyettesíteni, sulist iluiren. 
Helyettesíteni valakit, <·ιs<-txcn

•lemands Stelle.
Helyettesítés, Snbslilul ioii. 
Helyettesítés költsége, Vertre-

tungskoslen.
Helyezkedés, Lagerung; bánya

telek elhelyezése, Lagerung
der < irubeninaasse. I> 

Helyhatóság, Lomlbehörde, Mu-
11i(·iI>:11 b(Ί nif<I!·, Orlsbehörde.

Helyhatósági, municipal.
Helyi, local.
Helyiérdekű vasút, Localbalm. 
Helyiség, Locale. Orl, ( terilicb- 

kcil. 1 iamiiliehkeil. 
Helyismeret, (> rl.sk ennlniss. 
Helyismeretek, Plalzkennlnisse. 
Helyi viszonyok, örl liehe Ver

hältnisse.
Helyrajz, T<»[><iLiiajilii<·. 
Helyrajzi, topographisch. 
Helyreállítani, h erstellen. 
Helyreállítás, Herstellung, Itt- 

conslnicliori.
Helyreállítás költsége, Herstel

lungskosten.
Helyreállítható, licrsb-llbar. 
Helyrehozni, repariren. 
Helyreigazítani, recliticiren. 
Helyreigazítás, i b-cliIication. 
Helyrepótolni az elmulasztot

tat, rinholrn das Versümnlo. 
Helység, Orlscbafl.
Helyszínrajz, Si Ina i ionsplan. 
Helytálló gép, Stabilniasrhine.

slal.ionärc Maschine. jé. 
Helytálló kazán, Sl.abilkessel. jé. 
Helytartó, Statthalter.
Hely tartóság, Sta 11 b a i I erei. 
Helytelen, ungebührlich, unrich

tig.
Helyzet, Lage. Situation, Stel

lung. Zustand.
Helyzetrajz, Situations])lan.

Helyzetrajzolás, Situalionszeich- 
nen.

Henger, Cylinder; külső hen
ger, Aiissencvlinder: vízszin
tes henger, liorizonlaler Cy
linder; belső henger, innerer 
Cylinder; fekvő henger, lic-- 
gender Cylinder; forgó hen
ger, röhrender Cylinder; ingó 
henger, oseillirender Cylinder; 
ürhenger, holder Cylinder. jé. 

Henger, Walze, kemény hen
ger, sclialenliarte Walze, glas
harte Walzt-, sl.ahlharto Walze, 
hartgegossene Walze; Ürege- 
zett henger, calibrirle Walze. 
L - o .

Hengeralaku, cylindrisch, wal- 
zenl’örmig.

Hengerállító csavar, Walzrn-
stellschrauhe. /,■/>. 

Hengerállvány, Walzengerüsl.
Walzenständer, Walzgemst. L u .  

Hengerállvány alaplapja, Wal- 
zenständersohlplatte. L - o .  

Henger átmérője, Cylinder- 
durcliinesser, Cylinderweite. jé. 

Hengerburkolat , Cylinderver- 
kleidung, Cylindennantel. jé. 

Hengeresapágy, Walzenlager.
í t ' o .

Hengercsiszoló gép , Wal zen-
schleilinaschinc. p. r. 

Hengerded, cylindrisch. 
Hengerdugattyú, ( iylinderkol-

hen. jé.
Hengerelni, walzen. k<>. 
Hengerelt lemez, Walzbleeh. L - o .  

Hengerelt ólom, Walzhlei. /,·<>. 
Hengerelt vas, Walzeisen. L - o .  

Hengerelt ón, Walzzinn. L - o .  

Hengerereszték, Walzeneinlass. 
Lm .

Henger fúvó, Cylindergoblüse.
L - o .

Hengeres kazán, Cylinderkessel. 

Hengeres zúzó, Walzmühle. c.
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Hengereszterga, Walzend π 11 -
werk. μ. r.

Hengerfal, (lylinderwand. jé. 
Hengerfekheiy, Wulzmlager. ko. 
Hengerfekhely tar tó, W; d z e η I a -

gertrüger. ko
Hengerfelület, (lylindn-ílürhe. 
Hengerfenék, (lylindrrhodrn. jé. 
Hengerfödél, (lylinderderkel. ko. 
Hengerfödél markolata, Gylin-

derdeckelhandhabe. jé.
Hengerfúró gép, ( iylindorbohr- 

inascliine. jé.
Hengergetni a kerék fogait,

wälzen. (jé.
Henger horzsoló , Walzenab-

streifmeissel. in.
Henger karimája, Gvlinderrand.

Henger kenő csapja, Gylindrr- 
sclnnioiliahn. i/é.

Hengerkeret, Wakenralmien. k<>. 
Hengerköpenyeg, ( lylinderman- 

Lel, (lylinderverkleidímg. jé. 
Hengerlés iránya, Walzrichtung. 

ko.
Hengerlócza, Walzenbank. ío. 
Hengerlő, Walzer, ko.
Hengerlő mester, Walzmcistcr.

ko.
Hengermunka, Walzwerksbe- 

ti'ieb. ko.
Heng’ermü, Walzluilto, Walz

werk. ko.
Hengernyujtás , Walzcn- 

streckung. ko.
Hengeröntő gödör, Walzenguss- 

grubo. ko.
Hengerpár, Walzenpaar. Wal

zensatz. ko.
Hengersor, Walzenstrasse, W.d- 

zenstrecke, Walzentrain. ko. 
Hengerszélesedés, Walzen brei- 

lung. ko.
Hengersziporka, Walzsinler. ko. 
Hengerszorító, Slreckpresse. ko. 
Hengerszorító készülék, Wal-

zenslellvorrichlung. ko.

Hengertörő bak, Walzonbroch- 
bock. ko.

Henger ürege, (lylindorrauni. jé.
Henger üregezése, kaliber einer 

Walze, Walzenraliber. k o .

Hengerüvegd !ylindorglas,Slulz«\ 
Slulzenglas. r.

Henye, unthülig.
Henyefenyő, Legföhre. llnllilVili-

re. rnl.
Henyehivatal, Sinecur.
Henyélés, M íissiggang.
Henyélő, M üssiggünger.
Hetenként, wöchentlich.
Hetibér, Wochen lohn.
Hetibéres, Wnelienlüliner. Wn- 

ebemverker.
Heti bevétel, Worhoneinnalime.
Hetimunka, Woehena rl >ei I.
Heti számadás, Wnchenrech- 

nung.
Hetiszolgálat, Wocli<>ndiensI.
Hétköznap, Wochentag.
Hetykeség, Übernmth.
Heveder, Gurte, Lasche, jé.
Hevedercsavar, Laschenschrau- 

be. jé.
Hevedergyalu, Gralhobel. é.
Hevederkötés, Verlaschung, é.
Hevederlyukasztó gép, Baselien- 

loclunasehino. jé
Hevenfolyó, heissflüssig. k o .
Hevenyaczél, Luppenstahl. /,·«.
Hevenyében olvasztó törpe ke- 

mencze, Wol Ibién. ko.
Hevenyolvasztás, Rennarbeil. k o .
Hevenypest, Blaseofen, Slnck- 

olen . Sf.íickolen, Hennfeuer. 
l i t - n n h o r d ,  Ucmwíou. ko.

Hevenypesti aczél, mely közve- 
tetlenül az érezekből nyere- 
tett, Blasenstahl, Blaseslahl. 
ko.

Hevenypesti olvasztás, Slück-
ofenarbeit. ko.

Heves, heiss, hitzig.
Heves buzgóság, Feuereifer.
Heves készelés, WannlVisrhen. k o .



— 145

Heves készelő folyamat, Lleiss- 
garergang. ko.

Heves olvasztó folyamat, hit
ziger Gang. ko.

Heves réz, hitziges Kupfer, ko.
Hevíteni, erhitzen, hitzen, glü

hen. ko.
Hevítés, Eihitzung.
Hevített, erhitzt.
Hevített levegővel hajtott gép,

Heissluí'tmaschine. jé.
Hevítő eső , Erwürniungsrohr.

ko.
Hevítő fogó, Auswärmzange, lo.
Hevítőpest, Wärmeofen, Würm- 

ofen. ko.
Hevítőpest fenéklapja, Glüh- 

herdbodenplatte. ko.
Hevítő tűzhely , Wärmeofen, 

Wärmofen. ko.
Hézag, Fuge, Fügung; é. Lücke, 

Zwischenraum.
Hézagolás, Ausfugung. é.
Hézagolni, ausfugen. é.
Hézagoló, Ausfugkello. é.
Hézagoló vas, Fugeisen. é.
Hézagos, heutelig. «.
Hiába, fruchtlos.
Hiány, Ausfall; h. Defect, Deficit, 

Ermangelung, Manco, Mangel.
Hiány az anyagban, Abgang 

an Material.
Hiánykimutatás , Fehlausweis.
Hiányok felvilágosítása, Män- 

gelserläuterung.
Híányolás, Bemängelung, Rech

nungsanstand , Rechnungsbe- 
rnängelung.

Hiányos, fehlerhaft, mangelhaft, 
unvollständig.

Hiányos fölkérés, blinde Mu- 
thung. h.

Hiányos hely, Ungänze, ko.
Hiányosság, Mangelhaftigkeit.
Hiányozni, mangeln.
Híányzani, abgehen, fehlen.
Hiányzás, Abgehen eines Mate

rials.

Hiányzó, abgängig.
Hiányzó összeg, Fehlsumme.
Hiba, Fehler, Mangel.
Hiba elengedése, Mangelsanílas- 

sung.
Hibás, unganz; ko. fehlerhaft, 

incorrect, schadhaft, tadelhaft, 
unrichtig.

Hibátlan, correct, fehlerfrei.
Hibát tenni, fehlen.
Hibázható, fehlbar.
Híd, Brücke; feszített híd, ge

sprengte .Brücke; függőhíd, 
schwebende Brücke ; boltozott 
híd, gewölbte Brücke ; vashid, 
eiserne Brücke ; fahíd, hölzerne 
Brücke ; kőhíd , steinerne 
Brücke ; lánezhíd , Ketten
brücke ; ráeshíd, Gitterbrücke. 
é.

Híd alkotó részei, Elemente 
einer Brücke, é.

Hidas súlymérő, Brückenwage.
Hidas súlymérő dobogója,

Brücke der Brückenwage.
Hidat elbontani, Brücke abbre

chen. é.
Hídáteresz, Brückendurchlass, é.
Hídbolthajtás, Brückenbogen. 

é.
Hídburkolat , Brückenverscha

lung. é.
Hídezölöp, Jochbaum. r.
Híddeszkázat, Brückenverscha

lung. é.
Híd dobogója, Brückenbelag, é.
Hideg, kait.
Hidegen kovácsolni, kalthäm

mern , kalthartschlagen, kalt
schmieden. ko.

Hidegen törő, kaltbrüchig, ko.
Hidegen véső, Ilaitmeissel. jé.
Hidegkészelés, Kaltfrischen, ko.
Hideg olló, Kaltsclieere. ko.
Hideg olvasztófolyamat, Kalt

gang. ko.
Hidegtörés, Kaltbruch, ko.
Hidegülni, erkalten.

10
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Hideg· vágó, Absehrolmeissel.
,jé.

Hideg véső, Kaltmeissel. gé.
Hidegvízszivattyú, lvaltwasser- 

pumpe. gé.
Hídépítés, Brückenbau, Brücken

schlag. é.
Hídépítő költségek, Brücken

baukosten. é.
Híd felső szerkezete, Brücken

oberbau. é.
Hídfő, Brückenkopf, é.
Hídgerenda, Brückenbalken, é.
Híd hasábok a bogsában ,

Brückenhölzer, ko.
Hídív, Brückenbogen, é.
Hídjárom, Brückenjoch. <■.
Hidjáromfája, Endsbaum der 

Brücke, é.
Hídjáromköz, Jochweite, é.
Hídkapoesvas, Brückenanker, f.
Hídkarfa , Brückengeländer , 

Brückenlehne, é.
Hídkarzat, Brückengeländer, é.
Hídkorlát, Brückengeländer, é.
Hídláb, Brückenjoch, Brücken

pfeiler, Brückenbock, Jochpfei
ler. é.

Hídlábkötő, Jochband. é.
Hídlás, Brückenbelag, Brücken

streu. é.
Hídlásfa, Streuholz. é.
Hídnyílás, Brückenöffnung, é.
Hídoszlop, Brückenpfeiler. (>..
Hídőr, Brücken Wärter.
Hídpadló, Brückenbelag·,Brücken

bohle. é.
Hldpálya, Brückenbahn, é.
Hídpróba, Brückenprobe, é.
Hidrát, Hydrat, v.
Hidrogén, Hydrogen, W asserstoff.

V.
Hidrogéngázzal forrasztó eső,

Wasserstoffgaslöthrohr. v.
Hídroplutói, hydroplutonisch. / .
Hídrothion, Schwefelwasserstoff. 

v.

Hidrothionkészülék, Schwelel- 
wassei'stoffapparat. i\ 

Hídszakasz, Brückenfeld. é. 
Hídszerkesztés, Brückencon- 

struction. é.
Hídszerkezet, Brückencons true li

on. é.
Hídvám, Brückengeld.
Hiéna, Hyena. / .
Híg, flüssig.
Hígfolyó nyersvas, dünngrelles 

Roheisen, ko.
Hígítani, diluiren, verdünnen, r. 
Hígítani zúzott lisztet a zagy

lóban, auflösen das Mehl in 
den Gumpen. z.

Hígítás, Dilution, Verdünnung.
V.

Hígrézkéneskő a nyersrézol- 
vasztásnál, Dünnlech, Dünn
stein. ko.

Híg rézkéneskő reze, Dünnstein
kupfer. ko.

Híg salak, frische Schlacke, ko. 
Hihetetlen, unglaubli eh.
Himba, Balancier, Wagbauni ; 

gé. egyenlő karú himba , 
gleicharmiger Balancier, gé. 

Himbafekhely , Balancierlager.
<β·

Himbakar, Balancierarni, gé. 
Himbás gép, Balanciermaschine.

gé.
Hintett érez, bergsehüssiges Erz, 

Sprangerz, Sprengerz. h. 
Hintás mosó, Kippwüsche. z. 
Hintás taliga, Kippkarren. é. 
Hiperbola, Hyperbel. Την. 
Hiperboloid, 1 fyperholoid. 
Hiperoxid, Hyperoxyd, v. 
Hipoeikloida, Hypocyklóidé. 
Hipparion, Hipparion. /. 
Hippopotamus, Hippopotamus. 

./·
Hippurit mészkő, Hippii ri 1 enkalk. 

./·
Hippuritok, Hippm-iten. f.
Hír, Nachricht.
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Hirdetés , Bekanntmachung , 
Kundmachung, Publication.

Hirdetés díja, Inserationsgebühr.
Hirdetmény hírlapban, Inserat.
Híres, renonunirt.
Hírhordó, Bote.
Hírhordó bére, Botenlohn.
Hírjelző, Telegraph.
Hírjelző állomás, Telegraphen- 

slation.
Hírjelző hivatal, Telegraphen- 

amt.
Hírjelző útján, telegraphisch.
Hírnév, Itenonuué, Reputation.
Hirtelen kanyarulat, scharfe 

Curve.
Hírt jelezni, lelegraphiren.
Hírvivő, Bottá
Hitel, Credit.
Hitelbank, Hypothekenbank.
Hitelbe adni, creditiren.
Hiteles, authentisch, glaubwür

dig.
Hitelesíteni, beglaubigen, legali- 

siren, paraphiren, zimentiren.
Hitelesített, beglaubigt.
Hitelesítő bélyegző, Paraphir- 

stempel.
Hitelesség·, Authenticitüt, Glaub- 

wüi'digkeit.
Hitelét csökkenteni, discrcditi- 

ren.
Hitelezni, creditiren.
Hitelező Creditor, Gläubiger.
Hitelezők gyülekezete, Zusam- 

mentrelcn der Gläubiger.
Hitelintézet, Creditanstalt.
Hitelkönyv, Creditbuch.
Hitellevél, C re diti» r i e f.
Hitelművelet, (Ireditoperation.
Hitelpapirosok, Credi tpapiere.
Hitelre eladás, Creditsverkauf.
Hitelre érdemes, creditfähig.
Hitelre érdemesség, Creditfähig- 

keit,
Hitelt veszélyeztetni, discredi- 

tiren.
Hitelügy, Creditwesen.

Hitelvesztett, decreditirt, discre- 
ditirt.

Hitelzálog, Hypothek.
Hitelzálogi, hypothekarisch.
Hivatal, Dienst, Amt, Amtslo- 

cal, Bedienstung, Beruf, Dienst
stelle; hivatalos kötelességé
ben eljárni, seinen Dienst be
sorgen; hivatalából kitenni, 
seines Dienstes entsetzen.

Hivatal átadása, Dienstübergabe.
Hivatal átvétele, Dienstübernah

me.
Hivatalba igtatás, Installation.
Hivatalba ígtatni, in ein Amt

einsetzen, bestellen, inauguri- 
ren.

Hivatalba állítani valakit, an-
stellen.

Hivatalba lépni, an treten ián 
Amt.

Hivatalbeli titok, Amtsgeheim- 
niss.

Hivatal betöltése , Besetzung 
eines Amtes.

Hivatalból, hivatalosan, ex of
ficio, ex offo.

Hivatal élén állani, vorstehen.
Hivatal főnök, Amtsvorstand.
Hivatal főnöke, Bureauchef.
Hivatalnok, Beamte.
Hivatalos, officiell.
Hivatalos állás, Dienststelle.
Hivatalosan, aemllich.
Hivatalosan működni, functioni- 

ren, fungiren.
Hivatalos eljárás, Amtsverfah

ren, Function.
Hivatalos helyiség, Amtslocal, 

Bureau.
Hivatalos iró szoba, Amtskanz- 

lei.
Hivatalos jelentés, Amtsbericht.
Hivataloskodás, Amlsfunction.
Hivatalos kör, Dienstbereich.
Hivatalos kötelesség, Dienst

pflicht.
10*
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Hivatalos küldemény, Dienst- 
gut.

Hivatalos lakás, Dienstwohnung, 
Natural wohnnng.

Hivatalos lakóház, Beamten- 
wohnhaus.

Hivatalos levelezés, Auatseorres- 
pondenz, Dienstcorrespondenz.

Hivatalos nyelv, Amtssprache.
Hivatalos órák, Amtsstunden. 

Dienststunden.
Hivatalos pecsét, Amtssiegel.
Hivatalos rangfokozat, Dienst- 

cathegorie.
Hivatalos stilus, Gurialstyl, 

Kanzleistyl.
Hivatalos titok, Amtsgeheiinniss.
Hivatalos utasítás, Amtsin- 

struction.
Hivatalos utazás, Dienstreise.
Hivatalos ü gy , Amtssache , 

Dienstangelegenheit, Dienstge
schäft, Dienstsache.

Hivatalos zár, amtlicher Ver
schluss.

Hivatalszolga, Bureaudiener , 
Kanzleidiener.

Hivatal személyzete, ßureau- 
personal.

Hivatalt kezelő, Verweser.
Hivatalt nyerni, ein Amt erhal

ten.
Hivatalt viselni, ein Amt be

kleiden.
Hivatalvesztés, Amtsverlust.
Hivatás, Beruf.
Hivatkozás, Berufung.
Hivatkozás hasábja, Berufungs- 

colonne.
Hivatkozni valamire, sich auf 

etwas beziehen.
Hívatlan, unberufen.
Híven, getreulich.
Hódolat, Ehrfurcht.
Hóeke, Schneepflug.
Hófuvatag, Schneeverwehung.
Hókerítés, Schneezaun.
Hólapát, Schneeschaufel.

Hold, (területmérték), Joch.
Hollét, Ubication.
Holtiglan, lebenslänglich.
Hólyag , Blase , Blasenraum ; 

hólyag az öntvényben, Blase 
bei Gussstücken. Gussblase, ho.

Hólyagos, blasig, blasenartig.
Hólyagos aezél, melyet eze- 

mentálással nyertek, Blasen
stahl, blasiger Stahl, lllase- 
st.alil. ko.

Hólyagos kőzet, blasiges Ge
stein. /'.

Hólyagos rézkéneskő, Blasen- 
kupfer, Blasenstein, ho.

Homályos, trüb, undeutlich, 
opak. a.

Homályos színréz, mattes Kup
fer. ho.

Homlokcsap, Hirnzapfen, Stirn-
zapfen. c.

Homlokfa, Haid, Kappe, Het- 
liolz ; h. Hirnholz, c.

Homlokfa az ajtófélen, Ober
sehwelle. é.

Homlokfal, Frontmauer, Stilii- 
mauer, Stirnwand, Vorderwand. 
ό.

Homlokhézag, Stirn fuge.
Homlokléez, Hirnleiste. L
Homloklécz horonya, llirn- 

leistennuthe. f.
Homlokoldal, Frontseite, Stirn

seite. é.
Homlokrajz, Aufriss; Tw. Vor

deransicht. <’■.
Homlokvonal, Frontlinie. L
Homlokzat, Facade, Fronte, 

Frontansicht, Stirnfläche. <·.
Homlokzat képe, Stirnansicht. 

<!.
Homok, Sand.
Homokágy, Sandbad. hé.
Homokbánya, Sandgrube, é.
Homokba öntés, Sandguss. ho.
Homokércz, Sanderz. t>
Homokfojtás, Sandbesetzung, h.
Homokfúró, Sandh'ilfel. h.
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Homokkő, Sandstein. /'. 
Homokmintázás, Sandförmerei.

ko.
Homokos, sandig.
Homokos márga, Sandmergel.

Homokréteg·, Sandschichte. / .  
Homokrosta, Sandreutter. é. 
Homokszem, Sandkorn. 
Homoktorlat, Sandbank, f. 
Homorítani, auftiefen; ko. aus- 

Ic'ufcn, aushöhlen. é.
Homorú, concav.
Homorú él, Hohlschneide. é. 
Homorú lencse, (lonravlin.se. 
Homorú párkány, Tloldkehle, 

llohlkelle. <’.
Homorúság, Fonravitiit.
Homorú tükör, Concavspiegel, 

I lohlspiegel.
Hónaljfa, Darhstrebe. f.
Hónap, Monat.
Honorarium, Honorar. 
Honosítani, nationalisiron. 
Honosítás, Naturalisation. 
Honvéd, Landesvertheidiger. 
Hóomlás, Sclmeelavine, Schnee

verschüttung.
Hordalék, Abraum, é.
Hordani, tragen.
Hordó, Fass.
Hordóabroncs, Fassreif. 
Hordcdonga, Fassdaube. 
Hordófenék, Fassboden. 
Hordófonesorítás , Füsseramal- 

gamalion. ko.
Hordónként, fässerweise. ko. 
Hordozható, tragbar, transpor

tabel.
Hordozható gőzgép, Locomo

bile. gé.
Hordozható kovács műhely,

Feldscluniede. g é .

Horgas, zackig.
Horgas csap, Ankerzapfen. g é .  
Horgas fogó, Baekenkluft. ko. 
Horgas körző, Krummzirkel. 
Horgas pánt, I luekenband. é.

Horgas vonalzó, (lurvenlineal. 
Horgos, hackig, hakenförmig. 
Horgos csiga, Klobenrolle, gé. 
Horgos szeg, Kloben, é. 
Horizont, Horizont, b. 
Hornyolás, Ausfalzung. é. 
Hornyolat, Kehlung, é. 
Hornyolni, abfalzen, einkehlen, 

nuthen. é.
Hornyolni deszkát, falzen ein 

Hrett. é.
Hornyoló gyalu , Kehlhobel, 

Nuthhobel. é.
Hornyoló kés, Kerbmesser. é. 
Hornyoló vas, Falzeisen, Hohl

eisen. é.
Hornyos czölöp, Falzpfahl, é. 
Hornyos karó, Falzpfahl, é. 
Horog, Angel an der Kanne 

beim Treibherd; ko. Hacken, 
H; iggen, Haken.

Horogfogó a fúvókészüléknél,
Zangenhacken, b.

Horogszeg , Hakcnbolzen ; é. 
Haspe, b.

Horogszegfúró, Häspenbohrer.
é.

Horony, hornyolat, Falz, Hohl
kehle, Furche, Nuth, Hohlkelle. 
é.

Horonyburkolat , Falzverklei
dung. é.

Horonyfúró, Nuthbohrer. é. 
Horonygyalu, Falzhobel, é. 
Horonykötés, Falzverbindung, é . 
Horonylécz,Falzleiste,Nuthleiste. 

é.
Horonyos, gespundet, é. 
Horonyvágó gép, Nuthstossma- 

scbine. g é .

Horpadás, beomlott akna, vagy 
kutató mivelés, Bünge, Pinge. 
b.

Horpadás a fölszinten, Tag- 
bruch. b.

Horpadások sora, Pingenzug. b. 
Horpasztó fejtés, Pingenbau. h. 
Horzsoló, Dechsel. é.
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Horzsoló kő, Bimsstein, á.
Horzsoló lap, Abstreifplatte beim 

Walzwerk, ko.
Horzsoló vas , Abstreifeisen , 

Abstreifmeissei beim Walzwerk. 
ko.

Horzsoló véső, Abstreifmeissei.
,jé .

Hosszában, entlang, längs,
Hosszában hasadás, Längsspalte.
Hosszába terjedés, Längener

streckung.
Hosszabbítani, prolongiren.
Hosszábra, Längenansicht.
Hosszanti gerenda, Langbalken, 

Strossbaum. é.
Hosszanti kapocs, Lüngen- 

schliesse. é.
Hosszanti kép, Längenansicht.
Hosszanti völgy, Längstbai. /'.
Hosszantkötés, Längenband. é.
Hosszantmetszet, Längendurch

schnitt, Längenprofil, Längen- 
sclmitt.

Hosszantoldal, Längenseite.
Hosszantrepedés, Längenriss.
Hosszantszelvény, Längendurch

schnitt, Längenprofil, Längen
schnitt.

Hosszaság, Länge.
Hosszaság egysége, Längen

einheit.
Hosszaságmérték, Längenmaass.
Hosszaságszakmány, Schnur- 

geding. l·.
Hosszmérték, Längenmass, Cur- 

rentmass.
Hosszszakmány, Fussgedinge, h.
Hosszú, lang.
Hosszú gyám, Langträger. <’.
Hosszúkás, länglich, oblong.
Hosszú talpfa, Langsehwelle. b.
Hosszú telek, Längenmaass. h.
Hosszú véső, Langbolu'er. b.
Hótorlasz, Schneeanhäufung.
Hozni, bringen; az egyenletet 

zérusra hozni, eine Gleichung

auf Null bringen; kihozni, 
ausbringen.

Hozzá adni, vorschlagen, zu
schlagen; ko. hinzuaddiren.

Hozzá akasztani, anhängen. jé.
Hozzá alkalmazkodás, Darnach- 

achtung.
Hozzá csatiás, Anschluss.
Hozzá csatolni, ankuppeln; jé. 

hinzufügen.
Hozzá építeni, hinzubauen, é.
Hozzá építés, Anbau, é.
Hozzáférhetetlen, unzugänglich.
Hozzá forrasztani, anlöthen. jé.
Hozzá hegeszteni, anschmieden, 

anschweissen. ko.
Hozzá illeszteni, anpassen.
Hozzá járulni véleményhez, 

beistiinmen.
Hozzá kapcsolni, anhängen, an

kuppeln. jé.
Hozzá mérni, anmessen.
Hozzá nőni, anwachscn. h.
Hozzászámítani, zurechnen.
Hozzászegecselni, annieten. jé.
Hozzá szorítani, andrücken.
Hozzátartozó, hingehörig.
Hozzávaló, Zubehör, Zugehör.
Hozzávetés, Gonjeclur.
Hozzá vezetni, zuleiten.
Hő, Hitze; ko. Wärmestoff.
Hőegyenérték, Wä rmeaequiva- 

lent.
Hőegység, Calorie, Wärmeein

heit.
Hőelmélet, Wärmetheorie.
Hőerő, Brennkraft.
Hőérték, Brennwerl h.
Hőfogó képesség, Wärmecapa- 

citiit.
Hőfok, Wärmegrad, 1 íitzegrad. ko.
Hőforrás, Therme.
Hőhatás, Wärmeeffect; faji hő

hatás, specifischer Wärme
effect; föltétien hőhatás, ab
soluter Wärmeeffect; tűzi hő
hatás, pyrometriseher Wärme
effect.
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Hőközlés, WärmeiniLtlicilling.
Hőkülömbségmérő, Differenzial- 

thermometer.
Hőmennyiség, Wannemenge.
Hőmérő, Thermometer, Wärme

messer.
Hőmérsék, Temperatur.
Hőmérsékváltozás, Temperatur-

wedisel.
Hömpöly, Gerölle.
Hőség, Hitze ; fehér izzó hőség, 

Weissglübhitze; forrasztó hő
ség, Gegenhitze; hegesztő 
hőség, Sellweisshitze ; vörös 
izzó hőség, Rothglühhitzo. ko.

Hőség, Wärme; fajhőség, spe- 
cifisclie Wärme; lappangó 
hőség, latente Wärme; sugár
zó hőség, strahlende Wärme.

Hősugármérő, Aktinometer, Acti- 
nomeler.

Hősugárzás, Wärmestrahlung.
Hőveszteség, Wärmeverlust.
Hővezetés, Wärmeleitung.
Hővezető, Wärmeleiter.
Hővezető képesség, Wärme lei

tungsvermögen.
Hulladék, Abfälle, Grus, b. vas

hulladék, Abfälle von Eisen; 
öntöttvas hulladék, Abfälle 
von Gusseisen; uj sínek hul
ladéka, Abfälle von neuen 
Schienen, ko.

Hulladékércz, Aftererz. 2.
Hulladék ezüst, Aftersilber, ko.
Hulladékolvasztás , Abgäng- 

sclnnelzen. ko.
Hulladékteknő, Sprengtrog. b.
Hulladékvas, Abfalleisen, Ab

schlageisen. ko.
Hullám, Welle.
Hullámos, wellenförmig.
Hullámos bádog, Wellenblech.

ko.
Hullámos lemez, gewelltes Blech. 

ko.
Hullámos mészkő, Wellenkalk 

./·

Hullámvonal, Wellenlinie. 
Hullámzás, Fluctuation.
Hullató rács, Durchfallgatter, b. 
Huntmannaezél, Huntmanns

stahl. ko.
Hurok, Schlinge.
Hurok a kötélén , Auge am 

Seil. b.
Hurkolat, Geschlinge. 
Hurukkolnak a szivattyúk, die

Pumpen kollern, gé.
Húszlapos alak, Ikosaeder, á. 
Huszonnégyes alak, Ikositetra

eder. ét.
Huta , Hütte , Hüttenwerk , 

Schmelzhütte, ko.
Hutamester, Hüttenmeister, ko. 
Huzalgöngyölő, Drahtleier, Leier

werk. ko.
Húzás iránti ellenállás, Zugfes

tigkeit. gé.
Huzat, Zug. bin.
Huzatolni, verziehen, bm.
Húzni, ziehen.
Húzókapoes, Zugband, é.
HŰ, getreu, treu.
Hű alakú, formgetreu.
Hűbér, Feudum.
Hűbéri, feudal.
Hübérjog, Feudalrecht.
Hűlni, hűteni, abkühlen, erkal

ten.
Hűség, Fidelität, Treue.
Hűsítő, Löschfass, Löschtrog. ko. 
Hűsítő víz a kohóban, Lösch

wasser. ko.
Hűtelen, untreu.
Hűtelenség, Untreue.
Hűtő eső, Kühl rohr. ko.
Hűtő edény, Abkühl fass. p. o. 
Hűtő elegy, Kältemischung, o. 
Hűtő kád, Kühlbottich, Kühlfass.

V.
Hűtő készülék, Kühlapparat, v. 
Hűtő lemez, Abkühlblech, p. v. 
Hűtő pest, hűtő kemeneze,

Abschreckofen, Abwärmofen, 
Kühlofen, Temperofen. ko.
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Hűtő szekrény, Kühl kästen. ko. 
Hűtő szer, Kühlmittel.
Hűtő tuskó a kavaró pestben,

Kühlklotz, ko.
Hűtő üst, Kühlkessel. ko. 
Hüvely, Hülse, Muff; <jL Etui, 

Gehäuse.
Hüvely az öntésnél, Schale, ko. 
Hüvelybe önteni, hartgiessen. 

ko.
Hüvelybe öntés, Schalenguss. 

ko.
Hüvelyminta, Kapselform. ko. 
Hüvelyöntés, Kapselguss. ko. 
Hüvelyk, Zoli.
Hüvelykes fúró, Zollbohrer, b. 
Hüvelykszakmány, Zollgeding. 

b.
Hűvös leűzés, Kalttreiben, ko. 
Hyopotamus, ííyopotamus. 
Hyotherium, Hyotherium. f .  
Hyperit pala, Hyperitsehiefer. /. 
Hypersthenit, Hypersthenit. f. 
Hypersthenszikla, Hyperstlien- 

fels. f .
Hyraeotherium, Hyrac otheri um.

/'·

I.
Ichthyosaurus, Ichthyosaurus. /. 
Ideál, Ideal.
Ideértve, einbegriffen. 
Ideiglenes, provisorisch, tem

porär.
Ideiglenes bevétel, Interimsein

nahme.
Ideiglenes épület, Nothbau. 6. 
Ideiglenes födél, Nothdach. ί· 
Ideiglenes híd, Nothbrücke. <·. 
Ideiglenes kiadás, Interimsaus

gabe.
Ideiglenes nyugtató, Interims

quittung.
Ideiglenes számadás, Interims

rechnung.
Ideiglenes számadólap, Inte rím s -

conto.

Ideiglenes utalvány, Iriterims-
anweisung.

Ideiglenes vágány, Nothgeleise. 
é.

Ide zárva, angebogen.
Idézés, Citation. Vorladung.
Idézet, Citat.
Idézni, citiren.
Idéző levél, Vorladungsschrei

ben.
Idomítani, abformen ; ko. zufüh- 

ren; <jé. abrichten.
Idomítható, bildsam.
Idomítható palás agyag, form

barer Schieferletten, f .
Idomító gyalu, Fayonhobel. é.
Idomított vas, Fayoneisen. ko.
Idomtalan, formlos.
Idő, Zeit.
Időhiány, Zeitmangel.
Időjárás befolyása, Witterungs

einfluss.
Időjárástan, Meteorologie.
Időkör, Cyclus.
Időköz, Intervall.
Időközi kamat, Intercalarzinsen.
Időmérő, Chronometer.
Időpont, Zeitpunkt.
Időrend szerint, chronologisch.
Időszak, Campagne, Periode; 

olvasztó időszak, Hüttenreise, 
Schmelzcampagne; építő idő
szak, B au camp a gn e.

Időszaki, periodisch.
Idő vesztés, Zeitverlust.
Időzés, időszak, melyben a bá

nyát , hatósági engedelem 
mellett, mívelés nélkül hagy
ni lehet, Frist, Fristung. b.

Időzések könyve, Fristbuch. h.
Időzés hosszabbítása, Frister

streckung, F ristvcrlüngerang.’/r.
Időzésre adott engedély, Frist- 

hcwilligung, Fristgewährung. /,·.
Időzni, fristen; b. temporisiren.
Időző bánya, Fristzeche, b.
Időző munka, Wcilarbeit. b.
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Időző munkaszak, Weilschicht. 
b.

Időztetés, Fristung, Frist, b.
Időztetésért folyamodás, Fris- 

tungsgesuch. b.
Időztetni, fristen, h.
Időztetni felkérést, die Muthung 

erlangen. b.
Igás ló, Zugpferd.
Igás napszám, Pferdezugtag.
Igazgatás, Direction.
Igazgatás költségei, Dircctions- 

kosten.
Igazgatni, administriren, dirigi- 

ren.
Igazgató, Administrator, Direc

tor, Praefeci; műszaki igaz
gató, technischer Director.

Igazgató bizottság, Directions- 
comité, Verwaltungscomité.

Igazgató helyettes, Dircctor- 
stellvertreter.

Igazgató hivatal, Administrati-
onshureau,

igazgatóság, Administrativbe
hörde, Direction, Directorat.

Igazgatóság elnöke, Direetions- 
pra esi dent.

Igazgatóság főnöke, Directions- 
vorstand.

Igazgatóság tagja, Directions- 
mitglied.

Igazgatóság titkára, Directions- 
secretfir.

Igazgató tanács, Administra
tionsrath, Verwaltungsrath.

Igazgató tanácsos, Verwaltungs- 
rathsmitglied.

Igazgató testület, Directorium.
Igazítani, adjustiren, justiren, 

richten.
Igazítás, Adjustirung, Correction, 

Correctin'.
Igazító csap, Richtdorn. p. o.
Igazító csavar , Gorrections- 

schraube, Rectilicirschraube, 
Richtschraube, Stellschraube. 
yé.

Igazító kerék, Stellrad. <jc.
Igazító készülék, Adjustirwerk.
Igazító lemez, Richtplatte, p. v.
Igazító súlymérő, Adjustirwage.
Igazító tengelytok, Richtklo- 

ben. (jé.
Igazító tő, Richtstock, p. v.
Igazolatlan, illiquid.
Igazolás, Legitimation, Recht

fertigung, Verification.
Igazolni, rechtfertigen.
Igazolójelentés,Rechtfertigungs

bericht.
Igazolvány, Legitimationskarte.
Igazság, Gerechtigkeit, Recht, 

Wahrheit.
Igazságos, gerecht.
Igazságszeretet, Wahrheitsliebe.
Igazságszolgáltatás,Justizpflege,

Rechtspflege.
Igazságtalan, ungerecht.
Igazságtalanság, Ungerechtig

keit. Unrecht.
Igazságügyi tisztviselő, Justiz

beamte.
ígéretet tenni, ein Gebot thun.
ígérni, bieten, verheissen, ver

sprechen.
ígérő, Rietende, Bieter; legtöb

bet Ígérő, Bestbieter.
Ig’tató, Protocollist.
Igtatmány, Exhibit.
Igtató könyv, Exhibitenproto- 

coll.
Igtató szám, Exhibitenzahl.
Igyekezet, Bestrebung.
Igyekezni, bestreben, befleissen, 

sich Mühe geben.
Igyekező, beflissen.
Igyekvő, bestrebt.
Ikrakő, Oolith, Rogenstein, f .
Ikrás, oolitisch. f .
Ikergép, Zwillingsmaschine. <ß.
Ikerkristály, Zwiílingskrystall. ú.
Ikerlokomotiv, Zwillingsiocomo- 

tive (jé.
Illékony, illó, flüchtig,



Illeszteni bányász éket, anfüh-
ren das Borgeisen, b.

Illeték, Antheil, Ausmass, Ge
bühr, Taxe.

Illetékek, Abgaben.
Illetékes, befugt, competent.
Illetékesség, Competenz, Zustän

digkeit.
Illetékpótlék, Gebührenzuschlag.
Illetékre köteles , gebühren- 

pfliebtig,
Illetéktelen, incompetent.
Illetéktelenség, Incompetenz.
Illetéktől mentes, abgabenfrei, 

gebührenfrei,
Illetlen, ungeziemend, unschick

lich, unziemlich.
Illetmény, Bezug, Einnahme.
Illető, betreffend, einschlägig.
Illetőleg, beziehungsweise, be

züglich, respective.
Inas, Lehrbub, Lehrbursch, Lehr

junge, Lehrling.
Indikátor, Indicator.
Indikátordiagram, Indica tordia - 

gramm.
Indítani, bewegen, in Bewegung 

setzen.
Indítás, Antrieb, Anbruch, h.
Indító, Inductor, indurirend.
Indító emeltyű, Anlasshehel. yc.
Indító készülék, Inductions Ap

parat.
Indító ok, Beweggrund, Bestim

mungsgrund, Motiv, Triebfe
der.

Indított elektromos áramlat,
Inductionsstmm.

Indított elektromosság, inducti
ons Elektricitüt.

Indítvány, Antrag. Vorschlag.
Indítványozni, beantrag(m. Vor

schlägen, in Vorschlag brin
gen.

Induló ház, Bahnhof.
Induló vágány, Ausfahrgeleis.
Infuzóriák, Infusorien. /'.

Infuzóriatelep, fnfusorienlager. 
f.

Ingani, schwingen.
Ingás, Oscillation, Schwingung.
Ingatlan, unbeweglich.
Ingatlan jószág, BealiLül.
Ingatlanok, ingatlanságok, Im

mobilien.
Ingó, beweglich, mobil, Bendel.
Ingó billentése, Pendelschlag.
Ingó csapja, Pendelkegel. p. n.
Ingó csapjának tokja, IVndel- 

kegi'lgehäuse. //. v.
Ingó éke, Pendelkeil. p. n.
Ingóságok, Mobilien.
Ingot, Ingot, la.
Ingó vagyon, bewegliches Gut.
Ingoványos talaj, Moorboden.
Ingó zálog, Faustpfand.
Ingyen, gratis, ohne Entgelt, 

umsonst, unentgeltlich.
Ingyen mívelés, Freihau, Frei- 

vcrban. b.
Ingyen mívelésre jogosultság,

Freihaulehen, b.
Ingyen mívelni, freibauen, b.
Inoceramus, inoeeramus. /.
Integrálás, Inlegration.
Integrál egyenlet, Integralglei

chung.
Integrálszámolás, Integral recli

ni mg
Intés, Monition.
Intézés, Intimation.
Intézet, Anstalt, Etablissement, 

Institut.
Intézkedés, Anordnung, Einlei

tung. Institution, Massnahme, 
Verfügung.

Intézkedni, anordnen, verfügen.
Intézkedő szoba, Anstallssluhe. 

b.
Intézmény, Inst i h i tion.
Intézni, dirigiren, lenken.
Intéző, Dirigent, Verwalter.
Intézvény, Intimat.
Intő jel, Aehtungssignal.
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Intő levél, Erinnerungssehreiben, 
Mahnbrief, Monitorium.

Ipar, Gewcrbefleiss, Industrie.
Iparág·, Gewerbe.
Iparezikk, Industrieartikel.
Iparegyesület, Industrieverein.
Iparkodás, Ge werbeileiss.
Iparmütan, Technologie.
Iparos, Industrieller.
Iparszabadság, Gewerbefreiheit.
Iparvasút, Industriebahn.
Irány, Richtung, Streichen, b.
Irányadó, massgebend.
Irányakna, Richtschacht, b.
Irányba venni, einvisiren, bin.
Irányeső, Rohrtäucher. b.
Iránycső a fúrásnál, Senkröhre. 

b.
Irányító kereszt, Abschkreuz. 

bm.
Irányléez, Visirlatte. bm.
Irányozni, abvisiren, anvisiren, 

visiren; bm. lenken.
Iránypont, Visirpunkt; bm. Di- 

rectionspunkt.
Irányrúd, Visirstab. bm.
Iránysík, Visirebene. bm.
Iránytalan tü, astatische Nadel. 

bin.
ránytáró, Richtstollen, b.
Iránytű, Gompassnadel, Mag

netnadel. bm.
Irányúlás törvénye, Richtungs

gesetz. / .
Irányvonal, Abstecklinie, Directi- 

onslinie, Directrix, Visirlinie, 
Richtungslinie, bm.

Irányvonalzó, Diopterlineal, bm.
Irányzat, Direction, Visur. bm.
Irányzati szög, Directionswin- 

kel. bm.
Irányzatmagasság, Visurhöhe. 

hm.
Irányzó, Diopter, Visit·, bm.
Irányzó kereszt, Absehkreuz, 

üiopterkreuz. bm.
Irányzó lemezek, Visirplatten. 

bm.

j Irányzó rúd, Zielstange, bm. 
Irányzó szög, Visinvinkel, Visur- 

winkel. bm.
Irányzó tábla, Visirtafel. bm. 
Irányzó tárcsa, Absehen, Visir- 

scheibe. bm.
Irányzó vonalzó, Visirlineal. Lm. 
Irányzó zsinór, Absteckschnur. 

bm.
írásbeli, schrifllieh.
Irásércz, Aurotellurit, Sylvanit, 

Weisstellur, á. 
írásmód, Stil, Styl, 
írás módja, Schreibart.
Irat, Schrift.
Iratcsomó, Actenfascikel, Fasci- 

kel.
Iratcsomó borítéka, Actendeckel. 
Irattár, Registratur.
Irattárija tenni, ad acta legen. 
Irattárnok, Registrant, Registra

tor.
Irka, Schmierbuch, Strazze. 
Irkáíás, Schreiberei, 
írni, schreiben.
írnok, Kanzelist, Kanzleibeamte, 

Schreiber, 
író, Schreiber, 
író asztal, Schreibtisch. 
Irodalmi, literarisch.
Irodalom, Literatur, 
író eszköz, Schreibzeug, 
író gép, Schreibapparat, 
író kréta, Schreibkreide. 
Iromány állvány, Actenstellage. 
Irományok, Scriptural. 
Irományszekrény, Actenkasten. 
író pala, Griffel schiefer, f. 
író pálezika, Schreibstift, 
írópapiros , Kanzleipapier , 

Schreibpapier, 
író polcz, Schreibpult, 
írószemélyzet főnöke, Kanzlei

vorstand.
írószemélyzet igazgatója, Kanz- 

leidirector.
írószerek, Schreibmaterialien.
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írószerek átalánya, Kanzlei- 
pauschale.

író szoba, Bureau, Canzlei, Comp
toir, Kanzlei, Schreibstube.

író tábla, Schreibtafel.
író toll, Feder.
írtó kapa, Hadhaue, Rodehaue. 

é.
Iskola, Schule.
Iskolába járni, die Schule fre- 

quentiren.
Iskola épület, Schulgebäude.
Iskola felügyelő, Schulinspector.
Iskolai alapítvány, Sclnilfoud.
Iskolai év, Schuljahr.
Ismeret, Kenntniss.
Ismeretes, bekannt.
Ismeretlen, unbekannt.
Ismerni, kennen.
Ismertetés, Gnosis.
Ismertető jegy, Kennzeichen.
Ismertető jel, Criterium, Krité

rium.
Ismételni, reassummircn, reeapi- 

tulinm, resummiren, repetiren, 
wiederholen.

Ismétlés, Recapitulation, Repe- 
tition.

Ismétlő próba, Repetilionsprobe. 
hé.

Istálló, Stall, Stallung.
Istállóhídlás, Stnllbrücke. é.
Iszap, Schlamm, Sclnmind. e.
Iszapfogó , Fanghuhne ; 

Schmundkasten. b
Iszapgödör, Schlammgrube. z.
Iszapkapa, Schmundkratze. b.
Iszaplerakódás , Schlammabla- 

gerung. ;,é.
Iszapokádó hegyek, Salsen. /.
Iszapolni, ahschlammen. c.
Iszapolódás, Anspülung.
Iszapolt, geschlämmt. >.
Iszapot szedni a fúrásnál, löf

feln. b.
Iszapszedő a fúró készüléknél,

Löffel, b.
Iszapszér, Filzherd. z.

Iszap színpora, Sumpfschlich. í . 
Iszapvulkán, Schlammvulkan. /. 
Iszkába, Luttenklammer. Schau- 

felklammer. s.
Itató ólom, Eintränkhlei. hu. 
Itatós papiros, Fliesspapier, 

Löschpapier.
ítélet, Erk entniss, Sentenz, 
ítélni, urtheilen. 
ítélő tehetség, Beurtheilungs- 

vormögon, Urtheilskraft. 
ív, Rogen; kerülékes ív, ellip

tischer Bogen; lapos ÍV, ge
drückter Bogim; teljes ív, 
voller Bogen; félkörü ív , 
halbkreisförmiger Bogen ; gót 
ív, gothischer Bogen : patkó 
ÍV, überhöhter Bogen, é. 

Ivállás, Bogengerüst, é.
Ivalaku, bogenförmig, 
ívalakzó, Bogenlehre. é. 
ívborda, Begenrippe. é. 
ívelni, ausschweifen. é. 
ívelő fűrész, Sehweifsüge. r 
ívelt ablak, Hogenfensler. é. 
ívenként, bogenweise, 
íves állvány, Gewölhrüstung. é. 
íves boltozat, Mogengewölho. é. 
íves fűrész, Feilbogen. é. 
íves gerenda, Rogenträger. é. 
íves híd, Bogenhrüeki'. é. 
íves körző, Bogenzirkel, 
íves tartó, Bogenträger, é. 
íves váltogatómü, Coulissen- 

steuerung. i/é. 
ívezet, Bogensh'llung. é. 
ívfürész, Schweifsäge. é. 
ívhúr, Bogensehne, Sehne, 
ívjegy, Bogenzeiehen. 
ívköz, 1 (Ogenölínung, Bogen- 

spannweite, Bogenweite, 
Spannweite, é. 

ívlap, Folio.
ívmagasság, Bogenhöhe, Pleil-

höhe. é.
ívminta, Bogenlehre. é.

I ívnagyság. Bogengrösse, é.
I ívnagyságu könyv, Fóliául.

*
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Ívnyílás, Bogenöí'fnung, Bogen
spannweite, Bogenweite. é. 

ívoszlop, Bogenpfeiler. é. 
ívrét, Folioformat, 
ívszár, Bogenscheitel. 
ívtámasz, Bogenstrebe. é. 
ívtető, Bogenscheitel. 
ívvonal, Bogenlinie. 
ívzár, Bogenschluss.
Izzasztó tűz, Anwüruifeucr. ko. 
Izzítani, abglülien, ausheitzen, 

ausglühen, glühen, hitzen. ko. 
Izzító, Kleinheitzor. ko.
Izzító asztal, Glühtisch. p r. 
Izzító bak, Glühbock. p. v. 
Izzitóbak vonórúdja, Glühbock- 

zugstange. p. r.
Izzító lámpa, Glühlampe, r. 
Izzító lángpest, Flammglühofen. 

ko.
Izzító pest, Glühfeuer, Glühofen. 

ko.
Izzitórosta bakja, Glühraiter-

boek. j). v.
Izzító szekrény, Ausglühkastel.

p .  V.

Izzító szita, Glühsieb. p. r. 
Izzító tűz, Ausheitzfeuer, Zieh- 

feuer. ko.
Izzító tűzhely, Ausheitzherd, 

Pl alten o fen. ko.
Izzított aezél, Glühstahl. ko. 
izzó, glühend, es glüht, heiss, 

sehweisswarm. ko.
Izzó hő, Glühhitze, ko. 
Izzónfolyó, fenn-flüssig.
Izzó tűz, Gluth.

J.
Jamesonit, Bleiantimonit, Jame- 

sonit, Bleischimmer, Federerz, 
Znndererz. a.

Járadék, Rente.
Járadékélvező, Rentier. 
Járadékkölcsön, Rentenanleihe. 
Járadéktőke, Rentenrapital.

Jár a gép, die Maschine spielt.
pé.

Járandóság, Ansmass, Rezug, 
Deputat, Einnahme, Gebühr.

Járandóságok, Dienstbezüge.
Járás, Bezirk, Stuhlbezirk.
Járás a bányában, Fahrt, b.
Járásbíró, Stuhlrichter.
Járásmérnök, Bezirksingenieur.
Járat a bányában, Gallerie, 

Lauf, Strecke, Gezcugstrecke; 
közbenső járat, halbe Ge- 
zeugstreeke, Mittellauf, b.

Járata a gépnek, Hub, Spiel 
der Maschine, yé.

Járat hossza, Hublänge. jé.
Járatka, Líiufel. b.
Járatlan, unbefahren.
Járatmagasság, Hubhöhe. jé.
Járatok száma, Hubzahl. (jé.
Járatsebesség, Hubgeschwindig

keit. (jé.
Járatszámláló, Hubzähler, jé.
Járatváltás, Hubwechsel, jé.
Járgány, Göpel; gőzerejü jár

gány, Dampfgöpcl; lóerejű 
járgány, Pferdegöpel; vízke
rekes járgány, Wasserradgö
pel ; vízoszlopos járgány, 
Wassersäulengöpel, b.

Járgány dob, Göpelkorb. b.
Járgány fogat, Göpelbespan- 

nung. b.
Járg’ány görönd, Göpel welle, b.
Járgány lámpa, Göpellaterne. 

b. .
Járgányló, Göpelpferd, b.
Járgány őr, Göpelwächter, b.
Járgány szállítás, Göpelförde

rung. b.
Járgány szék, Göpelstuhl, b.
Járgány talp, Göpelstock, b.
Járgány tengely, Göpelspindel. 

b.
Járhatatlan, unbefahrbar, un

fahrbar. b.
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Járható , befahrbar, fahrbar, 
gangbar ; járhatóvá tenni,
fahrbar machen, b.

Járó deszka, Gestänge, Gestän
ge. b.

Járomfa, Joch.
Járomhíd, Jochbrücke, é.
Járó mü, Fuhrwerk, Fahrzeug, 

Gehwerk. jé.
Járó palló, Fahrgestänge. h. 
Jártas, bewandert.
Jártasság, Erfahrung, Fertigkeit. 
Jártas szem, Kennerblick.
Jártas valamiben, versirt. 
Járulék, Accessorium, Beitrag, 

Emolument.
Járulékos, accessorisch. 
Járulnok, Accessist.
Járvány, Epidemie.
Járványos, epidemisch.
Jáspis, Jaspis, A. I
Jászol, Futterkrippe, Krippe, ! 

Stallkrippe.
Jászolrács, Heuraufe, Raufe. L 
Javadalmazás, Dotation. 
Javadalmazni, dotiren.
Javára, zu Guten.
Javára írás, Gutschrift.
Javára írni, abschreiben, gut

schreiben.
Javára írni a könyvelésnél,

erkennen.
Javára írni a számadásban,

entlasten in der Rechnung. 
Javaslat, Antrag, Project, Pro

position, Vorschlag.
Javaslatot tenni, proponiren. j 
Javasolni, beantragen, in Vor- j 

schlag bringen, proponiren, 
vorschlagen.

Javítani, corrigiren, verbessern. 
Javítás, Correction, Gorrectur, 

Reform, Verbesserung.
Javítást kívánó, reparatursbe

dürftig.
Javítgatni, nachbessern 
Javíthatatlan, unbesserlich, un- j

verbesserlich. j

Javító műhely, Reparahirwerk- 
stütte. jé.

Jégár, Gletscher.
Jégárhatás, Gletscherwirkung. / .  
Jegelni, jeget leverni, auseisen. 

z.
Jegelő vas, Eisstachel, é.
Jeges hegy, Eisgebirge, Gläl- 

sclier.
Jeges tenger, Eismeer. 
Jéghatás, Eiswirkung. /  
Jéghegy, Fim.
Jégképződés, Eisbildung. 
Jégkorszak, Eisperiode, Eiszeit. 

f.
Jégkő, Kryolit. A.
Jégmező, Eisfeld.
Jégpincze, Eiskeller. <·.
Jégtáj, Eisregion. / .
Jégtörő, Eisbaum, Eisbock, Eis

brecher. e.
Jegülés, Krystallisation. r. 
Jegület, Krysla.ll. ú.
Jegület alak, Krystallform. A.
Jegűletesoport, K ry st a 11 g r u p \ > e.

A.
Jegület éle, Krystallkante. A. 
Jegülethalmaz, Krystallagregat. 

A.
Jegületismerő, Krystallograph. 

A.
Jegületlapok, Krystallflüchen. A. 
Jegületodor, Krystalldruse. A. 
Jegületrendszer, Krystallsyslem. 

A.
Jegülettan, Krystallographie. A. 
Jegület tengelye, Krystallachse. 

A.
Jegűlni, krystallisiren. p.
Jegült, krystallisirt. v.
Jegülő edény, Krystallisalions-

gefüss. v.
Jegülő víz, Krystallisationswas- 

ser, Krystallwasser. A.
Jegült só, Krystallsalz. s. I>. 
Jégverem, Eisgrube. é.
Jegy, Marke, Zeichen.
Jegyezni, notiren.
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Jegy fúró, Stuffenbohrer. b .

Jegygyei ellátni, ein Zeichen 
aufdrücken.

Jegyzék, Consignation, Kladde, 
Note, Notiz, Verzoichniss.

Jegyzékkönyv, Notizbuch.
Jegyzet, Anmerkung
Jegyző, Actual·, Notar, Schrift

führer.
Jegyzőkönyv, Einschreibbueh, 

Protoccll.
Jegyzőkönyvi fölvétel, Proto- 

(•ollsaufnalnue.
Jel, Bezeichnung, Signal, Signa

tur. Zeiclien.
Jeladás, Signal.
Jeladó, Zeichengeber.
Jelenkezés, Auftritt, b .

Jelenkezik bővebben az érez,
Erz hat sieb aufgemacht. h.

Jelenkezni, ansteben. h.
Jelenkező, anstehend, b.
Jelenkező kőzet, anstehendes 

Gestein, h.
Jelenlenni, beiwohnen.
Jelenlevő, gegenwärtig.
Jelenség, Anzeichen, Anzeige; 

b. Symptom, Vorzeichen, Zei
chen.

Jelenségek, índicien.
Jelentéktelen, unbedeutend.
Jelenteni, berichten, melden, 

rapportiren, vermelden.
Jelentés, Bericht. Meldung, Rap

port. Relation -.jelentést tenni, 
Bericht erstatten, berichten ; 
telegráf jelentés, telegraphi
sche Meldung.

Jelentést tenni, Bericht abstat
ten. erstatten einen Bericht.

Jelentést tevő, Berichterstatter.
Jelentő, Berichterstatter.
Jelenvilág, Jetztwelt. / .
Jeles darab, Cabinetstück.
Jelesen, trefllicb.
Jeles pont, Fixpunkt, h m .

Jelezni, pikiren, Imi.; signalisii'en.
Jelige, Motto.

Jelkép, Emblem, Symbol. 
Jelleg, Typus.
Jelleges, typisch.
Jellem, Character.
Jellemzék, Characteristik. 
Jellemző, characteristisch. 
Jellemző ásványdarab, Wahr

zeichen. b.
Jelölni, markilen.
Jelölt, Candidat.
Jelölt pont, jeles pont, Abgo- 

bepunkt. b .

Jelszó, Schlagwort, Stichwort. 
Jelt adni, signalisiren. 
Jelvények, Insignien.
Jelzálog, Hypothek.
Jelzés, Signal.
Jelzett hír, Telegramm.
Jelző, Figurant; bin. Indicator. 
Jelző bélyeg, Zeichenpunze, p. r. 
Jelző czövek, Absteckpfahl, Ab- 

steck[)flock. bm.
Jelző hőmérő, Maximum und 

Minimum Thermometer.
Jelző kalapács, Zeichenhammer. 
Jelző karó, Absteckpfahl, Ab- 

steckpflock; L m .  Agebepfahl. 
b.

Jelző készülék, Signalapparat, 
Signalvorrichtung.

Jelző kosár, Signalkorb.
Jelző kürt, Signalhorn.
Jelző lámpás, Signallaterrio. 
Jelző rendszer, Signalsystem. 
Jelző rúd, Absteckstab, Absfeck- 

stange, Messstange, Messstock, 
Signalstange, bin.

Jelző síp, Signalpfeife.
Jelző tárcsa, Signalscheibe.
Jelző tü, Pikirnadel. bm.
Jelző zászló, Signalfahne.
Jó alakú, gestaltig. h.
Jó állapotban tartani bányát,

bauhaft halten, b .

Jobbítás, Melioration.
Jód, Jod. r.
Jódezüst, Jodsilber, r.
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Jó erkölcsű, moralisch, tugend
haft.

Jog·, Recht, Gerechtigkeit; bá
nyajog, Bergrecht.

Jogász, Jurist.
Jogezim, Rechtstitel.
Jogellenes, rechtswidrig.
Jogerejű, rechtskräftig.
Jogerő, Rechtskraft.
Jogérvényes, rechtsgiltig.
Jogfentartás, Rechtsverwah- 

rung.
Jogfoglalás a bányában, Ent

erbung. b.
Jogi kérdés, Rechtsfrage.
Jogi kívánság, Rechtsanspruch.
Jogilag, juridisch.
Jogkötelezettség, Rechtsver

bindlichkeit.
Jogosítatlan, unbefugt, unbe

rechtigt.
Jogosítmány, Berechtigung.
Jogosítvány, Gerechtsame.
Jogosítvány bányamívelésre, 

Berghauberechtigung, b.
Jogorvoslat, Rechtsmittel.
Jogosult, befugt.
Jogosultság, Recht, Berechti

gung, Befugniss.
Jogsértés, Rechtsverletzung.
Jogszerű, rechtlich, rechtmässig, 

legitim.
Jogszerűség, Legitimität.
Jogtalanság, Unrecht.
Jogtanácsos, Rechtsconsulent.
Jogtudó, Rechtsgelehrt.
Jogtudomány, Rechtsgelahrt- 

heit, Rechtswissenschaft.
Jogügy, Rechtsangelegenheit.
Jogvesztett bánya, caduc. b.
Jó indulat, Gewogenheit, Wohl

wollen.
Jójárásu salak, Garschlacke, ko.
Jójárata a nagyolvasztónak,

Gargang. ko.
Jókarban tartani, conserviren.
Jókarban tartás, Conservation, 

Conservi rung.

Jókarban van a bánya, die
Grube ist bauhaft. b.

Jókor, früh, rechtzeitig, zeitlich.
Jól ellátott, wohlbestellt.
Jólét, Prosperität.
Jól készelő nyersvas, garschmel

zend. ko
Jónak talált, bewährt.
Jónemü, gutartig.
Jóravaló, gestaltig; b. tüchtig.
Jó reménységü kőzet, höfliches. 

Gebirge, b.
Jószág, Gut.
Jószándéku, wohlgenűnt.
Jó szerencsét! Glückauf!
Jótékony, wohlthütig.
Jótét, Wohlthat.
Jóváhagyás, Approbation, Be

stätigung, Bewilligung, Geneh
migung, Ratification.

Jóváhagyás előtt, ante appro
bationem.

Jóváhagyás után, post appro
bationem.

Jóváhagyni, approbiren, bestä
tigen, genehmigen, gutheissen, 
rati fici ren.

Józan ész, gesunder Menschen
verstand.

Jövedékáthágás, Gefällsübertre
tting.

Jövedékhivatal, Gefällsamt.
Jövedékpénztár, Gefällskasse.
Jövedelem , Ausbeute, Über

schuss ; b. Bezug, Einnahme, 
Ertrag, Erträgniss, das Ein
kommen, Revenue.

Jövedelem kiszámítása, Ertrags
berechnung.

Jövedelem magassága, Ertrags
grösse.

Jövedelem meghatározása, Er
tragsbestimmung.

Jövedelemosztás , Ausbeute
schliessung. b.

Jövedelemre képesség, Ertrags
fähigkeit.

Jövedelmek, Einkünfte.
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Jövedelmes, einträglich, erträg
lich.

Jövedelmes bánya, Ausbeute
grube, Ausbeutezeche, b.

Jövedelmet hajtani, Nutzen ein- 
bringen.

Jövedelmezni, ei tragen, rentiren.
Jövedelmezőség·, Rentabilität.
Jövedelmezővé tenni bányát,

ein Werk aufbringen, b.
Jövedelmi adó , Einkommen

steuer.
Jövedelmi ág, Ertragszweig.
Jövedelmi egyenleg, Ertrags

bilanz.
Jövedelmi előirányzat, Ertrags- 

praeliniinar.
Jövedelmi fölösleg, Ertragsüber

schuss
Jövedelmi hasáb, Ertragscolonne.
Jövedelmi kimutatás, Ertrags- 

ausweis.
Jövedelmi osztalék, Ausbeute- 

antheil. b.
Jövedelmi rovat, Ertragsrubrik.
Jövedelmi számadó lap, Ertrags- 

conto.
Jövedelmi számvetés, Ertrags

voranschlag.
Jövedelmi tétel, Ertragspost, 

Ertragssatz.
Jövő, Zukunft.
Jövőben, künftig.
Jura, Jura. /'.
Júraképződmény, Juraformation.

./'·
Júrakorszakbeli, jurassisch. /.
Júrakorszak lerakódásai, juras

sische Ablagerungen. /.
Jutalék, Antheil, Praemio, Pro

vision, Tantieme.
Jutalmatlan, unbelohnt.
Jutalom, Entgelt.
Jutalomdíj, Praemite

K.
Kábel, Kabel.
Kád, Bottich, Tonne.
Kádfúvó, Glockengebläse, Ton

nengebläse. ko.
Kadmium, Cadmium, v.
Kagyló, Muschel.
Kagyló alakú tolóka, Musehel- 

schieber. gó.
Kagylók, Conchilien.
Kagylós mészkő, Muschelkalk. /. 
Kagylós törés, muschligcr Bruch. 
Kainozói, kainozoisch. / .
Kájper, Keuper. / .  
Kájperdolomit, Keuperdolomit.

Kájperkőszén, Keuperkohle. /'. 
Kájpermárga, Keupermergcl. f .  
Kakas ülő, Hahnbalken, Spitz

balken. é.
Kákás üvegércz, Freieslebcnit. á. 
Kalamin, Zinkgalmei, Zinkglas, 

Zinkkieselerz, Kieselzinkerz. «. 
Kalamitok, Calamiten. / .  
Kalapács, Hammer; ko. Schlä

gel. b.
Kalapács búbja, Schopf des 

Hammerhelmes, ko.
Kalapács foka, Hammerbahn. 

ko.
Kalapács keresztfoka, Kreuz

bahn. ko.
Kalapácslyuk, Hammerauge. ko. 
Kalapácsolni, behämmern, häm

mern. ko.
Kalauz, Conducteur.
Kalczedon, kovasav, Calcedon. 

ά.
Kalczit, Calcit, Kalkspath. ά. 
Kalczium, Calcium, v. 
Kaleziumoxid, Calcimnoxyd. v. 
Káli, Kali. v.
Kálicsillám, Kaliglimmer, ά. 
Káliföldpát, Kalifeldspath. ά. 
Kálihidrát, Kalihydrat, v. 
Kálilúg, Kalilauge, v.
Kalincs, Ergreifer. gé.

11
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Kálisó, Kalisalz, v.
Kálium, Kalium, v.
Kallantyú, Vorreiber, é.
Kálóméi, Quecksilberhornerz. A.
Kalória, Calorie.
Kamara, Kammer.
Kamara áztatás, Oienverätzung.

s. b.
Kamaragróf, Kammergraf.
Kamaravájás, Kammerbau. b.
Kamat, Interessen, Zins.
Kamatbiztosítás, Zinsgarantie.
Kamathátralék, Interessenaus- 

stand.
Kamatláb, Zinsenfuss.
Kamatok kamatja, Zinseszinsen.
Kamatolni, verzinsen.
Kamatozás, Verzinsung.
Kamatozni, vorinteressircn, ver

zinsen.
Kamatozó, verzinslich.
Kamatoztatás, Verzinsung.
Kamatoztatni, vorinteressircn, 

verzinsen.
Kamatszámadás, Zinsenconto, 

Zinsenrechnung.
Kamatszámolás, Interessenrech

nung.
Kamatszelvény , Zinscoupon , 

Zinszettel.
Kamatteher, Zinsenlast.
Kampó, Haken.
Kampós szeg·, Hakennagel, c.
Kanalas fúró, Löffelbohrer. </·..
Kankarék, Berghaspel, Förder- 

haspel, Haspel, Hornhaspel, 
W inde; egyes kankarék, ein- 
männischer Haspel, b.

Kankarékbödön, Hüspelkübel. b.
Kankarék csapfészke, Haspel- 

pfadeisen. b.
Kankarék fogantyúja, Haspel - 

horn. b.
Kankarék forgattyúja, Haspel

horn. b.
Kankarék helye, Hornstatt, b.
Kankarék kereke, Haspelrad. b.

Kankarékra való drótkötél ,
Haspoldrahtsoil. b.

Kankaréktámasz, I íaspelstrebe. 
b.

Kankarékvánkos, Plühlbaum. b.
Kankarítani, haspeln, b.
Kankarítás, Haspelförderung. b.
Kankarító csille, Haspelhund. b.
Kankarító görönd, Haspelbaum, 

Haspelrundbaum, Hängebaum. 
b.

Kankarító kötél, Haspelseil. b.
Kankarító munkás, llaspel- 

knecbt, Haspelzieher, I lüspler. 
b.

Kankarítószék , llaspelgerüst . 
Haspelgestelle, I laspelsLütze. b.

Kankarítót állítani, Haspel set
zen. b.

Kanócz, Lunle. Zündschnur, b.
Kanyaritani, ausschwoifen. L
Kanyaritott, geschweift. <·.
Kanyarított káva, karikára 

hajlított vékony fa, mellyel 
az aknát biztonositják, Bü
gel. b.

Kanyarított kávákkal béllelt 
akna, Bügelschacht, b.

Kanyarodás, Windung.
Kanyarulat, Kehre auf einer 

schiefen Ebene, Anlauf, Curvt'; 
erős kanyarulat , scharfe 
( lurvo. ('.

Kanyarulat kezdete, fäu-ven- 
anfang.

Kanyarulat sugara, Curvenhalb- 
messer, Curvam radius.

Kanyarulat szélessége, Anlauf
breite. A.

Kanyarulat vége, Curvenende.
Kapa, Erdhaue, Hacke, Haue, 

Kratze, Sauberkratze, b.
Kapacs, Dächsel, Dexcl. é.
Kapamunka, Kratzenarbeit, b.
Kaparék, Geschur. lm.
Kaparó, Bohrkrätzer, Bőink rücke, 

Krätzer. Raunikrückel. b.
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Kaparó a kémlő műhelyben,
Knickei. ké.

Kaparó gereblye, Kratzrochen. 
ka.

Kaparó kanál, Raunilöffel. b.
Kapcsolás, Verklammerung, é.
Kapcsolat, Kuppelung; yé. Ver

bindung.
Kapcsolatban, mitfolgend.
Kapcsolni, kuppeln, yé.
Kapcsoló állvány a hengermű

nél, Kuppelungsständer, ko.
Kapcsoló csap, Kuppelungszap

fen yé.
Kapcsoló csavar, Ankerschraube, 

Verankerungsscbraubc; é. Kup- 
pelungssch raube. yé.

Kapcsoló fog, Zinke, é.
Kapcsoló gerenda, Ankerbalken, 

Vorbindungsbalken, é.
Kapcsoló kar, Kuppelungshebel. 

'/·■
Kapcsoló karika, Seherglied, b.
Kapcsoló kerék, Kuppelungsrad, 

Schaltrad. yé.
Kapcsoló készülék, Kuppelungs

apparat. yé.
Kapcsoló korongok , Kuppe- 

lungsscheiben. yé.
Kapcsoló láncz, Ánlogkette, Kup

pelkette, Kiippelungsketto. yé.
Kapcsoló lap, Ankerplatte, Ver

bindungslasche. é.
Kapcsoló marok, Ausrückklaue, 

Kuppelungsklaue, yé.
Kapcsoló rész , Verbindungs

stück. é.
Kapcsoló rúd, Anker; é. Kuppe- 

lungsstange, Verbindungsbol
zen. yé.

Kapcsoló sín, Ankerschiene, Ver- 
bindungssehienc. é.

Kapcsoló szeg, Kuppelnngsbol- 
zen. Vorbindungsbolzen yé.

Kapcsoló szijj, Kuppelungsrie- 
men. yé.

Kapcsoló szögletvas, Veranke
rungswinkeleisen. é.

Kapcsoló tengely, Kuppelungs
spindel, Kuppelungswelle, yé.

Kapcsoló tok, Kuppelungsbüchse, 
Kuppelungsmuff, Kuppelungs
schachtel. yé.

Kapcsoló vas, Ankereisen, é.
Kapocs, Klammer, Schliesse, 

Spange, é.
Kapocs az ajtón, Arbe an Thü- 

ren. b.
Kapocsesal összeszoritani, ver

klammern. é.
Kapocsék, Schliesskeil. é.
Kapoesfa, Holm, Jochschliessc, 

Klammerband, Querriegel, Rie
gel, Zangenholz. é.

Kapoesfészek gerendában ,
Kamsasse. é.

Kapoesfogó, Ankerdurohschub, 
Ankerriegel. é.

Kapoesfül, Schliessenöhr. é.
Kapocsgerenda, Klammerzange, 

Zugbalken, é.
Kapocsgyűrű, Schlicssenring. é.
Kapocshorog, Kuppelhaken,

Kuppelungshaken. yé.
Kapocskötés, Schliessenverbin- 

dung. é.
Kapocslap, Schliessenscheibe. é.
Kapoessaruk, Armalurschuhe 

bei Hochöfen, ko.
Kapocsszeg a vizkereken, Rad-

niete. yé.
Kapocsszem, Kuppelglied, yé.
Kapocstartó, Schliessentrügcr. é.
Kapoesvas , Schliessanker , 

Schliessoisen. é.
Kapoesvas a vizkereken, Rad- 

blech. 3.
Kapta, Schablone.
Kapu, Portal, Thor. é.
Kapufélfa, Thorpfosle. é.
Kapu forgó vas, Thorkegel. é.
Kapukulcs, Thorschliissel. é.
Kapuküszöb, Thorschwelle, é.
Kapupánt, Thorband. é.
Kapusarok oszlopa, Zapfenstän

der. é.
11*
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Kapusarokvas, Thorkegel. é.
Kapuszárny, Thurflügel. <·.
Kapuzár, Thorschloss, é.
Kár, Schaden.
Karám, Kram. b.
Kárára szolgálni, praejudiciren.
Karát, Kai'at. p. v.
Karbon, Kohlenstoff, o.
Karbonpátok, Carbonspüthe. /.
Karbontartalom, Kohlenstoffge

halt. v.
Karcsavarok vizkereken, Arm-

schrauben am Wasserrad, s.
Karczolat, Strich, d.
Karfa, Fahrstange; b. Geländer. 

é.
Karfészek vizkereken, Arm

loch beim Wasserrad, 0.
Karika, Band als Beschlag; é. 

Beif, Ring.
Karima, Kranz ; é. Rand.
Karimás cső, Flanschenrohr, yé.
Karimás zár, Zarge, lm.
Karimázni, valamit karimával 

ellátni, bördeln, börteln. yé.
Karkereszt, Armgeviere, Rad- 

kreuz. 0.
Karkereszt vízkeréknél, Rad- 

kreuz. yé.
Karkötők a vízkereken, Arm

bänder am Wasserrad. 0.
Kármegállapítás, Sch ad cnerh e - 

bung.
Kármin, Carmin. hm.
Kárnélkül szállítás, schadlose 

Förderung, b.
Karó, Pfahl, Pflock, Pilot, é.
Karolló, Armscheere. ko.
Karókerítés, Pfahlzaun. é.
Karomcsavar, Klauenschraube. 

yé.
Karomfúró, Klauenbohrer, h.
Káros, nachtheilig.
Karósarú, Pfahlbeschlag, Pfahl

schuh. é.
Károsítás, Gefährdung.
Káros következmény, Nachlhcil.
Karos súly, Stockgewicht, p. 0.

Karótverni, pfahlsrhlagen. é.
Karózat, Pfahlwerk. é.
Kárpáti homokkő, Karpalhen- 

sandstein, f.
Kárpótlás, Ersatz, Ersatzleistung, 

Entschädigung, Recompense. 
Schadenersatz.

Karsztmészkő, Karstkalkstein. /.
Kártalan, schadlos; kártalaní

tani, schadlos halten.
Kártalanítani, entsch ä d i gi m.
Kártalanítás, Bonification, Eid

schädigung.
Kártérítés, Entschädigung, Scha

denersatz.
Kártérítő követelés, Entschädi

gungsanspruch.
Kártérítő összeg, Entschädi

gungssumme.
Karzat, Geländer, é.
Kas, Gestell. Λ.
Kas a szállításnál, Schale, h.
Kasesille, Gestellwagen, b.
Kaspi képződmény, caspisehe 

Formation. f.
Kassiterit, Kassiterit, Zinnerz, 

Zinnstein, d.
Kasszállítás, Schalenförderung. 

h.
Kastapadék a vasnagyolvasz

tónál, Horde, ko.
Kas váza, Gestellrahmen, h.
Kasvezeték, Gestellleitung, h.
Kasvezeték az aknában, Füh

rungslatte. b.
Kaszaaczél, Sensenstahl, ko.
Kaszagyár, Sensenhammer. ko.
Kaszagyárügyelő, Essmeister 

bei Sensenschmieden, ko.
Kaszakovács, Sensenschmied, ko.
Katalógus, Catalog.
Kataszter, Cataster.
Kataszteri jelespont, Catastral

fixpunkt.
Kataszteri mérés, Catastralver- 

messung.
Kataszteri térkép, Catastralkarte, 

Katastralkarte.
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Kataraktvál togató , Katarakt- 
sleuerung. jé.

Katlan, Krater; / .  Kessel. 
Katlanvölgy, Kesselthal. / .  
Katogén, Kalogen. / .
Katonai, mililür.
Katonai év, Militarjain·.
Katonai szolgálatra köteles, 

i nili tűr [»ti icli t.ig·.
Kátrány, ΊΊη.'οι·. 
Kátránykemeneze, Pechofen , 

Theerofen.
Kátrányos papiros, Theerpappe.

Kátrányozás, Theeranstrich. 
Kátrányozni, theeren.
Kátrány víz, Theerwasser. 
Kauesuk, kautsuk, Raoutschouk. 

Kautschuk.
Kauesukgyürü, Kautschukring.

r -
Kauesuklap, Kautschukplatte. jé. 
Kauesuktömlő , Kautschuk - 

schlauch. jé.
Kauesukütköző, Kuutschukpuf-

fer. jé.
Kauesukzárolás , Kautschuk

packung. jé.
Kávafa az aknában, Schacht-

h (11 z. !>.
Kavarás, Pud del verfall ren,Pudd- 

lingsarbeit. ko.
Kavarás folyamata, Puddelpro- 

cess, Puddlingsjirocess. ko. 
Kavarni, paddeln, kochfrischen.

rühren, mnrühren. ko.
Kavaró, Paddler, ko.
Kavaró fenéklap, Puddlings- 

herdbodenplatte. ko. 
Kavarófenék tartó, Puddlings- 

hodentrüger. ko.
Kavarógép, Puddehnaschine , 

mechanischer Paddler, ko. 
Kavaró horog, Puddelhaggen, 

Puddelkriicke, Rührhacken, ko. 
Kavaró készülék, Puddelappa- 

rnt. ko.

Kavaró munka, Piiddelbetrieb, 
Puddlingsarbeit. ko. 

Kavarómű, Puddlingswerk. ko. 
Kavarópest, Eisenfrischflamm

ofen, Puddelofen, Puddlings- 
ofen, Rührofen; forgó kava
rópest, rotirender Puddelofen. 
ko.

Kavaró rúd, Rührstange, ko. 
Kavaró salak, Puddelschlacke.

ko.
Kavaró tapadók, Puddelsau. ko. 
Kavaró zagyló, Rührgumpe. 0. 
Kavaró zagyló göröndkarikája,

Rührkastenwalzenring. z. 
Kavartaezél, Puddelstahl, Pudd- 

lingsstahl. ko.
Kavartaezélsín , Puddelstahl-

schiene. ko.
Kavart vas, Puddeleisen. ko. 
Kávatoldat, Aufsatzkranz, b. 
Kávázat, Verzimmerung, h. 
Kávázni, verzimmern, h.
Kavics, Schotter.
Kavics, Kies.
Kavicságy, Schotterbett. é. 
Kavicsbánya, Kiesgrube, Schot- 

tergrube. é.
Kavieshalom, Schotterhaufen, é. 
Kavicsolás,Beschotterung, Schot

terung. é.
Kavicsolás kőúton vagy vas

úton, Steinschüttung, é. 
Kavicsolni, aufbringen das Bet

tungsmaterial . aufschottern, 
beschottern, schottern, é. 

Kavicsréteg, Kieslage ; / .  Schot
terlage. é.

Kavicsszekér, Schotterwagen, é. 
Kazán, Kessel.
Kazánburkolat, Kesselbeklei

dung, Kesselverkleidung, jé. 
Kazánfal, Kesselwand. jé. 
Kazánfalazat, Kesselmau erung. 

é.
Kazánfölszerelés, Kesselarmatur, 

Kesselgarnitur, jé.
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Kazánfütés, Kesselfeuerung, Kes- 
selhcitzung. gé.

Kazánhoz, Kesseldampf. <jé. 
Kazángyár, Kesselfabrik, Kes

selschmiede. (jé.
Kazángyártó, Kesselschmied, gé. 
Kazánház, Kesselhaus, gé. 
Kazánkapocs, Kesselanker. gé. 
Kazánkő, Kesselstein, gé. 
Kazánkőhárító, Kesselsteinver

hinderer. gé.
Kazánkőlerakódás, Kesselstein

ablagerung. gé.
Kazánköpenyeg, Kesselmantel.

gé.
Kazánkupola, Kesseldom. gé. 
Kazánlemez, Kesselblech, Kes

selplatte. gé.
Kazánmunka, Kesselarbeit, gé. 
Kazánpróba, Kesselprobe, gé. 
Kazánrepedés, Kesselriss, Kes

selsprung. gé.
Kazánsó, Pfannenstein. a. b. 
Kazán tágulása , Ausdehnung

des Kessels, gé.
Kazán táplálás, Kesselspeisung. 

gé.
Kazántápláló szivattyú, Kessel

speisepumpe. gé.
Kazántartó, Kesselstütze, gé. 
Kazántatarozás, Kesselreparatur.

jé.
Kazántömködő, Kesselverstem-

mcr. gé.
Kazánvizsgálás, Kesselrevision. 

gé.
Keeskeláb, Bock, Rüsthock. é. 
Keeskeláb, kecskeköröm, Geiss- 

fuss. gé.
Kecskelábhid, Bockbrücke, é. 
Kedvezmény, Begünstigung. 
Kedvezni, begünstigen. 
Kedvezőtlen, ungünstig. 
Kegydij, milde Gabe, Gnaden

gabe, Gnadengeld. 
Kegyelemvesztés, Ungnade. 
Kegyes adomány, Gnadengabe, 

milde Gabe.

Kegyuraság, Patronat.
Kegyúri jog, Patronatsrecht.
Kehlheimi tábla, Kehlheimer- 

platte. p. v.
Kékgáliez, Blauvitriol, ko.
Kékkéneskő, melyet az angol 

mód szerinti rézolvasztásnál 
lángpestekben készítenek ,
Blaustein. ko.i

Kékkéneskő salak, mely az an
gol mód szerinti rézolvasz
tásnál képződik, Blaumetall
schlacke. ko.

Kékkő, Ghalkantliit. á.
Kékre futtatni, blau anlaufen 

lassen, ko.
Kéksav, Blausäure. />.
Kékszintégely a smaltegyár- 

ban, 1 lüfen. ko.
Kék Üveg, Blauglas, Smalte. ko.
Kelendő áru, gangbare Waare.
Kelendőség, kelet, Absatz.
Kelendőség környéke, Absatz

gebiet.
Kelet, Orient, Ost. but. Datum.
Keleti, oestlich. but.
Keleti ér, Morgengang. b.
Keletje árunak, Abnahme, Ab

satz.
Keletkezés, Entstehung. J.
Keletkezés módja, Enlstehungs-

weise.
Keletkezni, entstellen.
Kellék, Erforderniss, Requisit.
Kellemetlen, unangenehm.
Kelte valamely iratnak, Datum.
Keltezni, datiron.
Keltező bélyeg, Datumstempel.
Kémelés, Probirfach. ké.
Kémeléstan, Probirkunde. ké.
Kémelés tudománya, Probi r- 

kunst. ké.
Kémelés ügye, Prohirwesen. ké.
Kémelni, Probe machen, probi- 

ren. ké.
Kemeneze, Ofen. ko.
Kemenezeszenítés, Ofenverkoh

lung. erd.
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Kemény, burl.
Keményen forrasztani, hartlö-

then. jé.
Kemény fém, Hartmetall, jé. 
Kemény forrasztószer, Hart-· 

loth. (jé.
Keményhenger, Hartwalze, ko. 
Keményhenger hüvelye, Itart-

walzenschale. ko. 
Keménykobaltsulfür , Hartko-

haltkies. á.
Kemény nyersvasdarab, Hart-

lloss, Spiogeleisen. ko. 
Keményólom, Antimonblei,Hart- 

bloi. ko.
Keményöntés, Hartguss, ko. 
Kemény ötvözet csapágyakhoz, 

Weissmetall, jé.
Keménység, Härte,
Keménység foka, Härtegrad, ko. 
Keménységi fokozat, Härtegrad, 

Härtest .ala. ko.
Kémény, Esse ; ko. Feueresse, 

Kamin, Rauchfang, Schornstein. 
é.

Kéményburkolat, Essenverklei- 
dung. ko.

Kéménycsatorna fedele, Essen- 
kanaldeckel. ko.

Kéményfedő, Essenklappe, ko. 
Kémény gyámlapja, Essen trag- 

platte. ko.
Kémény gyámoszlopa, Essen

tragsäule. ko.
Kéménykorona, Essenkrone. ko. 
Kéményseprő , Essenkehrer, 

Rauchfangkehrer, Schornstein- 
leger.

Kéménysüveg, Schornsteinauf
satz. é.

Kéménytoldat, Essenaufsatz, ko. 
'Kéménytolóka , Essenschieber. 

ko.
Kémlész, kémlő, Docimast. ké. 
Kémlészeti, docimastisch. ké. 
Kémlő, Probirer. ké.
Kémlő anyag, Reagens, v. 
Kémlő anyagok, Reagentien. n.

Kémlő csésze, Probirscherben, 
Scherben, ké.

Kémlő csövecske, Burette, Pro- 
birglüschen. ké.

Kémlő csupor, Eisensteintutte, 
Kelchtutte, Probirtutte, Tutte.
ké.

Kémlő ecset, Probirpinsel. ké. 
Kémlő ezüst, Quartirsilber. p. o. 
Kémlő kanál, Probenlöffel, ké. 
Kémlő könyv, Probenlibell, Pro- 

birbuch. ké.
Kémlő lúg, Probelauge, ké. 
Kémlő lyuk, Schauloch, ko. 
Kémlő műhely, Probirgaden, 

Probirlaboratorium. ké.
Kémlő ólom, Eintränkblei, Pro

beblei, Probirblei. ké.
Kémlő pala, lydischer Stein;

ké. Probirstein. p. v.
Kémlő papiros, Lakmuspapier;

ké. Reagenzpapier, v. 
Kémlőpest, Probirofen. ké. 
Kémlőpest kürtője, Probiresse. 

ké.
Kémlőrúd, mellyel a rézkéme- 

lésnél próba vétetik, Gar-
eisen. ko.

Kémlő súly, Probirgewicht. ké. 
Kémlő szérke, Bergtrog, Sicher

trog. b.
Kémlő szerszám, Probirgezähe. 

ké.
Kémlő szita, Probensieb. ké. 
Kémlő tégely, Probirtiegel. ké. 
Kémlő teknő, kémlő teknőeske,

Probentrögel, Probirtrog. ké. 
Kémlő tok, Muffel, ké.
Kémlő tű, Probirnadel. p. o. 
Kémlő üveg, Probirgläschen. ké. 
Kénantimon, Schwefelantimon. 

v.
Kénarzén, Schwefelarsen, v. 
Kénarzénvas, Arsenkies, Arsen- 

opyrit, Danait, Mispickel, pris
matischer Arsenikkics. á. 

Kénbánya, Schwefelgrube, b. 
Kendercsepü, Hanfwerg. jé.



—  1 6 8  —

Kenderheveder, Hanfbandseil.
Kenderkötél, Hanfseil, h .

Kendertömedék, kendertömet,
Hanfdichtung, Hanfliederung, 
Hanfpackung. jé.

Kénérez, Schwefelerz, b.
Kéneskő, Lech, Stein, ko.
Kéneskőolvasztás salakja, Ver

änderungsschlacke. ko.
Kéneskőesorg’ó, Lechstrasse, ko.
Kéneskőesupor, Lechtutte, ké.
Kéneskődúsítás az ezüstolvasz

tásnál, Frischarbeit, Frisch
manipulation. ko.

Kéneskőlúg’zás, Steinextraction. 
ko.

Kéneskőolvasztás, Lechschmel
zen, Steinveränderung, ko.

Kéneskőolvasztás salakja,Lech
schmelzenschlacke. ko.

Kéneskőolvasztás vakaréka, 
Lechschmelzenskrätz. ko.

Kéneskőpörkölékolvasztás , 
Reichlechschmelzen, ko.

Kéneskőpörkölés, Lechrösten. 
ko.

Kéneskőpörkölmény, Steimost. 
ko.

Kéneskőpróba, Rohsteinprobe.
ké.

Kéneskőrög, Kiesstöckel, ko.
Kéneskősalak, Steinschlacke, ko.
Kéneskőtárcsa, Lechscheibe, ko.
Kéneskőtégely, Lechschüssel, 

Lechtiegel, ko.
Kéneskőtörő, Lechscheidham

mer. ko.
Kénesköves, lechgicbig. ko.
Kénesköves vassalak, Eisenlech. 

ko.
Kéneskövet átolvasztani, ver

ändern. ko.
Kéneskövet űző pest, Steintreib

ofen. ko.
Kénessav, schwefelige Säure, v .

Kénessavak, Sulfosäuren. v.
Kénetleníteni, abschwefeln, ent- 

schwefeln. ko.

Kénetlenítés, Abschwefelung, 
Entschwefelung, ko.

Kénetlenítés foka, Entschwefe
lungsgrad. ko.

Kénetlenítés folyama, Abschwe- 
felungsprocess. ko.

Kénetlenítés szaka, Abschwe
felungsperiode , Entschwefe
lungsperiode. ko.

Kénezés, Sulfuration. n .

Kénezett kautsuk, vulkanisirtcr 
Kautschuk, tß.

Kénezni, schwefeln.
Kénezüst, Blachmal. ko.
Kénfonal, Schwefelfadcn, Schwe

felmännchen. b.
Kénfonalat puhítani, abbähen 

das Schwefelmännchen, h.
Kénfogó, Schwefelfang. ko.
Kéngőz, Schwefeld amp f.
Kéngőzölgő, Solfatare. / .
Kéngyár, Schwefel werk. ko.
Kengyelvas, Bügel, Stegreifeisen. 

ko.
Kénhidrogén, Schwefelwasser

stoff. D.
Kénhuta, SchwefelhüLte. ko.
Kénkalezium, Schwefelcalcium.

V.
Kénkálium, Schwefelkalium, o.
Kénkamara, Schwefelkammer.

ko.
Kénkovacs, Schwefelkies, ά.
Kénkő, Schwefel, v.
Kénlenyomat, Schwe 1 elabdnick.
Kénnátrium, Schwefelnatiium.

o.
Kennelszén, Gannolkohle, Kan- 

nelkohle. «.
Kenni, schmieren, öhleri. ß .
Kenő, Schmierer.
Kenőcs, Schmiere.
Kenőesap, Schmierhahn, ß .
Kenőcsedény, Schmierbüchse, (jé.
Kenőcsfogó, Schmierfänger, jé. ̂
Kenő horony, Schmiermuthe. jé.
Kenő készülék, Schmierapparat, 

Schmiervorrichtung, ß .
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Kenő lyuk, Schmierloch. </·.
Kenő olaj, Schmieröl.
Kenő szappan, Schmierseife.
Kenőszer , Schnhermaterial , 

Schmiermittel.
Kenőszer-jutalom, Schmierma- 

terialpraemie. </é.
Kénpest, Se.hwefelofen. ko.
Kénsav, Schwefelsäure, Vitriolul.

V.
Kénsavas, schwefelsauer, r .

Kénsavas ólomoxid, Anglesit, 
Bleisulphat, Bleivitriol. Λ.

Kénsók, Sulfosalze. o.
Kéntől megszabadítani, ent- 

schweleln. ko.
Kénülés, Schwefelung, Sulfura

ti on ko.
Kénülés foka, Schwefelungsstufe. 

ko.
Kénület, Sulfat, v.
Kénvirág, Schwefelblume.
Kényeső, Hydrargyrum; <t Mer

kur, Quecksilber, ο.
Kényeső ehlorür, Kálóméi. » .

Kényesőérez, Quecksilbererz. b.
Kényesősulfür , Mercurblende, 

Quecksilherlehererz, Sehwefel- 
([iiecksilher, Zinnober, Zinober. 
ú.

Kényesőkorom, Stupp, Queck-
silhersch würze,Quecksilberru ss. 
ko.

Kényesőoxid, Quecksilberoxyd. 
r .

Kényesőpiszok, Schweif des un
reinen Quecksilbers, c.

Kényesős hőmérő, Quecksilber- 
thermometer.

Kényesős manométer, Queck
silbermanometer. <jé.

Kényeső sürítő, Aliid el. ko.
Kényszerfolyam, Zwangskur-;.
Kényszerített, erzwungen.
Kénytelen, nothgedrungen.
Kép, Ansicht.
Képes, fähig.

Képesség, Befähigung, flapacität, 
Fähigkeit.

Képességhiány, Incapacität, Un
fähigkeit.

Képezni, bilden.
Képlap pénzeken, Avers, Bild

seite. p. V.
Képleges, bildlich.
Képlet, Formel, Schema.
Képszék, Fries. <'. *
Képtelen, \infähig.
Képviseleti felhatalmazvány, 

Vertre tungsvollmacht.
Képviselő, Repraesentant, Ver

treter.
Képzelni, fingiren.
Képzelmény, Fiction
Képzelt, ideal, imaginär, lingirt.
Képzés, Bildung.
Képződés, képződmény, Bildung, 

Entstehung, Gebilde; neptuni 
képződmény, neptunisc.be Ge
bilde ; plutoni képződmény, 
platonische Gebilde; tengeri 
képződmény, marine Gebilde ; 
tüzeredetű képződmény, py
rogene Gebilde; vulkánikus 
képződmény, vulkanische Ge
bilde. f.

Képződés folyamata, Bildungs-
process. f .

Képződés ideje, Bildungszeit. /'.
Képződés korszaka, Bildungs

periode. f .
Képződés módja, Bildungsart. f .
Képződés színtája, Bildungsni

veau. /'.
Képződés törvénye, Bildungs

gesetz. / .
Képződmény, Formation. / .
Képződménycsoport, Formati

onsgruppe, /'.
Képződményi tag, Formations

glied. /:
Képződménysorozat, Formati

onsreihe. f.
Képződményválasztó határok,

Formationsgrenzen. /'.
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Képződni, bilden, entstehen. 
Kerargyrít , Buttermilcherz , 

Ghlorsilber, Ilornsilber, Silber
hornerz. A.

Kérdő irat, Quästionsschreiben. 
Kérdőre vonni, zur Rechen

schaft ziehen.
Kéreg·, Kruste, Rinde.
Kerek, Kreisrund.
Kerék, Rad ; fogas 'kerék, ge

zahntes R ad; görönd kereke, 
Rad an der W elle; henger 
kerék, cylindrisches Rad : kap
csolt kerék, gekuppeltes Rad ; 
kúpos kerék, konisches Rad. 
,ß.

Kerékabroncs, Bandage, Badreit.
ß -

Kerékabroncsgyár, Bandagen- i 
Walzwerk, ko. '

Kerékabroncs-hengermű, Rad
reifen wa I zwerk. ko. 

Kerékabroncsvas, Radreifeisen. 
ko.

Kerékagy, Radnabe. ß .  
Kerékagykarika, Speichring. ß .  
Kerékagykarikavas, Speichring

eisen. ko.
Kerékalakú, radfönnig.
Kerék alja, Radtlefste. ß .  
Kerékállvány, Getriebständer.

ß -
Kerékátmérő, Raddurchmesser, 

Radhöhe. ß .
Kerék csapja, Radzapfen, ß .  
Kerekek összekötése, Räderver

bindung. (jé.
Kerekek terhelésén könnyíteni,

die Räder entlasten, ß .  
Kereken, categorisch.
Kerékércz, Radelerz, Bournonit. 

Wölehit. A.
Kerekes gép, Radkunst, b. 
Kerekes göngörítő, Vorgeleg- ; 

haspel. b.
Kerekes kankaritó, Vorlegehas- 

pel. b.

Kereket fölékelní, radhängen.
ß .

Kerékfék, Radbremse, ß .  
Kerékfiók, Radzelle, Schau fel

zelle. ß .
Kerékfog, Kamm der Räder, 

Radzahn. ß .
Kerékfogat vágó gép, Räder- 

schneidmasrhine. ß.. 
Kerékfognak való fa, Kamm

holz. ß .
Kerékfordulás, Radumdreining.

β ·
Kerékfúró, Radbohrer, é. 
Kerékgyártó, Stellmacher, Wag

ner.
Kerékgyártó munka, Wagner- 

ai'beit.
Kerékkar, Radarm. ß .  
Kerékkarima, Spurkranz, ß .  
Kerékkereszt, Radkreuz, ß .  
Kerék kerülete, Radumfang, ß .  
Kerékkoszorú, Radkranz, ß .  
Kerékkörüli vonal, Epicykloide. 
Kerékkötő ék, Radkeil. ß .  
Kerékküllő, Badarm, Radspei

che. ß .
Keréklápát, Radschaufel, ß .  
Kerékpár, Rädeipaar. 
Kerekségét elveszíteni, unrund 

werden.
Keréksor, Räderwerk ß .
Kerek számban kikerekíteni,

abrunden in runder Zahl. 
Kerékszeg, Radnagel, ß .  
Kerékszegvas , Radnageleisen. 

ko.
Kerékszék, Radstern, Radstock, 

Radstuhl, ß .
Kerekszemcsés, rundkörnig. /. 
Kerékszoba, Badstube, ß .  
Keréktalp, Bandage, Felge, Bad

felge, Radring. ß .
Keréktalp hengermű, Band

agenwalzwerk. ko. 
Keréktalpkarima, Badfelgen

kranz. ß .
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Keréktalpvas, Tyres. k o .  

Keréktávolság, Radstand. ß .  

Keréktengely, Radachse. ß .  

Kerékterhelés, Radbelastung, ß .  

Kerék teteje, Radscheitel. ß .  
Kerékvágás, Fahrgeleise. 
Kerékvas, Reifeisen.
Kerékvető, Radabweiser, c .  

Kerékzet, Fürsatz , Getriebe , 
Vorgelege, ß .

Kérelem, kérés, Ritte, Ansuchen, 
Petition.

Kérelmezni, petitioniren. 
Kérelmező, Petent.
Kereplő fúró, Ratschbohrer. 
Kereset, Erwerb, Verdienst. 
Keresetág, Erwerbszweig. 
Keresetforrás, Nahrungsquelle. 
Kereseti kimutatás, Verdienst

ausweis.
Kereseti összeg, Verdienslbctrag. 
Keresetre alkalmas, erwerbsfä

hig.
Keresetre képesség, Erwerbs

fähigkeit.
Keresetre képtelen, erwerbsun

fähig.
Keresett, gesucht.
Kereskedelem követelménye,

Anspruch des Handels. 
Kereskedés, Handel. 
Kereskedelmi, mercantil. 
Kereskedelmi, connncrzial. 
Kereskedelmi érték, Handels- 

werth.
Kereskedelmi forgalom, com- 

merzieller Retrieb, llandols- 
verkebr.

Kereskedelmi levelezés, Fladels-
correspondenz.

Kereskedelmi összeköttetés ,
Handels Verbindung. 

Kereskedelmi próba, Kaufprobe. 
k é .

Kereskedelmi szerződés, Han
delsvertrag.

Kereskedelmi törvény, Handels
gesetz.

Kereskedelmi törvényszék ,
Handelsgericht.

Kereskedelmi ügyvivő, Han
delsagent.

Kereskedelmi viszony, Handels
beziehung.

Kereskedő, Kaufmann.
Kereskedőház, Handelsbaus.
Kereskedői, kaufmännisch.
Kereslet, Nachfrage.
Keresmény, Verdienst.
Keresni, suchen.
Kereső, Sucher, b.
Kérést teljesíteni, gewähren, 

bewilligen.
Keresztajtó, Kreuzthür. é .

Keresztbe, quer.
Keresztbe dőlés, Fallkreuz, b .

Keresztben, zwerch.
Keresztboltozat, Kreuzgewölbe. 

é .

Keresztesatorna, Andreaskreuz 
eines Hochofens, k o .

Keresztesavarkulcs , Kreuz
schraubenschlüssel. ß .

Keresztcső, Kreuzrohr. ß .

Keresztdiopter, Kreuzdiopter. 
h m .

Keresztéle a fúrónak, Quer
schneide, b .

Keresztér, Kreuzkluft, Quergang. 
b .

Kereszterecske, Qnerkluft. b .

Keresztezés, Abkreuzung, Durch
kreuzung, Verkreuzung, b.

Keresztezés pontja, Verkreü- 
ungspunkt. b .

Keresztezés szöge, Kreuzungs
winkel. h m .

Keresztezett, gekreuzt, b .

Keresztezni, verkreuzen, verque- 
ren. b .

Keresztező pont, Durchkreu
zungspunkt.

Keresztfa, Kreuzholz, Riegel, é .

Keresztfej, Gleitkopf, Kreuzkopf. 
ß .
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Keresztfej csúszó pofája, Grad- 
führangsbacken des Kreuz
kopfes. yé.

Keresztfejsze,Zwerchaxt,Z wcreh- 
liacke. é.

Keresztfejtés, Querbau. b.
Keresztfeszíték, Abkreuzung. é.
Keresztfoglaló, Kreuzkopf, Quer- 

haupt; (jé. dugattyúrúd ke- 
resztfoglalója, Querhaupt der 
Kolbenstange, yé.

Keresztfoglaló sín, Kreuzkopf- 
schiene. yé.

Keresztgerenda, Joch, Querbal
ken. é.

Keresztkapocs , Kreuzkamm , 
Kreuzschliesse, Queranker, é.

Keresztkötés, Kreuzband, Kreuz
verband, Querband, Querrie
gel, Querverbindung, é.

Keresztkötő, Traverse, yé.
Keresztlevél, Taufschein.
Keresztmetszet, Querprofil,

Querschnitt.
Keresztnév, Taufname.
Keresztpálya, Kreuzbahn. é.
Keresztrajz, Querriss.
Keresztrés, Querschramm. b.
Keresztrúd, Traverse, yé.
Keresztszárnyas csap, Kreuz- 

zapt'en. é.
Keresztszelvény, Querprofil,

Querschnitt.
Keresztezőnek, Winkelkreuz- 

stunden. hm.
Kereszttáró, Querstollen, b.
Kereszttartó, Querträger, é.
Keresztül árkolni, durchröschen.
Keresztül ásni, durchgraben, é.
Keresztülcsorogni, durchrinnen.
Keresztül folyás nyilása, Durch

flussöffnung.
Keresztül folyni, durehfliessen.
Keresztül hatni, keresztül ha

tolni, durchziehen. /'.
Keresztül hatolni, durcharbeiten.
Keresztül hatva, keresztül ha

tolva, durchzogen. /'.

Keresztülnőni, durchwachsen.
Keresztül nyomni, du rchdrücken, 

durchpressen.
Keresztül reszelni, durchfeilen. 

é.
Keresztül törni, durchbrechen. 

b.
Keresztül úsztatni, durchflössen.
Keresztül vágni, abkreuzen , 

durchhauen, verkreuzeu; ke
resztül vágni egymást, durch
kreuzen.

Keresztülvágni gátot, durch
stechen einen Danim. é.

Keresztvágány, Quergeleis. é.
Keresztvágat, Querschlag, Quer

strecke. h.
Keresztvas, Quereisen; y é .  Vor- 

legeeisen. é.

Keresztvéső,Ki'euzmeissel,Kreuz- 
bohrer. T).

Keresztvonal, Querlinie.
Keret, Einfassung, Gevier, Rah

men; álkeret, blindes Gevier; 
félkeret, halbes Gevier. b.

Keretbe foglalni, einrahmen.
Keretes fűrész, Gattersäge, y é .

Keretszegek, Rahmnägel, é .

Keretvas, Rahmeneisen. Ico.
Kérgesedés, incrustation.
Kérgesedni, kérgezni, incrusíi- 

ren.
Keringés, drehende Bewegung, 

kreisförmige Bewegung, roh
rende Bewegung, Kreisbewe
gung.

Kerítés, Bezäunung, Einfassung, 
Einzäunung, Umfassung, Um
zäunung, Zaun. é.

Keritésfal, Umfassungsmauer, é .

Kérlelhetetlen, unerbi Uli eh.
Kermesit, Antimonblende, Kor- 

mesit , Rothspiessglanzerz , 
Rothspiessglaserz. ú.

Kérni, bitten.
Kérő, Bewerber.
Kérőleg, hittlich.
Kerülék, Ellipsi·.
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Kerülékes, elliptisch. 
Kerülékkörző, Ellipsonzirkel. 
Kerület, Bezirk, District, Um

kreis.
Kerületi, districtual.
Kerületi főtörvényszék, Ober-

landesgerichl.
Kerületi mérnök, Bezirksinge- 

nieur.
Kerülő út, Umweg.
Kerülő vonal, Unigehungslinie. 
Kérvény, Bittschrift, Gesuch, 

Petition.
Kérvényező, Bewerber, Gesuch

steller.
Késedelem, Verzug.
Késedelmi kamatok, Verzugs

zinsen.
Késedelmezni, säumen. 
Keselykő, Grauwacke, f. 
Keselykő képződmény, Grau-

wack en fo π ri a ti on. / .  
Keselykőpala, Grauwackcnschie- 

fer. /'.
Keserűföld, Bittererde, Talkerde. 

ά.
Keserűsé, Bittersalz, Epsomit. ά. 
Keskeny, schmal.
Keskeny fejsze, Bandhacke, é. 
Keskenyülnek az erek , die 

Gänge nehmen ab. J>.
Keskeny vägänyu vasút, schmal

spurige Eisenbahn, e. 
Késlekedő, saumselig.
Késlekedő bányarészesek, säu

mige Gewerken, b.
Késleltetni, verzögern.
Később jött a határba, jünger 

im Felde, b.
Késtartó a gyalugépen, Sup

port. jé.
Késtartóoszlopa a gyalugépen,

Supportsäule, jé.
Kész, fertig, gar. gaar. ko.
Kész állapot, Gare. ko.
Kész bogsa, holzferliger Meiler. 

ko.

Készelés a karinthiai nyers- 
aezélgyártásnál , Sauerbil
dung. ko.

Készelés a vasgyártásnál,
F rischarbeit, Frischmanipula
tion. ko.

Készelés porhanyón, Löschar
beit, Löschfeuerschiniede. ko.

Készeim, zerronnen, ko.
Készeim a vasgyártásnál, fri

schen. ko.
Készelni vasat, verfrischen das 

Eisen, ko.
Részelő, Frischer, garend, ko.
Részelő a karinthiai aezélgyár- 

tásnál, Sauer; ko. híg készelő, 
leichtflüssiger Sauer; szívós 
készelő, weicher Sauer, ko.

Készelő bog, Anlaufkolben, ko.
Készelő bontás a vaskészelés- 

nél, Garaufbrcchen. ko.
Készelő csésze, Splcissscherben. 

ké.
Készelődése avasnak, Trocken

werden des Eisens, ko.
Készelődni, garen, ko.
Készelő folyamat, Frischprocoss. 

ko.
Részelő folyamat a vaskésze- 

lésnél, Gargang. ko.
Részelő mű, Frischem, Frisch

hütte. ko.
Készelő műhely, Zerrennschmie-

de. ko.
Részelő olvasztás, Gararbeit, ko.
Készelő olvasztás a vaskésze- 

lésnél, Gareinschmelzen, ko.
Készelősalak, Frischschlacke, 

Lacht, Sinter, Stockschlacke. 
ko.

Készelősalak csille , Frisch
schlackentransportwagen. ko.

Részelő szak, Frischperiode, ko.
Készelő tűzhely, Frischfeuer, 

Frischherd. ko.
Készelő vas, melyet gyorsan 

lehet készelni, Gareisen. ko.
Készeit vas, Frischeisen, ko.
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Készen fúrni, fúrólyukat bevé
gezni, abbohren. b.

Készen levő, vorrüthig.
Készíteni, bereiten, erzeugen, 

verfertigen.
Készítés, Bereitung, Erzeugung, 

Production.
Készítés módja, Bereitungsart.
Készítmény, Erzeugnis«, Prae

parat.
Készítő, Erzeuger.
Készlet, Vorratb.
Készlettár, Vorrafhskarmner.
Készpénz, Baargeld.
Készpénzállomány, Ba a rb es tan d.
Készpénzben, baai·, comptant, 

contant.
Készpénzbevétel, Baaroinnahmc.
Készpénzfizetés, Baarzahlung.
Készpénzfizetésért adott enged

mény, Gassasconto.
Készpénzfizetésért tett leszámí

tás, Baarzahlungssconto.
Készpénzkészlet, Baarbestand.
Készpénzkiadás, baare Auslage.
Készpénzküldemény, B a ars en - 

dung.
Készpörkölt, gargeröstet, ko.
Készre hengerlő, Fertigwalzer. 

ko.
Készre pörkölni, garrösten, ko.
Készrepörkölt rézkéneskő, Kup-

í'ergarrost. ko.
Kész réz, Hannnergarkupfer. ko.
Készülék, Apparat, Vorrichtung.
Kétágú csákány, Doppelkeil- 

baue. Kreuzbacke, b.
Kétágú eső, Zwiselrobr. jé.
Kétalaku, dimorph, doppelfür- 

mig. á.
Kétalakuság, Dimorphie. Λ.
Kételkedni, bezweifeln.
Kétélű, zweischneidig.
Kétértelmű, doppelsinnig, zwei

deutig.
Kétér telmüség,D opp el si η n i gk ei t.
Kétes, dubios.

Kétfelé ágazás, Zweithoilung, 
Zwisel. b.

Kétfelől domború, biconvex. 
Kétfelől homorú, biconcav. 
Kétfenekü rosta, Deckelsieb. ko. 
Kétfonalu, zweilitzig. 
Kétfúvókás, zwei förmig, ko. 
Kéthegyü fúró , Schwalben- 

scbwanzbohrer. b.
Kétkarú, zweiarmig.
Kétkarú súlymérő, Balkenwage. 
Kétkerekű, zweirädrig.
Kétkövü malom, eine Mühle 

mit zwei Gängen.
Kétnyílású csap, Zweiwogehahn.

<β·
Kétoldalú, bilateral.
Kétsarki, bipolar.
Kétségtelen, unstreitig, unzwei

felhaft.
Kétsoru kötés, Blockverband. <·. 
Kétszálu, zweidräbtig. 
Kétszárnyu ajtó, Doppeltbüre.

é.
Kétszarvu Üllő, Zweispitzambos.

(jé.
Kétszemü pest, Brillenofen. ko. 
Kétszeres, kétszeresen, doppelt. 
Kétszer görbített cső, doppelt- 

gekrümmtes Bohr. (jé.
Kéttag, Binom.
Kéttagi együttható, Binomial - 

coefficient.
Kéttagi tantétel, Binomiallelu·-

satz.
Ketté ágazás, Zweitbeilung. 
Kettedsó, Doppelsalz. r. 
Kettedszénsavas, Bicarbonat. r. 
Kettedszilikát, Bisilicat, Doppel- 

silicat. ko.
Kettedszilikátsalak, Bisilicat- 

scblacke. ko.
Kéttengelyű, zweiachsig.
Ketté osztani, halbiren.
Kettes, zweimänniseb. b.
Kettes aluminát, Bialmninat. r. 
Kéttolókás kormánymű, Dop

pelschiebersteuerung. (jé.
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Kéttorku akna, zweitmmmiger 
Schacht, b.

Kettős, doppel.
Kettős állvány, Doppelslünder.

Kettős bányamérték, Doppel- 
niass. b.

Kettős értelem, Doppelsinn. 
Kettős eszterga, Duplexdreh- 

bank. jé.
Kettősfészkü szellentyü, Dop-

pelsitzventil. jé.
Kettős fúrógép, Zwillingsbolu- 

maschinc. (jé.
Kettős hatású, doppeltwirkend.

</■
Kettős járatú, doppdhubig. jé. 
Kettős járatú fúvó, Doppelbalg, 

Doppelblüser. ka.
Kettős kanyarulat, Doppelcnrve.

Kettős kavaró pest, Doppel
paddel ölen. ka.

Kettős kazán, Doppelkessol. jé. 
Kettős kemeneze, Doppelofen. 

ko.
Kettős kőcsákány, zweispitzige 

Steinhacke, é.
Kettős kötélcsatló horog, dop

pelte Seilschurzhaggen. b. 
Kettős kúposszér, Doppelkegel

herd. z.
Kettős lángpest, Doppelflamm-

ofen. ko.
Kettős padozat, Uberlagboden. 

é.
Kettős pát, Doppelspath. á. 
Kettős pörkölő kemeneze, Dop

pelröstofen. ko.
Kettős pöröly, Doppelgesehlüge. 

ko.
Kettős tartó, Zwillingsbalken, é. 
Kettős T  vas, Doppel “f  Eisen. 

<!<’■
Kettős tolóka, Doppelschieher.

U(!·
Kettős Ülepitő, Doppelsetzsieb.

Kettős vágány, Doppelgolois. é.
Kettős vágányu, doppelspurig. 

é.
Kettős vágányu pálya, Dop

pelbahn.
Kettőzni, doppeln.
Kétvágányú, zweigeleisig, zwei

spurig. é.
Kéve, Garbe, Gebinde, Gebund, 

Gebünde. ko.
Kéve, aczélrudak csomója, Zan

ge. ko.
Kéveformáju, garbenförnrig.
Kévekötés, Garbenbildung, ko.
Kévelni aczélt, garbón den Stahl.

ko.
Kévelő tűz, Giirbfeuer. ko.
Kévéit aczél, Gürbstahl, Gerb- 

stahl. ko.
Keverék, Gemenge, Gemiscit, 

Mischung.
Keverékek, Bcimengungen.
Keverés, Mischung.
Keverés aránya, Misehungsver- 

hültniss.
Keveretlen, ungemengt., unge

mischt.
Keverni, mengen, mischen, um- 

krälilen, mnrühreu. ko.
Keverő csésze, Mengkapsel. ké.
Keverő készülék, Mengapparat.
Keverő lapátka, Mengspatel. ké.
Keverő szekrény a szérelőnél,

Rührkasten. z.
Kevert, mechanisch gemengt.
Kevertszén, Grubenkohle, b.
Kéverúd, Gärbschiene, Gärb- 

stangc. ko.
Kevés, gering, wenig.
Kevesbbiteni, vermindern.
Kevesebb (valamely számmal),

Minus.
Kévés pala, Garbenschiefer, f .
Kézbesítő vevény, Ablieferungs

schein.
Kezdemény, Initiative.
Kezdeni, beginnen.
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Kezdeni a leüzést, antreiben den 
Treibofen. ko.

Kezdeni vájást, ansitzen, Um
schlägen in einem Gebirge, h.

Kezdet, Beginn.
Kezdetbeli egyenleg·, Eröffnungs

bilanz.
Kezdetleges, primitiv.
Kezdő pont, Anfangspunkt, An

haltspunkt; hm. Ansitzpunkt.
Ti.

Kezdő pont mérésnél, Aufschlags- 
Punkt. hm.

Kezdő sebesség, Anfangsge
schwindigkeit.

Kezelés, Betrieb, Gebahrung, Ma
nipulation, Regie.

Kezelésből származó lúg a lúg
zásnál, Manipulationslauge, ko.

Kezelés költségei, Regieaufwand, 
Regieauslagen , Regiekosten , 
Verwaltungskosten.

Kezelés módja, Betriebsart.
Kezelés osztálya, Betriebsab

theilung.
Kezelni, manipuliren, verwalten, 

verwesen.
Kezelni valamit, bedienen.
Kezelő hivatal, Verwaltung, 

Verwesamt.
Kezelő igazgató , Betriebsdi- 

rector.
Kezelő költség, Selbstkosten.
Kezelő próba, Betriebsprobe.
Kezelő számadás, Betriebsrech

nung.
Kezelő szolgálat, Betriebsdienst; 

műszaki kezelő szolgálat,
technischer Betriebsdienst.

Kezelő tiszt, Betriebsbeamter.
Kezelő víz, Betriebswasser bei 

der Aufbereitung. 2-.
Kezes, Bürge, Gewährsmann.
Kezeskedni, bürgen, garantiren, 

gewährleisten, gutstehen, hal
ten, verbürgen.

Kezeskedni hitelezőért, Delcre- 
dere.

Kezeslevél, Haftungsurkunde. 
Kezesség, Bürgschaft. Gaution, 

Garantie, Gewährleistung, Haf
tung.

Kezestárs, Mitbürge.
Kézfogás, Handgriff. 
Kézhezadni, einantworten, ein

händigen, zustellen. 
Kézhezadás díja, Zusiellungsge

bühr.
Kézhezadás határideje, Zustel

lungsfrist.
Kézhezadó ív, Zustrlhmgsbogen. 
Kézhez juttatás, Einhändigung. 
Kézhez juttatni, einantworten, 

einhändigen.
Kézi balta, Handaxt, Handbeil.

é.
Kézi ezölöpverő, Handzug- 

ramrae. é.
Kézi emelő, Handhebel. jé.
Kézi eszterga, Handdrehbank.

β ·
Kézi fok, Handbn'inse. jé.
Kézi felvonógép, Handaufzug, 

Handwinde. é.
Kézi fúvó, Handbalg. jé.
Kézi fűrész, Faustsäge, Hand- 

sage, Stosssäge. é.
Kézi gyalugép, Handhobeln 1a- 

schine. jé.
Kézi kalapács, Handfäuslel , 

Handhammer, Fäustel, Scheid
fäustel , Seheidhammer ; h. 
Fausthammer, (jé.

Kézi kis fúró, Fressbohrer, jé. 
Kézi kocsi vasútra, Draisine, jé. 
Kézikönyv, Handbuch. Manual. 
Kézi körző, TTandzirkel. hm.
Kézi különités, Handscheidung. 

h.
Kézi lyukasztó, Handdurch

schlag. (jé.
Kézimunka, Handarbeit.
Kézi nagyitó, Lupe. hm.
Kézi nyujtómű, Handstreckwerk.

p .  V.
Kézi pénztár, Handkassa.
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Kézi pénztár, llandkassa.
Kézipőröly, Perihammer. ko.
Kézirat, 1 landschrifl, Manuscript.
Kézi súlymérő, Handwag(‘.
Kézi súlyok, Handramme, é.
Kézi sutu, Schraubzange. ß .
Kézi szérke, tiaxc, Sichértrog, 

Scheidtrog, Wasch trog. z.
Kézi szérkével próbálni, siehern. 

z .
Kézi szita, Handsieb.
Kézi szivattyú, Handpumpe, ß .
Kézi tájoló, Handcompass. hm.
Kézi teknő, Handtrögel. í>.
Kézi üllő, Handambus.s. ko.
Kéziváltás az aranybeváltásnál,

l.landeinlösimg, Handkauf. j>. r.
Kézi verőgép, Zugramme. é.
Kézi véső, Handmeissel. ß .
Kézmives, Handarbeiter, Hand

werker.
Kiáesolni, auszimmern. b.
Kiáesolt, ausgezimmert, b.
Kiadás, Ausfolgung·, Ausgabe, 

Expedition; rendkívüli kiadás, 
ausserordentliche Ausgabe , 
rendes kiadás , ordentliche 
Ausgabe; személyi kiadások, 
Personalausgaben; előre nem 
látott kiadások, unvorherge
sehene Ausgaben; a törvé
nyek hivatalos kiadása, amtli
che Ausgabe der Gesetze.

Kiadásba tenni, beausgaben.
Kiadás bizonyítéka, Ausgabe

beleg.
Kiadás előtt, ante expeditionem.
Kiadás hasábja , Ausgabeco- 

lurnne.
Kiadások könyve, Ausgabebuch.
Kiadások naplója, Ausgabejour

nal.
Kiadások rovata, Ausgabsru

brik.
Kiadás Összegbe, Ausgabssumme.
Kiadás tétele, Ausgabspost.
Kiadás után, post expeditionem.

Kiadni, ausfolgen, ausgeben ,·. 
ausliefern, ertheilen, expediren, 
herausgeben, verabfolgen, ver
ausgaben.

Kiadni munkát, vergeben die 
Arbeit, b.

Kiadó, Expedient, Expeditor.
Kiadó állomás, Ausgabestation.
Kiadó hivatal, Expedit, Expe

ditionsbureau.
Kiadó lajstrom, Expeditionsbuch.
Kiadó napló, Ausgabejournal.
Kiadó személyzet, Expeditions

personal.
Kiadó vevény, Abgabsrccepisse.
Kiágazó eső, Zweigrohr. ß .
Kiágazó vágány, Zweiggeleis. é.
Kiakasztani, aushíingen, auslö- 

sen, ausschalten, heraushängen. 
!/<'■

Kiakasztani fogas kerekeket,
ausrücken die Räder, ß .

Kiakasztó emeltyű, Auslösehe- 
bel, Ausrückhebel, ß .

Kiaknázni, ausbeuten. b.
Kiaknázott terület, abgebautes 

Feld. b.
Kialkudott összeg , Accord- 

sum me.
Kiállítani, ausfertigen; szállító 

leveletkiállítani, einen Fracht
brief ausfertigen; szerződést 
két példányban kiállítani,
cinen Vertrag in zwei Exem
plaren ausfertigen.

Kiállítás, Ausstellung.
Kiásás, Abgrabung, Ausgrabung. 

é.
Kiásni, abgraben, ausgraben, é.
Kiásni árkot, ausstechen, aus

werfen einen Graben, é.
Kiáztatás, Aussnssung. v.
Kiáztatni, auswässern ; ko. aus

süssen. V.
Kiáztató lúg, Auswässerungs

lauge. ko.
Kibetűzni, entziffern.

12
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Kibocsátás, Emission; részvé
nyek kibocsátása, Emission 
von Action.

Kibocsátás árkelete, Emissions- 
cours.

Kibocsátani, auslassen.
Kibocsátani részvényeket, Acti-

en ausgeben.
Kibocsátó cső , Abblaserohr , 

Auslassrohr. gé.
Kibocsátó szeílentyü, Abfluss

ventil, Auslassventil, gé.
Kibocsátott gőz, Abdampf, Aus

puffdampf. gé.
Kibontani, auspacken.
Kibontani a pest mellét, auf- 

machen, ausbrechen die Ofen
brust. ko.

Kibontani össze bonyolult lán- 
czot, auslausen, auflösen ver
schlungene Ketten, b.

Kiborító állás, Sturzbühne, b.
Kiböngészni, auskutten. b.
Kibúvás, Ausstreichen, Ausbeis- 

sen, Ausstrich, Ausbiss, Aus
gehendes ; b. az ér kibúvása, 
Ausbeissen des Ganges, b.

Kibúvni, ausgehen, ausbeissen, 
ausstreichen, zu Tage ausge
hen. h.

Kibuzogni, herausquellen.
kicsavarni, herausdrehen.
Kicsatló állvány, Abstellstän

der. gé.
Kicsatló készülék, Abstellvor

richtung, Ausrückungsvorrich
tung. gé.

Kicsatló rúd, Abstellstange, gé.
Kicsatolás, Ausrückung, gé.
Kicsatolni fogas kerekeket,

ausrücken die Räder, gé.
Kicsepegni, auströpfeln.
Kicsepegtetni, austräufeln.
Kicsillézni, auslaufen. b.
Kicsiny, klein.
Kicsinység, Kleinigkeit.
Kicsomózni, auspacken.
Kicsurgatni, aussaigern. k<>.

Kiesurogni, ausrinnen.
Kiczirkalmazni, ai1 szi rk e In.
Kideríteni, ermitteln.
Kidolgozni, ausarbeiten, heraus

arbeiten. b.
Kidolgozott, ausgearbeitet.
Kidörzsölni, ausreiben, gé.
Kidurranás, Ausböllern des 

Bohrloches, b.
Kiegésziték, Supplement.
Kiegészítés, Ergänzung.
Kiegészíteni, ergänzen.
Kiegészítő, complementär, sup

plementär.
Kiegészítő épületek , Ergän

zungsbauten. é.
Kiegészítő szög, Ergänzungs

winkel, Complementärwinkel, 
Supplementärwinkel, hm.

Kiégetni foncsort, ausglühen 
das Amalgam, ko.

Kiegyengetés, Adjustirung.
Kiegyengetni, abgleichen, ab- 

planiren, adjustiren, einebnen. 
é.

Kiegyenlíteni, begleichen, beile
gen, berichtigen, compensiren, 
saldiren.

Kiegyenlíteni számadást, aus- 
gleichen die Rechnung; ki
egyenlíteni a fémtartalmat, 
ausgleichen den Halt. b.

Kiegyenlíteni vitát, schlichten 
den Streit.

Kiegyenlítés, Ausgleich, Berich
tigung, Compensation, Saldi
rung, Saldo.

Kiegyenlített fémtartalom, Aus
gleichhalt. ké.

Kiegyenlítő cső, Compensations- 
rohr. gé.

Kiegyenlítő készülék, Gompen- 
sationsvorrichtung. gé.

Kiegyenlítő összeg, Abschluss- 
summc.

Kiegyenlítő súly, Ausgleichge
wicht. gé.
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Kiegyenlítő számítás, Ausglei- 
chungsboreehnung.

Kiegyenlíttetett, saldirt.
Kiejteni, praecipitiren. e.
Kiejteni fémet oldatából, mis- 

fallcn. p.
Kiejtés, Ausfüllung, p .

Kiejthető, fällbar. k<>.
Kiékül az ér, riet· Gang keilt, 

sieh aus. h.
Kielégíteni valakit, ablérfigén.
Kielégítő, genügend.
Kiemelni, ausheben, heraushe

ben.
Kiemelő rugó, Aushebfeder. p. v.
Kiereszteni a vizet a gépből,

ablassen das Wasser aus einer 
Maschine, yé.

Kieresztő széliéntyü, Ausströ
mungsklappe, Ausströmungs
ventil. yé.

Kieserit, Kieserit. Λ.
Kiesni, herausfallen.
Kieszközölni, erwirken, erzielen.
Kiesztergálni, ausdrehen. yé.
Kietetni, ausätzen, ko.
Kiétetni vízzel sót az agyagos 

kőzetből, abätzen das Salz 
aus dein Uaselgebirg. h.

Kifakadás az átégett pestfalon, 
Ausbruch durch ausgefressene 
Ofenwände, ko.

Kifaragni, aushauen, é.
Kifejezni valamit a legegysze

rűbb módon, einen Ausdruck 
auf die einfachste Form brin
gen.

Kifejleszteni, entwickeln.
Kifejlődés, Entwickelung. / .
Kifeszíteni, a nspreitzen, spreitzen. 

h.
Kifizetni, auszahlen, bezahlen.
Kifizetni bért, ablohnen, aus

lohnen. b.
Kifogás, Einspruch, Einsprache, 

Einrede, Eirnvand, Einwen
dung.

Kifogást tenni, einwenden.
Kifogó horog, Trifthaggen. erd.
Kifolyás, Abfluss, Ausfluss, Aus

strömung ; kifolyás együtt
hatója, tényezője, hányadosa, 
Ausflusscoeffieicnt ; kifolyás 
sebessége, Ausflussgeschwin
digkeit.

Kifolyás nyílása, Ausströmungs
öffnung, Austrittsöffnung. <jé.

Kifolyni, ausfliessen, ausströmen, 
entströmen, herausfliessen, her
ausrinnen.

Kifolyni a tégelyekből, durch
gehen. ko.

Kifolyó csatorna, Auss trö m un gs -
kanak yé.

Kifolyó cső, Ausflussrohr, Aus
strömungsrohr ; kifolyó tor
kolat, Ausflussmündung.

Kifolyó szellentyü, Ausströ
mungsklappe, Ausströmungs- 
ventil. yé.

Kifosztani a müvet, abhfitten, 
abköhlen, a. m. unwirtschaft
lichen Bau treiben, alles her
ausnehmen, damit der Bau 
verfalle, b.

Kifőzni, auskochen, o.
Kifúrni, aushobren. I>.
Kifújni, abblasen, ausblasen; a 

szellentyűk fújnak, die Ven
tile blasen ab. yé.

Kifúvatni a kemenezét, abfeuern 
den Schmelzofen, niederblasen. 
ko.

Kifúvó csap, Ausblasehahn. yé.
Kifúvó CSŐ, Abblaserohr, Aus

blaserohr. yé.
Kifúvó szellentyü, Ausblase

klappe, Ausblaseventil. yé.
Kifürkészni, erforschen.
Kifüstölögtetni, ausrauchen las

sen. ko.
Kigondolni, ersinnen.
Kigöngörlteni, aushaspeln, her

auswinden. b.
Kigöngyölni, auspacken.

12*
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Kigőzölgés, Ausdünstung
Kigyódzó eső, Schlangcnrohr. jé.
Kigyódzó vonal, Serpentine. é.
Kihágás, Excess.
Kihágni, excediren.
Kihajtani, austreiben. b.
Kihajtani vágatot, ausf'ahreu 

eine Strecke, b.
Kihajtott vágat hosszasága.

ausgetriebene Streckenlänge. h.
Kihallgatni, einvernehmen. ver

hören.
Kihallgattatás, Verhör.
Kihatás, Tragweite.
Kihelyezni, aussetzen.
Kihirdetés, Ausschreibung.
Kihirdetni, ausschreiben.
Kihordani, austragen, heraus

tragen, hinausschaffen.
Kihordani targonczán, auskar- 

ren. é.
Kihordó, Bote.
Kihordó bére, Botenlohn. U.
Kihordók bérjegyzéke, Boten

zettel. b.
Kihorgolni, heraushaggen.
Kihornyolni, ausfalzen, auskeh

len.
Kihozatal, das Ausbringern, das 

Herausbringen, ko.
Kihozni, ausbringen, herausbrin- 

gen; ko. herausholen.
Kihozni a fémet az éreztaől, 

ausbringen das Metall aus dem 
Erze. ko.

Kihozó műfolyam , Ausbrin- 
gungsprocess. ko.

Kihúzni, herausziehen.
Kihúzni göngöritövel, aushas

peln. b.
Kihúzni kankarékkal, aushas

peln. b.
Kihúzni szegeket, die Nägel

ausziehen. é.
Kihúzó toll, Ausziehfeder, hm.
Kihűlés elmélete, Abkühlungs

theorie. / .
Kihúteni, auskühlen, k o .

Kiindulás pontja, Ausgangs
punkt.

Kiírni, ausschreiben. 
Kijárandóság, Uerausgebühr. 
Kijárat, Ausfahrt, Ausgang, c. 
Kijáró csarnok, Ausgangshalle. é 
Kijáró kapu, Auslahrtsliior. 

j Kijelölés, ( landidalion, ( landida-
t l U ' .

Kijelölni, auszeichnen ; hm. call- 
didiren, ilessigniren.

Kijelölni egy pontot, angeben 
einen Punkt, hm .

Kijelölni határt, ausmarken. km. 
Kijelölni időt, eine Zeit bestim

men.
Kijelölő ajánlat, Beselzungsvor-

Kikalapálni, abschmieden, ko 
Kikankarítani, aushaspeln, lmi- 

auswinden. b.
Kikapni, ausfassen.
Kikaparni, auski fuken. ko. 
Kikapcsolás, Ausrückung, jé. 
Kikapcsolni, aushängen, auslö- 

sen,ausschalten, entkuppeln. jé. 
Kikapcsolni fogas kerekeket, 

ausrücken die Räder, jé. 
Kikapcsoló állvány, hengerek

nél, Ausrückungsständer beim 
Walzwerk, ko.

Kikapcsoló emeltyű, Ausrück-
llelíel. jé.

Kikapcsoló készülék, Aus- 
rückungsVorrichtung, jé. 

Kikényszeríteni, erzwingen. 
Kiképezni, ausbilden.
Kiképzés, kiképeztetés, Ausbil

dung.
Kikerekíteni, abrunden. 
Kikeresni, heraussuchen.
Kikérni magasabb határozatot,

einholen die höhere Entschei
dung.

Kikerülhetetlen, unausweichlich. 
Kikezdő fúró, Anlängsbohrer; 

b. Ansteckbohrer, jé.
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Kikováesolni, aushammern, aus
schmieden. ko.

Kiköszörülni, aussehleilen. é. 
Kikötés, Bedingung, Klausel ; 

kikötött ápolás, bedungene 
Verpllegung.

Kikötő hely, Landungsplatz. 
Kikötött bírság-, Conventional-

strafó.
Kikövezni, abptlastom, auspílas- 

tern, bepflastern.
Kikönyöklés, Auskragung. <’. 
Kikutatni, ausschürfen, b. 
Kiküldeni, didegiren, deputiren, 

entsen den, e xn 1 i t tiren. 
Kiküldés, kiküldetés, Exmission. 
Kiküldöttség, Delegation. 
Kiküszöbölés, Elimination. 
Kiküszöbölés módja, Elimina

tionsmethode.
Kiküszöbölni, eliminiren. 
Kilapátolni, ausschlagen, aus- 

seliauteln. í .
Kilapátolni lisztet a szérről,

ausstechen das Mehl vom 
Herde, z.

Kilenezed, Neuntel. 
Kilépdelni.lépésekkelmegmérni,

aussehi'eiten. b.
Kilincs, Klinke.
Kilincs a záron, llanddrücker.

é.
Kiln, Killn. ko.
Kilogram, Kilogramm. 
Kilométer, Kilometer.
Kilökni, herausstossen. 
Kilúgozni, ablaugen, auslaugen. 

ko.
Kilúgozni sótelepet, aussnolen 

die Salzlagerstätten, x. b. 
Kilúgzott agyag, Laist. *. Λ. 
Kimállani, ausblühen, auswittern. 

b.
Kimállott, ausgewittert, b. 
Kímélet, Discretion, Schonung. 
Kíméletes, discret, nachsichts

voll.
Kíméletlenül, schonungslos.

Kímélni, verschonen.
Kimenet, Ausgang.
Kimeríteni, auskellen; ko. aus- 

pfützen; b. ausschöpfen, 
erschöpfen.

Kimerített, erschöpft.
Kimeríthetetlen, unerschöpflich.
Kimerítő jelentés, erschöpfender 

Bericht.
Kimerni, ausschöpfen.
Kimérni, ausmessen, bin.
Kimérni körzővel, abzirkeln; 

hm. auszirkeln, i.
Kimerült, erschöpft.
Kimérve, zugemessen.
Kimesterkélni, erkünsteln.
Kimosás, Ausspülung, Erosion. 

./·
Kimosásbeli völgy, Erosionsthal.

/■
Kimosni, auswaschen, herauswa

schen. z.
Kimutatás, Ausweis, Consigna

tion, Nachweisung, Tabelle; a 
havi kiadások kimutatása,
Ausweis über die monatlichen 
Ausgaben.

Kimutatható, nachweislich.
Kimutatni, nachweisen.
Kinagyolni, abarbeiten, é.
Kínálkozó, einladend.
Kínáló, Bietende, Bieter.
Kincstár, Aerar,Kammer,Schatz

kammer.
Kincstári, aerarial, cameral, ka

mera!.
Kincstári hivatal, Cameralamt.
Kincstári igazgatóság, Came- 

rala.dministration, Kameralver- 
waltung.

Kincstári jószág, Cameralgut. 
Kameralgut, Fiscalitüt.

Kincstári tisztviselő, Cameralist.
Kincstári uradalom, Kameral-

herrschaft.
Kincstári ügyészség, Finanzpro- 

curatur.
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Kincstári ügyvivő, Kammerpro- 
curator.

Ki nem elégítő, ungenügend,
Kinevezés, Ernennung.
Kinevezni, ernennen.
Kinevező okirat, Decret, Anstel- 

lungsdecrot.
Kinevező oklevél, Bestallungs

briet',
Kinevező rendelet, Ernennungs- 

decret.
Kinn lenni, ausstehen.
Kinnlevő, ausstehend.
Kinnlevő adósság, aushaftende 

Schuld.
Kinyerni a fémet az érezből,

ausbringen das Metall aus dem 
Erze. ko.

Kinyilatkoztatni , declariren , 
seine Meinung erklären.

Kinyitni újra bányát, aufheben 
eine verfallene Grube, auf ge
waltigen. b.

Kinyomni, auspressen.
Kinyomó gép, Auspressmaschine.
Kinyomozás, Ausrichtung, b.
Kinyomozni, ausrichten, eruiren. 

ermitteln; b. vetődést kinyo
mozni, eine Verwerfung aus
richten ; b. eret kinyomozni, 
eine Lagerstätte ausrichten, 
den Gang ausrichten. b.

Kinyomozó mivelet, Ausrich
tungsbau. h.

Kinyomozó vájás, Ausrichtungs
arbeit. b.

Kinyomozó vágat, Ausrichlungs- 
schlag, Ausrichtungsstrecke, b.

Kinyomozó vájatvég, Ausrich- 
tungsfeldort. h.

Kinyújtani , ausschmieden , 
strecken; ko. ausdehnen.

Kinyújtani pöröly alatt, aus
recken unter den Hammer, ko.

Kinyújtani vasat, ausstrecken. 
ko.

Kinyujtás, Ausstreckung, ko.
Kinyúlni, ausdehnen.

Kiolvad, es schmilzt aus. ko.
Kiolvasztani, ausschmelzen. ko.
Kiosztani, auslheilen, zutheilen.
Kiosztás, Austheilung.
Kiosztó, Austheiler.
Kiöblíteni, abspülen; r. auswa- 

schen.
Kiömleni, ausströmen, abblasen;

jé. ausfliessen.
Kiömlés, Ausströmung, Ausfluss, 

Ausguss, Erguss; szakadatlan, 
folytonos kiömlés, eontinuir- 
liche Ausströmung; idönkinti, 
szakadozott kiömlés, ausset
zende Ausströmung. jé.

Kiömlés sebessége, Austrittsge
schwindigkeit. jé.

Kiömlést szabályozó, Ausströ
mungsregulator. jé.

Kiömlesztő cső, Auslassrohr. jé.
Kiömlő csatorna, Austrittskanal.

/A·
Kiömlő cső, Ausgussrohr, jé.
Kiömlő gő z , Ausströmungs

dampf. jé.
Kiömlő nyílás, Ausblasekanal,

jé.
Kiönteni, ausgiessen, jé.
Kiöntés, Ausguss, ko.
Kiöntő készülék, Ausgussvor

richtung. ko.
Kipárolgás, Ausdünstung.
Kipusztítani bányát, ausrauben 

einen Bergbau, b.
Kirágás, Erosion, j .
Kirágni pestfalazatot, ausfres- 

sem die Olenwände. ko.
Kirágott völgy, Erosionsthal.
Kirakni, abladen.
Kirakni arannyal, mit Gold i in

legen.
Kirakó, Auslader.
Kirakodás, Ausladung, Eni la- 

dung; megkésett kirakodás, 
verzögerte Entladung.

Kirakodás határideje, Entlade
frist.
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Kirakodás illetéke, Ausladege- 
bühr. b.

Kirakodni, ausladen; b. entla
den.

Kirakodó könyv, Ausladebuch. 
b.

Kirakodó vágány, Entladegeleis.
Királyi javadalmak, Regalbene- 

ficien.
Királykék, Esche], feinkörnigste 

Smalte, Königsblau. Ito.
Királyvíz, Königswasser, ο.
Kirándulás, Excursion.
Kirendelni, exponiren.
Kirepeszteni, aussprengen, b.
Kirepesztés, Aussprengung, b.
Kiréselni, ausschrämmen, ver

schrammen. b.
Kireszelni, ausfeilen, é.
Kirostálni, ausrädeln, durchrei- 

tern ; aussieben.
Kirugó szöglet, ausspringender 

Winkel.
Kis, gering.
Kisajátítani, expropriiren.
Kisajátítás, Expropriation.
Kisajátítás joga, Expropriations

recht.
Kisajátítás tárgya, Expropria- 

tionsstück.
Kisajtolni, auspressen, ausquet

schen. ko.
Kis átló, Brachydiagonale. á.
Kis bontó készelés, Kleinfrisch

schmiede, Kleinschmiede, ko.
Kis dóma, Brachydoma. á.
Kisebbíteni, reduc,íren, verjün

gen ; ké. verkleinern, verrin
gern.

Kisebbítés, Verjüngung; Id. Ver
kleinerung.

Kisebbített mérték, verjüngtes 
Maass. bm.

Kisebbített próba, verjüngte 
Probe, ké.

Kisebbítő körző, Reductions- 
zirkel.

Kisebbítő mérték, Verkleine
rungsmassstab, é.

Kisebbítő tábla, Reducirbrett, 
Reducirungstisch, Verjüngungs
brett. ké.

Kisebbség, Minorität.
Kisegíteni, heraushelfen.
Kiselejtezni, ausrangiren.
Kiséret, Suite.
Kísérlet, Experiment, Versuch.
Kísérleti eredmények, Versuchs

resultate.
Kísérleti mivelés, Versuchsbau. 

b.
Kísérleti táró, Versuchsstollen, b.
Kísérleti vájatvég, Versuchsort. 

b.
Kisérletképen, versuchsweise.
Kisérlő fúró, Versuchsbohrer, b.
Kisérni, escortiren.
Kisérő, Begleiter, Geleitsmann.
Kisérő ásványok, begleitende 

Mineralien. /'.
Kisérő levél, Begleitschreiben, 

Geleitsbrief.
Kisérő személyzet, Begleitper

sonal.
Kis fogaskerék, Krauselrad. gé.
Kis fúró, Handbohrer, Trittboh

rer. é.
Kis gyalugép, Shapingmaschine.

gé.
Kis hordó, Fässchen.
Kisiklani, entgleiten; kisiklani 

vágányból, entgleisen.
Kis kalapács, Scheidpinkel. b.
Kis kereskedés, Allaminuta Ge

schäft, Kleinhandel.
Kiskorú, minderjährig, minorenn, 

unmündig.
Kiskorúság , Minderjährigkeit, 

Minorennität.
Kis kovácstűz, Handschmiede

feuer. é.
Kis nyomás, Niederdruck, gé.
Kis nyomású gép, Niederdruck

maschine. gé.
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Kis olvasztó, Kleinofen, Kmnmi- 
ofen. ko.

Kisorsolni, verloosen.
Kisrófolni, ausschrauben, gé.
Kis tengely, Gründl. gé.
Kisurrantani abblasen; a szel- 

lentyük surrantanak, die 
Ventile blasen ab. gé.

Kisustorogni, auspfeifen, b.
Kis veder, einmännischei· Kübel. 

b.
Kis víz, niedriger Wasserstand.
Kiszállani aknából kötélén ,

aussitzen, b.
Kiszállani bányából, ausfahren 

aus der Grube, aussteigen, 
hcrausfahren, hinausfahren, zu 
Tage fahren, b.

Kiszállás, Ausfahrt, b.
Kiszállítani a bányából, heraus

fördern, herausschleppen, aus
fördern, auslaufen, ausschlep
pen, hinauslaufen, b.

Kiszállítani aknából, austreiben 
aus dem Schacht, b.

Kiszállítás, Ausföi'derung. h.
Kiszállítás aknából, Austreibung, 

Austrieb. g.
Kiszállító műszak , Austreib- 

schicht. b.
Kiszámítani, ausrechnen, be

rechnen.
Kiszámítás, Berechnung.
Kiszámíthatatlan, i mbe reel ám

bár.
Kiszáradni, eintrocknen.
Kiszáradt, ausgi'trocknet.
Kiszárítani, austrocknen.
Kiszárítani tavat, abgraben 

einen Teich. f>.
Kiszárítás, Austrocknung.
Kiszedni sót, auswirken, aus- 

behren. s. b.
Kiszedni szenet a bogosából,

ausziehen Kohlen aus dem 
Meiler, ko.

Kiszélesíteni, abbreiten, ko.

Kiszemelni, auskernen, auskör- 
nen, ausklauben; h. excerpiren.

Kiszivárgás, Exosmose.
Kiszívás, Exhaustion.
Kiszivattyúzni, herauspumpem, 

auspumpen, b.
Kiszolgáltatás, Ausfolgung, Er- 

folglassung.
Kiszolgáltatni, ausfolgen, aus- 

li e lern, ver ab fol gen.
Kiszolgáltató jeg y , Ausfolg- 

schein. b.
Kiszorítani, ausquetsrhen; ko. 

verdrängen.
Kiszorításbeli pseudomorfozis,

Verdränguntrspseu do morph ose. 
/·

Kiszögellés, Auskragung, é.
Kiszögellés az öntvényen, Vor

sprung. ko
Kiszögeltetni, a iisk ragen.
Kis szarvas üllő, Bankhorn. gé.
Kitáblázás, Extabulation.
Kitágítani, answeiten.
Kitakarás, Ereilegung. /.
Kitakarítani, ausräumen, aus

säubern, hinauslaufen ; b. aus
schüren. gé.

Kitakarítás, Ausräumung, Aus
säuberung. b.

Kitakarított, aulgeräuml. b.
Kitákolni, ausspänen. é.
Kitámasztó az ablaknál, Hpreitz-

stange. V.

Kitartó, ausdauernd.
Kitenni, aussetzon, exponiren.
Kitenni hivatalból, cassiren, ent

setzen.
Kiteregetni az ágyazó anyagot,

ausbreiten das Bettungsmate- 
i'ial. é.

Kitérés, Umbruch, b.
Kiterjedés, Erstreckung; kiter

jedés a telek mentében, Er
streckung in das Feld, b.

Kiterjedni, kiterjeszteni, aus- 
delinen, erstrecken, erweitern, 
expandiren.
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Kiterjesztés, kiterjedés, Aus
ci rh nun»·.

Kitérni, ausweichen.
Kitérő, Wechsel, Weielie. é.
Kitérő állomás, Ausweichsta- 

tion. é.
Kitérő berendezése, Weichen- 

anordnung. é.
Kitérő görbülete, Weichencurve.

6 .

Kitérő hely, Ausweichplatz. l>.
Kitérő készülék, Ausweichvor

richtung. h.
Kitérő lap, Ausweichplatte. b.
Kitérő lemez, Wechselplatte, b.
Kitérő sín, Ausweichschiene, b.
Kitérő szerelvénye, Weichen- 

garnitur. é.
Kitérő szerkezet, Auslenkvor

richtung. é.
Kitérő vágány, Ausweiehgeleise. 

b.
Kitérő vágat, Umbruch, h.
Kitetszeni, erhellen.
Kitevő, Exponent.
Kitisztítani árkot, ausrüumeii 

einen Graben, <’.
Kitódúlás, Eru])tion. j .
Kitolás nagysága, Ausschub- 

grösse. z.
Kitolás sebessége, Aussrlmbge- 

srhwindigkcit. r.
Kitoló készülék, A ussch uh Vor

richtung. 0.
Kitoló lemez a lökőszéren ,

Ausschuhhlech. 0.
Kitölteni edény tartalmát, aus- 

leeren, ausschütten.
Kitölteni szállító levelet, cinen 

Frachtbrief ausfertigen.
Kitöltés, Ausschüttung, é.
Kitöltetlen jegy, Biancobillet.
Kitöltött zúzóérezek, ausge

stürzte Pochgänge, z.
Kitömni, aussto])fen.
Kitörés, Eruption, f.
Kitörésbeli kőzet, Eruptivgestein. 

/·

Kitörés ideje, Eruptionszeit.
Kitörés időszaka, Eruptionspe

riode. f .
Kitörés krátere, Ausbruchskra

ter. f
Kitörni, herausbrechen.
Kitörni követ, Steine ausbre

chen. b.
Kitörülni bányakönyvből, lo

schen. b.
Kitűnő, ausgezeichnet, excellent.
Kitüntetni, auszeichnen.
Kitűzni, abstangen. bin.
Kitűzni a bánya határát, Eisen 

bringen, bestimmen die Gränze 
des Grubenbaues, b.

Kitűzni egy pontot , angeben 
einen Punkt, bin.

Kitűzni vonalat, abstecken, aus
stecken eine Linie, hm.

Kitűző rúd, Absteckstab, Ab
steckstange, Aussteckstab. bin.

Kitűzött vonal, abgesteckte Li
nie. bin.

Kitűző zászló, Absteckfahne, 
Aussteckfahne, bin.

Kitűző zsinór, Absteckschnur.
bw.

Kiugrás, Risalit. <·.
Kiüríteni, ausladen ; h. ausleeren, 

entleeren.
Kiüríteni a kazánt, ablassen den

Kessel. <jé.
Kiüríteni csillét, ausstürzen den 

Ilund. h.
Kiürítés, Ausladung, b. Entlee

rung.
Kiürítő cső, Entleerungsrolir. ,ji·.
Kiütni, herausschlagen.
Kivágás, Ausschnitt, é.
Kivágni, aushauen, herausarbei

ten, herausschlagen; ΐ. aus- 
schneiden.

Kivágott, kivájt, ausgehauen, b.
Kivágott kőzet, Hauwerk. b.
Kivájás bányában, Ausschlag. 

b.
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Kivájni bányában, ausschlagen, 
ausarbeiten, aushauen, austrei- 
ben. b.

Kivájni érczeket jogtalanul,
enthauen, Erze auf unrecht
mässige Weise aushauen, b.

Kivájni járatot, auffahren eine 
Strecke, k.

Kivájni követ, Steine ausbre
chen. b.

Kivájni vágatot, ausfahren eine 
Strecke, b.

Kivájt vágat hosszasága, aus- 
getriebene Streckenlänge, b.

Kivakarni, auskratzen, radírén.
Kiválasztani, auspauschen, aus- 

scheiden. b.
Kiválik, es scheidet sich aus. ko.
Kiváló faj, Abart, Varietät, f.
Kiválogatni, auskernen, ausklau

ben, auskleinen, aussuchen, 
aussortiren, erlesen, heraus
klauben. b.

Kiválogatni érezet, aushalten, 
ausklauben die Erze. b.

Kiváló rokonság, Wahlverwand
schaft. V.

Kívánatos, erwünscht.
Kívánni, beanspruchen.
Kívánó, Postulant.
Kívánság, Postulat.
Kivenni, ausfassen, ausnehmen, 

entnehmen.
Kivenni a boesot a kavaróból,

ausheben die Luppe aus dem 
Puddelofen, ko.

Kiverni vasat, aussclnuieden. ko.
Kiverő csap a pénzverőben,

Aiisschlagdorn. μ. ο.
Kivésett, ausgemeisselt. b.
Kivésni, ausstemmen, ausmeis- 

seln. é.
Kivétel, Ausnahme, Exception.
Kivételes díjszabás, Ausnahme

tarif.
Kivetés, Repartition.
Kivetni, herauswerfen, repartiren.

Kivezetni bányából, hinaus
leuchten. b.

Kivezető cső, Ablassrohr, Ablass
röhre. yé.

Kivihetetlen, unausführbar.
Kivihető, ausführbar.
Kivilágítani, beleuchten.
Kivinni, austragen.
Kivinni árukat, ausführen Waa- 

ren.
Kivirágzani, effloresciren. o.
Kivitel, Ausfuhr, Ausführung, 

Ausgang, Export.
Kiviteli áruezikk, Ausfuhrarti

kel, Ausgangsgut, Exportgut.
Kiviteli árunyilatkozat, Aus

fuhrdeclaration.
Kiviteli számadó könyv, Aus- 

gangsfakturabuch.
Kiviteli tilalom, Ausfuhrverbot.
Kiviteli vám, Ausfuhrzoll, Aus

gangszoll.
Kiviteli vám illeték, Ausgangs

abgabe.
Kivonás, Subtraction.
Kivonás jegye, Subtractionszei- 

chen.
Kivonat, Auszug, Compendium, 

Extract; kivonat a számadás
ból, Auszügel.

Kivonatos, compendiös.
Kivonni, subtrahiren.
Kivonni az aranyat szérkén, 

ausziehen Gold auf dem Si
chertrog. ο.

Kivonni összegből, abziehen von 
einer Summe.

Kivölgyelni, aushöhlen, (·.
Kivölgyelni támasztó fát, aus- 

scharren, den Stempel an den 
Enden halbrund aussclmeiden. 
b.

Kizárólag, kizárólagos, exclusiv,
Kizárólagos kutatás, Freischurf. 

b
Kizárólagos kutatás elismerése,

Fr eis eh 11 r tan m éld u n gsb es ta t ti - 
gung. b.
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Kizárólagos kutatás köre, Frei- 
sehurfkreis. b.

Kizárólagos kutatások könyve,
Freischurfbuch. b.

Kizárólagos kutató, Freischür
fer. b.

Kizárólagos kutató jel, Frei-
schurfzeichen. b.

Kobalt, Gobalt, Kobalt, r. 
Kobaltarzénsulfűr, Kobaltarsen- 

kies, Ivobaltit, weisser Speis- 
kobalt. ú.

Kobaltérez, Kobalterz. b. 
Kobaltfémeskő, Kobaltspeise, ko. 
Kobaltfény, Kobaltglanz, Kobal- 

tit, weisser Speiskobalt, út. 
Kobaltkék, Smalte. ko. 
Kobaltkovaes, Tesseralkies, út. 
Kobaltoldat , Kobaltauflösung, 

Kobaltsolution, ké. 
Kobaltpróba, Kobaltprobe, ké. 
Kobaltsulfür, Grankobalterz , 

Kobaltkies. ú.
Kobaltüveg, Blauglas, Smalte. ko. 
Kobaltvirág, Erythrit, Kobalt- 

blüthe. ú.
Kocsi, Wagen.
Koesiállomány, Wagenbestand, 

Wagenpark.
Kocsiállvány, Untergestelle. <ß. 
Kocsibér, Wagemniethe. 
Koesiemelő, Wagen winde. 
Kocsifészer, Wagenschoppen. 
Kocsigyár, W a gen Fabrik. 
Kocsigyártás, Wagonbau. 
Kocsigyártó társulat, Wagen- 

baugesellsehaft.
Kocsihiány, Wagenmangel. 
Koesihíd, Fabrbrücke. é. 
Kocsijavítás, Wagenreparatur. 
Kocsikapcsolás, Wagenkuppe-

límg.
Kocsikenőcs, Wagenschmiere. 
Kocsikerék, Wagenrad. 
Kocsikeret, Wagengostell. 
Kocsikilométer, Wagenkilometer. 
Kocsileszámolás, W; i genab rech - 

nung.

Kocsiosztály, Wagenclasse.
Kocsiposta, Fahrpost.
Kocsirakódó, Wagenrampe.
Kocsirakomány, Wagenladung.
Kocsisérülés , Wagenbeschädi

gung.
Kocsiszám, Wagennummer.
Kocsiszekrény, Wagenkasten.
Koesitakaró, ponyva, Decke des 

Wagens.
Kocsi teherbírása, Belastungs

fähigkeit eines Wagens.
Kocsitelep, Fahrpark.
Kocsitengely, Wagenachse.
Kocsi térfogata, Wageninhalt.
Koesiterhelés kimutatása, Wa

genbelastungsausweis.
Kocsit kisérő személyzet, Wa- 

genbegl eitungspersonal.
Koesitorlódás, Wagenansamm

lung.
Kocsiút, Fahrstrasse, Fahrweg. 

é.
Kocsonya, Gallerte.
Kocsonyanemü, gallerartig.
Kocsonyaszerü, gelatinös, v.
Koczka, Hexaeder; ú. Kubus, 

Würfel.
Koczka alakú fejtés, Würfel

bau. b.
Koczka alakú öntés, Würfel

eisen. ko.
Koezkaérez, Würfelerz, Pharma- 

kosiderit. ú.
Koezkahomokkő, Quadersand

stein. f.
Koczkakő, Steinwürfel, é.
Koezkanikel, Würfelnickel, ko.
Koczkapadló, Parket, Parquet, é.
Kohász, Hüttenmann. ko.
Kohászat, Hüttenwesen ko.
Kohászati ág, Hüttenzweig, ko.
Kohászati féltermény, Hütten- 

zwisehen p ro d u ck t. ko.
Kohászati folyamat, Hüttenpro- 

cess. ko.
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Kohászati folyamatok nedves 
úton, hydrometallurgische Pro
cesse. ko.

Kohászattan, Hüttenkunde, ko.
Kohászok, Hüttenleute, ko.
Kohász segítség, Hüttenreme- 

dium. ko.
Kohó, Hüttenwerk, Schmelzhütte. 

ko.
Kohóadó, Hüttensteuer, ko.
Kohóban feldolgozni, verhütten. 

ko.
Kohóbáreza, Hüttenzettel, ko.
Kohóbér, Hüttenzins. ko.
Kohóbérlő, Hüttengast. ko.
Kohó építés, Hüttenbau. ko.
Kohóépület, Hüttengebäude, ko.
Kohóezüst, Hüttensilber, ko.
Kohófelőr, Hüttenhutmann. ko.
Kohófinom ezüst, büttenfeines 

Silber, ko.
Kohófőnök, Hüttenmeister, ko
Kohófüst, Hüttenrauch, ko.
Kohógondnok, Hüttenverwalter. 

ko.
Kohógyártmány, Hüttenfabrikat. 

ko.
Kohóhivatal, Hüttenamt. ko.
Kohóhulladék, Hüttenabfälle , 

Hüttenafter, ko.
Kohóirnok, Hüttenschreiber, ko.
Kohókémlő, Hüttenprobierer, kr.
Kohókészülék, Hüttenapparat. 

ko.
Kohókezelés, Hüttenbetrieb, ko.
Kohókor, Hüttenkatze, ko.
Kohóköltség, Hüttenkosten, ko.
Kohómunka, Arbeit in der Hütte 

. Hüttenarbeit, Hüttenbetrieb, ko.
Kohómunkás, Hüttenarbeiter, ko.
Kohómű, Hüttenwerk, ko.
Kohónapszám , Hüttenschicht. 

ko.
Kohónyeremény, Schmelzpro- 

duct. ko.
Kohópróba, Hüttenprobe. Id.
Kohószerszám, Hüttengezähe. ko.
Kohótalaj, Hüttensohle, ko.

Kohótan, Hüttenkunde, ko.
Kohótelep, Hüttenanlage, ko.
Kohótermény, Hüttenprodukt, 

Schmelzproduct. ko.
Kohóterület, Hüttenschlag, ko.
Kohótiszt, Hüttenbeamte, ko.
Kohótulajdonos, Hüttenherr. ko.
Kohóügyelő, Hüttenhutmann. ko.
Kohóválmány, Hüttenedukt, ko.
Kohózárszámadás, Hüttenab

schnitt. ko.
Koksz, Coaks, Coke, Koaks, Po

kes; tapadt koksz, Backcoaks; 
zsugorodott koksz, Sinter- 
coaks; habkoksz, Schaum- 
coaks. b.

Kokszadás, (loaksgicht. ko.
Kokszbogsa, Meilerofen für Koks. 

b.
Kokszégető, Coaksarbeiter, 

Goaksbrenner. b.
Kokszgyár., Coaksbrenncrei , 

Goakserei. h.
Kokszhulladék, Cinders, Coaks- 

cinder, Coaksklein, Goakslö- 
sebe. ko.

Kokszkemencze, Coaksofen. />.
Kokszkinyomó gép, Ausdmck- 

maschine bei Koksöfen. 0.
Kokszkitológép, Coaksdruckma- 

schine. b.
Koksz nagyolvasztó, < loaks-

hochofen. ko.
Koksznyersvas, Goaksrobeisen. 

ko.
Kokszolás, Verkokung. Λ.
Kokszolni, vercoken, verkoken. 

b.
Kokszoló, Coaksarbeiter, Goaks

brenner. b.
Kokszoló kemeneze, Verko

kungsofen. b.
Kokszrakodó, Goaksverlader. b.
Kokszszín, Goakssc.luippen. b.
Kollantyús zár, Fallcnsehloss. <'.
Komolyan, ernstlich.
Koncz papiros, Buch Papier.
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Konglomerálódás, < longlomera- 
lion. f.

Konglomerát, Gonglomeral. ,/.
Kongó tégla, Klinker. é.
Kontár, Stümper.
Kontárkodás, Pfuscherei.
Kontárkodni, stümpern.
Konverter, Birne am Bessemer- 

apparat, ( '.onverier, Bessemer
birne. k a .

Konyhasó, Ghlornatrium; o. 
Kochsalz.

Konyhasólúg, Kochsalzlauge. ka.
Kopár üzés a leűzésnél, Kahl- 

gelien. Ico.
Kopás, Abnützung,
Kopása a forgalmi eszközök

nek, járó müveknek, Abnüt
zung der Betriebsmittel, yé.

Kopása a kerék nyomkarimá
jának, Abnützung der Spur-

• kränze der Räder, jé.
Kopás együtthatója, Abniit- 

zungscoeffieicnt. jé.
Kopogatni, anklopfen. h.
Koptatás, Abnützung.
Koptatás pénzen, abgreifen des 

Geldes, ρ. V.
Korálérez, Gorallenerz. v.
Korálmész, Korallenkalk. f.
Korán, früh, zeitlich.
Kóranyag, Krankheitsstoff.
Korbeli rangsorozat, Anciennio- 

tüt.
Koresfaj, Afterart.
Korcsolya, Gleitbacken, Gleit

stück. jé.
Kóreset, Krankheitsfall.
Korhadás, Füulniss.
Korhadt, morsch.
Kórház, Hospital, Krankenhaus.
Korlát, Barriere , Geländer, 

Schranke, é.
Korlátfal, Brustmauer, Brüs

tungsmauer. é.
Korlátheveder, Geländerriegel. 

é.

Korlátlan, schrankenlos, unbe
schränkt.

Korlátlan szakmány, Freigeding. 
Korlátolás, Restriction. 
Korlátolni, begrenzen, einschrän- 

ken, restringi ren, umschränken. 
Korlátolt, beschränkt., begrenzt, 

eingeschränkt; korlátolt mi- 
velés, heschränktei· Betrieb, h. 

Korlátoszlop, Geländorpfoslen. é. 
Korlátozás, Beschränkung, Ein

schränkung ; a mívelés korlá
tozása , Einschränkung ders 
Betriebes, b.

Korlátozni, beschränken, einen
gen.

Korláttámasz, Geländerstütze, é. 
Kormány, Steueiung; jé. Regie

rung.
Kormányemeltyü, Steuerhebel, 

Steuerungshebe], jé. 
Kormányforma , Regierungs

form.
Kormánykerék, Steuerrad, yé. 
Kormánylap, Mollblech ; kn. Re

gierungsblatt.
Kormányrendelet, Regi erun gs -

erlass.
Kormányrúd, Steuerungsstangc.

jé.
Kormányrúd a fúrásnál, Dreh- 

bündel. b.
Kormányrúd a fúrókészüléken,

Handkrückel, Lenker, b. 
Kormányszék, Dicasterium. 
Kormánytengely, Steuerungs

welle. jé.
Kormányzás, Regierung. 
Kormányzó készülék, Steue

rungsapparat. jé.
Kormos szén, Russkohle. á. 
Kornvallkazán, Gornwallkessel. 

jé.
Korom, Russ.
Korona, Krone.
Koronaj ószág, Krön gut.
Koronás tallér, Kronenthaler. 
Korong, Scheibe.
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Korong-vas, Läuferstange. gé. 
Koronként, zeitweise. 
Korosztály, Altersklasse. 
Korosztályzat, Altersskaia. / .  
Korsorozat, Altersreihe. / .  
Korszak, Epoche.
Korszerű, zcitgemäss.
Kos, Bär, Rammbär, Rammklotz. 

é.
Kosár, Füllfass. f>.
Kosár a szállításnál, Schale. !>. 
Kosár kisebb tárgyak szállítá

sára, Kort), b.
Kosmikus, kosmisch. / .  
Koszinusz, Cosinus.
Koszorú, Kranz, é. 
Koszorúfalazat, Kranzmauerung. 

b.
Koszorú gerenda, Blattstück, é. 
Koszorús párkány, Kranzgesims. 

é.
Koszorúzni párkányt, bekrönen. 

é.
Kótogni, klopfen, b.
Kótogó, Klopfe, Klopfer, b. 
Kótogó fa, Klopfholz. h.
Kótogó kalapács, Klopfhammer. 

b.
Kotorni, kotrani, baggern, é. 
Kotrás, Baggerung, b.
Kotró fúró, Reibbohrer. gé. 
Kotrógép, Baggermaschine, gé. 
Kotró hajó, Baggerschiff, gé. 
Kotró kés, Ausreibmcsser. gé. 
Kotró munka, Baggerarbeit, é. 
Kotrott tőzeg, Backtorf, Bagger

torf. b.
Kotróvas, Anschürhacken. gé. 
Kotró veder, Baggereimer, ’Bag

gerkübel. gé.
Kova, Kiesel, á.
Kovács, Kies. á.
Kovács, Eisenschmied, Hammer

schmied : ko. Schmied. 
Kováesbér, Schmiedelohn. 
Kovácsfogó, Schmiedezange. 
Kovácsfúvó, Balg, Balggei »läse, 

Schmiedebalg, Spitzbalg. ko.

Kováesköltség, Schmiedekosten. 
Kovácskőszén, Sch mi e d e k oh I e.

b.
Kováesmester, Schmiedemeister. 
Kováesmunka, Schmiedearbeit.

é.
Kováesműhely, Eisenschmiede, 

Schmiede, Schmiedewerkstatt. 
Kováesműhelykéménye,Scl uni e -

d cesse, gé.
Kovácsolható , hämmerbar . 

schmiedbar; kovácsolható
öntöttvas, schmiedbares Guss
eisen. ko.

Kováesolhatóság, Häm mórba r- 
keit, Schmiedbarkeit, ko. 

Kovácsolni, ahschmieden ; gé. 
hämmern, schmieden, zängen. 
ko.

Kovácsoló gép, Schmiedema
schine. gé.

Kovácsolt, gehämmert, geschmie
det. ko.

Kováespor, Glühspan. ko. 
Kováespőröly, Schmiedeham

mer. gé.
Kovácssalak, Schmiedeschlacke. 
Kovácssegéd, Zuschläger, gé. 
Kovácssutu, Feuerschraubstock.

<β·
Kovácsszakmány , Schmiede- 

geding.
Kováesszámadás, Schmiederech

nung.
Kovaesszinpor, Kiesschlich, z. 
Kováestűz, Schmiedefeuer, gé. 
Kovácstüzhely, Schmiedeherd; 

hordozható kovácstüzhely,
transportabler Schmiedeherd. 
gé.

Kovácsüllő, Schmiedeamboss. 
Kováesvas, Schmiedeeisen, ho. 
Kovahomok, Kieselsand. 
Kovahomokkő, Kieselsa ndsl ein. 

/·
Kovakocsonya, Kieselgallorle. ú. 
Kovakő, Feuerstein, Hornstein, 

Quarz, á.
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Kovamalaehit, Chrysocolla, A.
Kovaesérez darab, Kiosstuffe, b.
Kovaeskéreg, Kiessebalo. b.
Kovaesos, kiesig, b.
Kovacsos ólomképződmény ,

kiesige Blciformation. b.
Kovapala, Kieselschiefer, Quarz- 

schiefer. J.
Kovaporfir, Quarzporphyr. /'.
Kovaércz, Chrysocolla. A.
Kovás, quarzig.
Kovasav, Kieselerde, Kieselsäure; 

r. Jaspis, Rauchtopas, Quarz. 
ά.

Kovasavas réz, Kupferblau; b. 
Kupfergrün, ά.

Kovasavban bővelkedő, kiesel- 
reich ; Kovasavban bővelkedő 
üledékek, kieselreiche Sedi
mente. f .

Kovaszirt, Quarzfels. /.
Kovaszivárgás, Kicseísinter. út,
Kovatartalmu mészkő, Kiesel

kalkstein. /.
Kovatuff, Kieseltuff. /.
Kovaváz, Kieselskelett, ά.
Kovazománez, Kicselschmelz. ko.
Kovúlás, Silicirung; ko. Verkie

selung. η.
Kovúlás foka, Silicirungsstufe. 

ko.
Kozmás, brenzlich, empyreuma- 

tisch ; kozmás olajok, brenz
liche Öle. V.

Kő, Stein; megdolgozatlan kő,
unbearbeiteter Stein; megdol
gozott kő, bearbeiteter Stein; 
parasztos kő, bossirter Stein; 
terméskő, roher Stein ; tűzálló 
kő, feuerfester Stein, é.

Kőalap, Steingrund, é.
Kőalj, Steinherd. ko.
KŐalzat, Steinunterlage, gé.
Köb, Cubik, Cubus, Kubik, Ku

bisch, Kubus.
Kőbánya, Steinbruch, Steingrube,

c.

Köbezentiméter, Cubikcenl imo- 
ter, Kubikcentimetor.

Köbdeeziméter, Gubikdecimeter.
Köbfogat, Kubikinhalt, kubischer 

Inhalt, Körperinhalt; é. Raum
inhalt, Volum, Volumen.

Köbfogatos, volumetrisch. ké.
Höbfogatszámítás, Körperbe

rechnung.
Köbfogat szerint mérő, volume

trisch. ké.
Köbgyök, Gubikwurzel.
Köbgyökér, Kubikwurzel.
Köbláb, Cubikfuss.
Köbmérés, Inhaltsbestimmung, c.
Köbmérték, Gubikmass, Kubik- 

mass, Körpermass.
Köbméter, Cubikmetei·, Kubik

meter.
Köb-öl, Cubikklafter.
Köbös, cubisch, kubisch.
Köbös szakmány, Vollgeding. b.
Köbözés, Cubatur.
Köbözni, cubiren, kubiren.
Köbszám, Gubikzahl.
Köbtartalom, Cubikinhalt, Ku

bikinhalt, kubischer Inhalt, é.
Kőburkolat, Steinpflaster, é.
Kőcsákány, Steinhacke, é.
Kőfaragó, Steinhauer, Steinmetz. 

é.
Kőfaragó munka, Steinhauer- 

arbeit, Steinmetzarbeit, é.
Kőfejtés, Arbeit am Gestein, b.
Kőfejtő, Steinbrecher, é.
Kőfogó, Steinzange, é.
Kőfúró, Bergbohrer, Steinbohrer. 

b.
Kőfúró gép, Gesteinbohrmaschi

ne, Steinbohrmaschine, b.
Kőfúvókatok, Steinform. ko.
Kőgát, Steindamm, é
Kőismertetés, Petrographie.
Kőkapoes, Steinklammer, é.
Kőkemény, steinhart.
Kőkoczka, Quader, Quaderstein. 

L
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Kőkorszak, Steinperiode, Stein
zeit. /'.

Kölcsön, Anteitu', Darlehen.
Kölcsön adni, darleihen.
Kölcsönadó, Darleiher.
Kölcsönös, bilateral, solidarisch.
Kölcsönös jótállás, Solidarhaf

tung.
Kölcsönös leszámolás, gegensei

tige Abrechnung.
Kölcsönös S e g í tk e z Ó S ,  gegensei

tige Aushülfe.
Kölcsönözni, entlehnen, leihen.
Kölesönszerződvény, Darlehens-

V e r t r a g .
Kölesönvevő, Entlehner.
Köldökesavar, Ilerzschrauhe. hm.
Költekezés, Kostenaufwand.
Költeni, fingiren.
Költőpénz, Zehrgeld.
Költött, fingirt.
Költött számadó lap, Contofinto.
Költség·, Aufwand, Auslage, Geld

aufwand, Kosten, Unkosten.
Költségadó, Verleger, h.
Költségeit fedezni a termelés 

értékével, freibauen, h.
Költségeit fedező mívelés. Frei- 

bau, Freibauzeche, h.
Költségek, Spesen.
Költségelőirányzat, Kostenvor

anschlag.
Költséges, kostspielig.
Költséges mívelés, kostspieliger 

Betrieb.
Költséggel ellátás, Dotation.
Költséggel ellátni, dotiren.
Költségjegyzék , Zubusszettel; 

h. Kostenverzeichniss.
Költségrész, Zubussantheil. b.
Költségszámadás, Spesenconlo, 

Spesenrechnung, Unkostenpar- 
ticulare.

Költségszámítás, Kostenberech
nung.

Költségtől mentes, spesenfrei,
Költségtől mentes bányarész,

Freikux. h.

Költségutánvétel, Spesenn;ich - 
nähme.

Költségvetés, Anschlag. Ihidgel, 
Kostenanschlag, Knstenüber- 
schlag, Überschlag, Voran
schlag. (·,.

Kőmag, Steinkern. f.
Kőmárga, verhärteter Mergel. /.
Kömetszö, Steinschneider.
Kömives, Maurer. <’·.
Kömives kalapács, Maurerham- 

mei·.
Kömives legény, Maurergehülfe, 

Maurergeselle, <'.
Kömives mester, Maurmneistei·.

i.
Kömives munka, Maurerarbeit. 

é.
Kömives pallér, Maurerpolier. r.
Kőmorzsalék, Sleingrnss. <’.
Könnyen hasadó, leichtspallend. 

«.
Könnyen olvadó, flüssig, leicht 

schmelzbar, kn.
Könnyíteni, erleichtern.
Könnyítés, Erleichterung.
Kőnyomat, Steindruck.
Könyomatu, lithographisch.
Kőnyomó intézet, Lithographie.
Kőnyomó műhely, Steindrucke

rei .
Könyök a gépeken, Knie. ß .
Könyökcsap nyaka, Hals des 

Krummzapfens. ß .
Könyökcső,Knieröhre, Kniestück, 

Winkelrohr. ß .
Könyökemeltyü, ßruchschwen- 

gel, Kniehebel ß .
Könyökemeltyüs sajtó, Knie

presse. ß .
Könyökkar, Kreuzarni. ß .
Könyöklő, ßrustlelme, Fenster

bank, Fensterbrett, Fenster
brüstung, Fensterlehne, Gelän
der. ή.

Könyökorsó, Armspindel, ß .
Könyökös, gekröpft, ß .
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Könyökös emeltyű, W i n i  > IIn -
be l .

Könyökös tengely, Ί.-:·>|· ι··
W e l l e .

Könyörög’ni. lichen.
Könyörögve, i n - b i t é i i g
Könyv, 1 híd,
Könyvelés, Ιίικ-Ιιππν. hunlimng. 
Könyvelni, zu llm-li Iu i ■ ,μ--n.

' ■ c l 'l > 11 cl 11 Ί I.
Könyveszet, !ti 1 >ii■ igra | > 11i< ·. 
Könyvet vinni, lím-h ίϊιΙιι· ιι 
Könyvkiadó, V<·ι!<■;-<·ι·. 
Könyvkiadó jog·, \'< rl.>g-n-ehl. 
Könyvkiadó kereskedés, \Yr- 

lagsliamlluug.
Könyvszekrény, Ib ' i e h e r k a d e n .  
Könyvtár, R i b l i o l h e k .  
Könyvtáros, I >i 1 >I i< > I h < · k 1 r . 
Könyvvitel, I i u e l i l u h r u u g .  I l u e b -  

l i a l l u n g .  K i i l i r u n g  t i e r  R ü e l i e i  ; 
kettős könyvitel, il«»| .]>d I c 
I l u r l i h a i í u n g .

Könyvviteltan , Ilurliliallungs-
whsensehaH.

Könyv vivő, I im-hf nhicr. I tud ilial -
lei·.

Könyv vivöség, Ruehha Herei. 
Könyvzárlat, Ruehsehlus*. 
Kőolaj, Iu i« I <"> I. N;t  i >h hí . lVIruleum.

Si i  I l in! .  ,í.
Kőoszlop, Sleinpl'eiler ί 
Kópapiros, SleUIJUppe. r. 
Köpenyegalaku, in.mlellnrmig. 
Köpönyeg-gépeknél, Μ;ιn íd . 
Köpiiállvány a zúzóban, 1 Si.-li-

ι ι Ί I - 11'. .
Köpii a zűzónuínél, I..πI>-. . 
Köpülenék a zúzóban, l'm h

■ < > 1111 ·. >.
Köpd fenék fa, S a l z k l u l z .  
Köpiikapoes, S a l / , k l a m m e r .  
Köpiioldal, S a l z w a m l .  
Köpüoldalfa, S a l z w  ;11u ih.>I / . . 
Köpüoszlop a zúzóban, l’eeh-

s i i u l e .
Köpüráes, Semigi! In .
Köpüszita, Kastensieb.

Köpüszorító, SnIzzw,inge·, 
Köpiitalp, Sri labui I r. 
Köpiitámasz, Salz preilze.
Köpütolóka a zúzóban, I*<>«-h-

-: 11 /sej 111 brr, Sri I zse 11II br r . c,
Köpüvíz a zúzómiinél. IS-ídm-

wa~uT. Saizwasser. z. 
Köpüvízcsatorna, Snlzwasser-

I ' i l l l l r .

Kör, Krri,. Sphäre. Zirkel. 
Köragasz, hi-inml, Sleinkill. <’. 
Körajz, Lilhograplúe.
Köralaku, kreisförmig.
Kőre rajzolni, lillmgraphiren. 
Kőréteg, Sleinlagr. Sleinsehicli- 

lr. /·
Körexeenter, Kreisexr,enter. <μ\ 
Körfal, Ringmauer. <’.
Körfogat, Tinilang, TJmiYuigsIinie. 
Körforgás, Kreislauf.
Körfúró, l!olu-riug. Rlivkenhoh- 

rrr. h.
Körfűrész, Circularsüge, Kreis

säge, Zirkolsüge. <·.
Körgyalu, Rundhobel. 
Körhegység, Ringgebirge. /'. 
Körisfa, Esclienholz. m/.
Körív, Kreisbogen. Rundbogen.

Körívmérő, Allndade. !>m. 
Körívmérő vonalzója, Alliida-

I  í  r !  l i ' 1  g é l .  h m .

Körkerület, K reis peri pl ι éri e. 
Körlap, k reistlürlle.
Körlég’, a 111 mi ispliaeriselie Luft. 
Körlevél, Cin-ular. Rumhelirei- 

beü. I 'llllaulbelireibeu.
Körmet/.ő talp, Kngelabsrlmilz-

l a ~ e | i e .  / , .  r .

Körnegyed, (jnadraul.
Környék, Rebiel. Umgebung. 
Környezet, Eingebung.
Korolló, < mcular~elieere. Kreis* 

-i'herle. ZirkelselIeel'e. l'H. 
Korog’, Knauer, h.
Körömcsavar. Feilkloben. l'Vil- 

luek. in'.
Körömmészkö, Nagelkalk. / .

ló
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Körömvas, Fuchsschwanz, Krät
zer. h.

Körözvény, Circular.
Körpálya, Kreishahn, Ringbalm.
Körrajz, Umriss.
Körrendelet, Circular, Circular- 

verordnnng.
Körsánezok, Ringvvälle. /'.
Körsugár, Rayon.
Körszél, (ürcumferenz.
Körszelet, Kreisabschnitt, Kreis

segment, Segment.
Körszeletes emeltyű a torok- 

gázfogónál, Hebelsegment. ko.
Körszelő, Secans.
Körtolóka, Kreisschieber. <ß.
Körutazás, Rundreise.
Körűiét, Peripherie, Umfang, Um

fangslinie.
Körületi sebesség, Umfangsge

schwindigkeit. (jé.
Körületi szög, Peripheriewinkel, 

Um fangs winkel.
Körülfalazni, ummauern, é.
Körülfekvő, umliegend.
Körülfoglalni, einfassen.
Körülgátolás, Eindämmung, c.
Körülgátolni, umdämmen. Λ.
Körülírás a pénzen, Umschrift. !

V- r -
Körülírni, umschreiben.
Körül karózni, einpfählen.
Körülmény, Umstand.
Körülményes, umständlich.
Körülményesen, ausführlich.
Körülszegni deszkát, absäumen 

cin Brett, é.
Körülvenni, umgehen.
Körülvevő kőzetek, körülzáró 

kőzetek, einschliessende Ge
steine. f .

Körvonal, Kreislinie.
Körző, Cirkel, Reisszirkel, Zirkel.
Körző hegye, Zirkelspitze.
Körzővel mérni, zirkeln.
Kősarkantyú, Steinbuhne, c.
Kősó, Bergsalz; .«. h. Halit, Stein

salz. ú.

Kősulyok, Steinschlägel, é.
Kösü, Feilkloben, Feilstock, ι/é.
Kőszén, fossile Kohle, Steinkohle; 

sovány kőszén, magere Stein
kohle; tapadó kőszén, backende 
Steinkohle; zsíros kőszén, fette 
Steinkohle, h.

Kőszénbánya, Kohlenbergwerk, 
Kohlengrube , Kohlenwerk . 
Steinkohlenbergwerk, Stein
kohlengrube. Steinkohlenwerk. 
b.

Kőszénfütés, Steinkohlenheit- 
zung.

Kőszéngáz, Steinkohlengas.
Kőszénhányó, Kohlenhalde, b.
Kőszénhulladék , Steinkohlen

gries, Steinkohlenkläre, Slein- 
kohlenklein. b.

Kőszénkátrány , Steinkohlen- 
theer.

Kőszénmedeneze, Kohlenbecken. 
f.

Kőszéntelep, Kohlenflötz, Kolt- 
lenluger, Steinkohlenflötz,Stein
kohlenlager. h.

Kőszéntüzelés, Steinkohlenfcuc- 
rung.

Köszörükö, Schleifrad, Schleif
scheibe, Schleifstein; (jé. Aus
schleifstein. e.

Köszörülni, schleifen.
Köszörülő gép, Schleifmaschine.

p .  f i .

Köszörülő mü, Schleifwerk. ß .
Köszörűit, geschliffen.
Köszörű vályú, Schleiftrog. é.
Kőtábla, Steinplatte, é.
Kőtan, Lithologic.
Kötegjegy, Bundzeichen, ko.
Köteg rúdvas, Buschen, ein Ge- 

bünde Stabeisen. ko.
Kötél, Bindestrang, Rimh-slrick, 

Rindseil. Seil, SÍ rang, Slrick. 
Zugseil, h.

Kötélesapás, Seilspur. b.
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Kötéldob, Korb, Seilkorb, Seil
trommel, Trommel, Treibkorb. 
b.

Kötéldob csapja, Korbzapf'en. b.
Kötéldob göröndje, Korbwelle. 

b.
Kötéldobkarima, Korbkranz , 

Korbscheibe, b.
Kötéldob küllő, Korbspreitze. b.
Kötéldob orsója, Korbsäule, b.
Kötéldob tengelye, Seilkorbspin

del, Spindel, b.
Kötéldob tengelyének perselye,

Seilkorbspindelschuh. b.
Kötéldonga, Korbdaube, Korb

stange. b.
Kötelék, Verband.
Köteles, obligat, pflichtschuldig.
Kötelesség, Beruf, Obliegenheit, 

Pflicht, Schuldigkeit.
Kötelességellenes, pflichtwidrig.
Kötelességérzet, Pflichtgefühl.
Kötelességsértés, Pflichtverlet

zung.
Kötelesség teljesítése, Pflichter

füllung.
Kötelet gyártani, ('in Seil dre

hen. gé.
Kötelezettség, Obligo, Verpflich

tung.
Kötelezni, verpflichten.
Kötelező, obligatorisch.
Kötelező levél, Schlussbrief.
Kötelezvény, Obligation, Revers.
Kötélfogó, Seilfangbüchse. />.
Kötélfonó gép, Seilmaschine, gé.
Kötélhíd, Seilbrücke, é.
Kötélhorog, Seilkloben, b.
Kötélhurok, Seilsehlinge. b.
Kötélkalapács, Seilschlägel, b.
Kötélkorong, Schachtscheibe, 

Seilscheibe, Treibrolle, h.
Kötélkorong állványa, Seil sch ei - 

bengerüst. b.
Kötélkorong tengelye , Seil-

scheibenvvelle. b.
Kötélkosár, Trommel, Seiltrom

mel. b.

Kötéllel fúrás, Seilbohren, k.
Kötéllel szállítás, Seilfördernng. 

b.
Kötél merevsége, Seilsteifigkeit, 

Steifigkeit der Seile, gé.
Kötélnyereg, Fahrsattel, Fahr

knecht. b.
Kötélnyereg az aknakötélen,

Knecht, h.
Kötélpalló, Seilsteg. b.
Kötélpálya, Seilbahn, é.
Kötél sebessége, Seilgeschwin

digkeit. b.
Kötélsurlódás, Seilreibung, gé.
Kötélszakadás, Seilbruch; Scil- 

riss. b.
Kötélvastagság, Seilstärke, b.
Kötélverő, Seiler.
Kötélvezeték, Seiltrift, b.
Kötélvezető korong, Seilrolle, b.
Kötés, Auszimmerung, Gezim

mer, Verband, Verzimmerung, 
Zimmerung; talpatlan kötés, 
flüchtiges Gezimmer, b.

Kötésborító lemez, Stossplatte. 
é.

Kötet, Gebinde, Gebünde, Ge- 
bund.

Kötet a réz mélyítésénél, Ge
spann. ko.

Kötni, armiren; gé. verzimmern. 
h.

Kőtorlat, Moräne, f .
Kötő a födélen, Band. é.
Kötőanyag, Bindemasse, Binde

mittel, Bindestoff. Verbindungs- 
material. é.

Kötődrót, Binddraht. é.
Kötőfejsze, Bindaxt. é.
Kötőgerenda, Bindbalken, Bund- 

trarn, Wandriegel, é.
Kötőgerenda a hídon, Strec-k- 

holz. é.
Kötőgerenda fekhely lapja,

Bundtram Unterlagsplatte, é.
Kötőgerendasaru, Bundtram- 

schuh. é.
Kötő heveder, Spannbalken, é.

13*
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Kötő kapocs, Einbandklammer; 
ko. Ziehband. é.

Kötő láncz, Anlegkette; b. Hemm- 
kette, Sperrkette. <jé.

Kötő lap, Stossplatte. é.
Kő tömeg1, Steim nasse
Kötőpad, Bindebank. é.
Kötőréteg, Binderschaar, Binder

schicht. é.
Kötő réteg a falazásnál, Streck- 

schicht. é.
Kőtörmelék, Bauschutt, é.
Kőtörő gép, Steinbrechmaschine, 

Steinschleudermaschine. <jé.
Kötősor, Bundschaar. é.
Kötő szarufa, Bindersparren.
Kötőszer, Bindemittel, é.
Kötő talpfa, Stossschwcile. é.
Kötőtégla, Binderziegel, é.
Kötött, gebunden.
Kőtuskó, Steinblock. <’.
Kötvény, Obligation.
Kötvények kibocsátása, Aus

gabe von Obligationen.
Kötvények kibocsátó ára, Emis

sionspreis der Obligationen.
Kőút, Steinstrasse, Steinweg. é.
Kővágó, Steinhauer, b.
Kővágó csákány, Steinhaue, b
Kővágó legény, Orthäuer, b.
Kővágó munka, Arbeit am Ge

stein. b.
Kővel töltött rőzsekéve, Stein- 

faschine. é.
Kövér, fett.
Kövér habarcs, Fettmörtel.
Kővért, Harnisch am Gestein, h.
Kövesedés folyamata, Verslei- 

nerungsprocess. /.
Kővéső, Bergbohrer; b. Stein- 

meissel. é.
Követ, Deputirte.
Követ aprítani, Schlägeln, b.
Követel, Haben, Habet.
Követel a könyvelésnél, Credit.
Követelés, Forderung, Guthaben, 

Praetension.
Követelések, Activschulden.

Követelés és tartozás, Activum 
und Passivum.

Követelni, fordern.
Követelő, Creditor, praeteritius.
Követelő oldal az üzleti köny

vekben, Creditsede.
Követelt Összeg, Forderungs

summe.
Követésre méltó, nachalmmngs- 

vverth.
Következetes, consequent.I Következetesség, Consequenz. 

i Következetlen, inconsequent.
Következni, nach Γοigen.
Következő, n a c h f o l g e n d .
Következtetés , Folgerung, 

Schluss.
Következtetés képen, folglich.
Következtetni, f o l g e r n .
Kővé válni, wa-leinern. /'.
Kövezet, Pllasier.
Kövezett út, Sleinstrasse, Slein- 

weg. r.
Kövezetvám, Pllas termán 111.
Kövezni, pllnslorn. <·.

Kövező, P l l a s l e r e r .
Kövező bunkó, l’llasterramme.
KÖVÜlés, kövület, Versteinerung.

Kövület, Fossil, Petrcfact. ./'.
Kövülettan, Petrefactenkunde.
Köz, Abstand. Mittel; tengely 

köz, Ahslaml der Achsen; yé. 
vágány köz, Abstand zweier 
Geleise; <’. érczes köz, erziges 
Mittel, b.

Közakarat, Finstimmigkoit.
Közbenjárás, Fürsprache, Inter

cession, Inlei'vention, Vermit
telung.

Közbenjárás díja, Courtage.
Közbenjárni, intervenirem
Közbenjáró, Courtier, Interce

dent, Unterhändler, Vermittler.
Közbenlevő fok, Zwischenstufe.
Közbenlevő réteg, Zwischen

schichte. f .
Közbenső járat, Mittellauf, b.
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Közbenső oszlop, Zwisehenpl'ei-
ler. b. ·

Közbenső szakadék, Xwischen- 
truinm. h .

Közbenső vájatvég, Xwischen-
Ol't. b .

Közbesíteni, int<aj><11iιί■ 11. 
Közbesítés, IiiLim-jm>1 miion. 
Köztelepülés, Einlagerung. / .  
Közbirtokos, Milbositzor, Mit- 

éigonthümer.
Közbirtokosság1, < '.ompossosso- 

rat.
Közeg1, Modium, Organ.
Közé keverni, beimengen, heimi

schen. ko.
Közelebb hajtani vájatvéget,

anrücken (ins Eeldort. h .  

Közelítő érték, Nühevungswerth. 
Közelítő tört, Näherungsbruch. 
Közép, Mittel.
Középága az érnek, Mitteltrumm

dós Gangos. h .

Középár, Durchschnittspreis, Mit
tel preis.

Középczölöp, Mitlolpfosten, é. 
Középéletbeli, mesozoisch. / .  
Középenesapó (kerék), mittel- 

schlüchtig. gé.
Közepe valaminek, Mitte. 
Középfal, Mittelmauer. é. 
Középfeszíték , középfeszítő , 

Mitteleinstrich, b. 
Középgerenda, Mittelbalken, é. 
Középhegység, Mittelgebirge. /. 
Középjárat, Mittellauf, h .  

Középkeret, Mittolgeviere. h .  

Középkor, Mittelalter. 
Középkristály, Mittelkrvstull. ú .  

Középlap, Mittel platte, ko. 
Középnagy, median; középnagy 

félív, negyedrét, nyolezadrét, 
median folio, qua.rl. nelav. 

Középnagy ság, M i t1 elgi·<"> sse. 
Középnyersréz, Mittelhaitwerk. 

ko.
Középnyil, Miltelslempel. :. 
Középolvasztó, I íalbliochofen. k o .

Középoszlop, Mittelpfeiler, é.
Középpont, Centralpunkt, Cen

trum, Mittelpunkt.
Középponti tűz, Centralfeuer. /.
Középpont jelző, Körner, gé.
Középpont kívüli, excentrisch.
Középpont kívüliség, Excentri- 

citflt. gé.
Középre ható, centripetal.
Középre ható erő, Centripetal-

kraft.
Középrudazat, Mittelstück, gé.
Középsín, Mittelschiene.
Középső, mittlere.
Középső hőmérsék, mittlere 

Temperatur.
Középső járat, Mittellauf, b.
Középső kerék, Mittelrad. gé.
Középszámítás, Durchschnitts- 

bcrechnung, diametral Calcul,
Középszerű, mittelmässig.
Középtag, Mittelglied.
Középtartalmu érez, Mittelerz. 

b.
Középtartalmu ólom, Mittelwerk. 

ko.
Középtengely, Mittelachse.
Középvágat, Mittelstrecke, b.
Középvonal, Achse, Kernlinie, 

Mittellinie.
Közérzület, Gemeinsinn.
Kőzet, Gebirge, Gestein; átku

tatott kőzet, verritztes Ge
birge ; biztosan álló kőzet, 
standhaftes Gebirge ; egész, 
ép, eleven kőzet, ganzes Ge
stein ; érintetlen kőzet, unver
letztes Gebirge; fejlékeny kő
zet, geschneidiges Gestein; fel
tárt kőzet, aufgeschlossenes 
Gebirge ; futó kőzet, schwim
mendes Gebirge ; görgeteg 
kőzet, rolliges Gebirge; igen 
szilárd kőzet, sehr festes Ge
birge ; jelenkező kőzet, an
stehendes Gestein; középszi
lárd kőzet, mittelfestes Ge
birge ; lágy kőzet, mildes



—  1 9 8  —

Gebirge; málloti kőzet, faules 
Gebirge; nyomadékos kőzet, 
druckhaftes Gebirge; omladozó 
kőzet, flüchtiges Gebirge; re
pedezett kőzet, fladriges Ge
stein ; réteges kőzet, geschich
tetes Gebirge; sok vizet tar
talmazó kőzet, wasserreiches 
Gebirge ; száraz kőzet, trocke
nes Gebirge; szilárd kőzet, 
festes Gestein; szívós kőzet, 
zähes Gestein; törékeny kő
zet, brüchiges Gebirge ; üledé
kes kőzet, aufgeschwümmtes 
Gebirge, b.

Kőzet állapota, Gesteinszustand. 
/'.

Kőzet darab, Gesteinsstufe, b.
Kőzet-ék, Gebirgskeil. b.
Kőzet-ér, Gesteingang. b.
Kőzetfaj, Gebirgsart, / .
Kőzetképződés, Gesteinsbildung. 

/·
Kőzet-köz, Gesteinmittel, b.
Kőzet lapjai, Blattéi· des Ge

steins. b.
Közetlen, direct, unmittelbar.
Közetlen készelés az olvasztó

ból, Einlauffeuer, das Frischen 
vom Hochofen, ko.

Kőzetmutatvány, Gesteinsstufe. 
b.

Kőzet nyomása, Gebirgsdruck. b.
Kőzetréteg, Gesteinbank. b.
Kőzet szilárdsága, Gesteinsfestig

keit. b.
Kőzettan, Gesteinlehre, Petrogra

phie. f.
Kőzettani, petn(graphisch.
Kőzettömeg, Gesteinsmasse. / .
Kőzetváladék, Gebirgsscbeidung. 

b.
Kőzetválasztó lap, Gebirgsschci- 

dung. b.
KÖzfal, Scheidemauer. Scheide

wand. Zwischenmauer, c.
Közgyűlés, Generalversamm

lung.

Közhasznú, gemeinnülzig. 
Közhaszon, ‘Gemeinnützen. 
Közigazgatás , Administration, 

Staatsverwaltung. 
Közigazgatási, administrativ. 
Közkinestár, Fiscus.
Közköltség, G emcinkosten. 
Közlekedés, Gomm unication, 

Verkehr.
Kzölekedésbe jutni, durchschlü- 

gig werden, b.
Közlekedés eszköze, Communi- 

cationsmittel.
Közlekedésügyi ministerium ,

Communicati onsministerium. 
Közlekedés vonala. Gommunica- 

tionslinie.
Közlekednek a vonatok, die

Züge verkehren.
Közlekedni, communiri ren. 
Közlekedő, communicativ, dureb- 

schlägig. b.
Közlekedő eső, Gommunications- 

robr.
Közlekedő folyosó, Verbindungs

gang; é. Verbindungsstrecke, h. 
Közlekedő híd, Gommunieations- 

brücke.
Közlekedő út, Gommunications-

w o g .
Közlekedő vágat, Verbindungs

strecke. h.
Közlemény, Communicat, Mit

theilung, Notification.
Közlés, Übertragung, Transmis

sion; jé- Mittheilung, Notifica
tion.

Közlő kerék, Transmissionsrad.
¥■

Közlő kerekek, Hüderüberset- 
zung, Vorgelege. jó.

Közlő kerekek tengelye, Vor-
gelcgwelle. jó.

Közlő korong, Transmissions- 
sebeibe. jó.

Közlő szíj, Transmissionsriemen. 
U<’·

Köznépies, trivial.
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Közoktatásügyi ministerium,
Unterríchtsministeiium.

Közölni, niitlheilen.
Közömbös, indifferent, neutral.
Közömbösíteni, neutralisiron.
Közömbös lap, Indifferenztliiche.
Közömbös pont, Indifferenz

punkt.
Közömbös tengely , neutrale 

Achse.
Közönség, Publicum.
Közönséges, ordinär.
Közönséges habarcs, Luftmörtel. 

é.
Közönséges ólomolvasztás, or

dinäre Bleiarboit. len.
Közöny, Indolenz.
Közös, gemeinsam.
Közös bánya, Gemeinzeche, h.
Közös megmerevedés, gemein

same Erstarrung, f .
Közös mívelés, gemeinschaftli

cher Betrieb.
Közösség, Gemeinschaft.
Központ, Centrum.
Központfutó, Centrifugai.
Központfutó erő, Centrifugal- 

kraft.
Központfutó gép , centrifugai 

Maschine.
Központfutó sebesség, t lentri-

fugalgeschwindigkeit.
Központfutó szabályzó, Centri

fugai regula tor. jé.
Központfutó szivattyú, Centri- 

fugalpumpe. (jé.
Központi, central.
Központi erő, Centralkraft.
Központi igazgatóság, Central- 

direction.
Központilag héjas, concentriseh 

schalig. / .
Központi pályaudvar, Central- 

balmhof.
Központi pénztár, Centralcassa.
Központi szög, Centriwinkel.
Központos fúró, Centrumbohrer. 

é.

Központosítani, centralisiren. 
Központosítás, Centralisation. 
Központosító rendszer, Centra- 

lisationssystem.
Központos korong, Körnerplatte.

p .  V.

Központos szorító az esztergán,
fahrende Docke, Reitstock , 
Spitzdocke, y é .

Központos szorító szeg az esz
tergán, Reitnagel. j é .  

Központozni, eentriren. 
Központozó készülék, Centrir- 

apparat.
Központozó körző, Centrirzirkel. 
Közreműködés, Mitwirkung. 
Közreműködni, mitwirken. 
Közrendellenes, polizeiwidrig. 
Község, Commune, Communitüt. 
Községi út, Conununalweg. 
Községügy, Communal wesen. 
Közszellem, Gemeinsinn. 
Köztárház, Entrepot. 
Köztudomású, offenkundig. 
Közúti lokomotív, Strassenloco- 

motive. j é .

Közúti vaspálya, Strassenbahn, 
Strasseneiscnbahn. é .

Közügy, Gemeinwesen. 
Közvetetten, direct, immediat. 
Közvetett, közvetve, indirect. 
Közvetítő g ép , Zwischenma

schine. j é .

Közvetve, mittelbar.
Közzé tenni, ausschreiben, pro

lim] giren, veröffentlichen.
Közzé tenni újságban, einschal- 

ten in die Zeitung.
Közzé tétel, Ausschreibung, Be- 

kantmachung.
Krajezár, Kreuzer.
Kráter, Crater, Krater. / .  
Kressenbergi rétegek, kressen- 

berger Schichten. /.
Kréta, Kreide, ét.
Krétaesoport, Kreidegruppe, f .  
Krétaiszap, Kreideschlamm. /'.
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Krétaképződmény, Kivid Huni la
tion. /.

Krétamárga, Kroidomergvl. /. 
Kristály, < i-ysta11. Krystidl. ú .  
Kristályalak, Ki-vslaliliu m. á. 
Kristály csoport, Krystallgruppe.

lí.
Kristály csúcsa, Krk<· cim·.- Ki-vs-

l a l l s . ú .

Kristály éle, Kryslallkanlo. <í. 

Kristály fészek, <! miseit. l>. 

Kristály halmaz, Krvstallagregnl. 
ιί .

Kristály ismerő, Ki-ystnilograph.
lí .

Kristály lapok, K i-ystallíliu-ln n.
lí .

Kristálylencse, Krystalliuse. h m .  
Kristályodor, Krvslalldruse. l>. 

Kristályos. Krystallinisoh. 
Kristályosán szemcsés, kryslai- 

liniseli kürtiig. /'.
Kristályosán szemcsés - palás, 

krystalliniscli kümigsciiiH'rig. /. 
Kristályos homokkő, kryslalli- 

iiiseher Sandsluiii. f .  

Kristályosodás, K r v s l a 11 i a  t i u 11.
r.

Kristályosodni, kivst.i11isii-< 11 .
aiisehieson in K r\ s t a I i > ■. r .  

Kristályosodó edény, Kry.~!alli- 
salionsgolliss. r .  

Kristályosodott, kryslallisirl. 
Kristályos pala, k i-,\ sl .·d I i nia<■ ί i. ■ i 

Schiefer. f .

Kristályrendszer. Kry-L.a11~\ -dm:.
I/ .

Kristálysó, Kórusai/.. Kr\ -lall -al , ,
X. /;.

Kristálytan, Kryslallugi.i j >111- 
Kristálytengely , Kiv-ía l i a : -h-,

'i.
Kristálytiszta, km-dalilndl. 
Kristályvíz, Krv'lalii'alion,· w  a  - -  

sor. Kryslallwasmr. y.
Krokoit. I í u L11 i 1111 i o i ■ /.
Kryolit, Kissiéin.
Kulcs, Sohlii<s(d. d.

Kulcslyukfedő, Se l i l iS - i  !~i-luld 
d.

Kulcs taraj, Hart ó im -  Schlüs
sels. d.

Kulturréteg, K ii l lu rseh ie l i l .  d. 
Kúp, D o n i :  ifi', ( lom is. K u n i! ' ,  

Kogol.
Kupak aleüző tűzhelyen, I Inain

lo.
Kúpalaku, ounisoh. konisch. ke~ 

goH'ürmig.
Kúpfödél, Kogoldaoli. d. 
Kúpkerék, eonisehes Had. yd. 
Kupola, K u p iu l ,  d.
Kúpos, ouni/o l i .  konisch.
Kúpos cső, Kogolrol ir.
Kúpos hegy. Ki golborg. /. 
Kúpos kerék, Kogolrad, k o n i 

sches Had. W inko lrad .  yd.
Kúpos kötéldob, l inh ino . kon i-  

s r l io r  So ilkurh. ouiiisehe T ro m -  
111(1. h.

Kúposság’, (dn i io i lä l .
Kúpos szellentyü. K o g o h cn l i l .  

,7 ' ’
Kúpos szér, l lm id b u d d e l ,  l l u in l -

l iord. K oyol In τ ι) ,
Kúpos záró csap, . \hs|ierrkege|.

Kúpszelet, K > ·μ·*-isH 11 ii 11. 
Kúptengely, K egein ohse. 
Kurtítani, abki irzon.
Kuszáit, verw orren .
Kuszáitság, V o rw u iro idadI.
Kút, Id ru 111 k-i i.
Kútakna, I in m i ie i iw l in e h ! . d. 
Kutatás, Soluii-r. Schürfung. i>. 
Kutatás jegye, Sohurf/e ie l ion. >· 
Kutatás joga, Sehurfgoreehlig"

koil.  Solnn t i v o l i i .  h.
Kutatás köre, S ohurfk ív i- .  á.
Kutatások könyve, Solnn t i v o l i .

/
Kutatásra jogosított,, Srhurino

r (· < - i i I i μ-1. ■ i ·. /.,.
Kutatásra jogosító engedély.

Soli a l i l io  w i l l ig  inig. Solnn ilizunz.
S<-111η Γ-<-11' in. h.
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Kutatástan, SrliiiiTmigMelire. !>. 

Kutatás tere, S« !111i iVr>■ I>i< I. <>. 

Kutatást jelölni, em/clmri'en. I>. 

Kutatni, rillen Selmri' crerim.
suchen, schürfen. I·.

Kutató, Sell I iriel', h.
Kutató akna, Schmí-ehsehi /.·. 
Kutató árok, S<-lm: ι·_;ι ;ii , e n .  / , .  

Kutató biztos, Sellfl. hillgscoill- 
lnissár. h.

Kutató mívelés, sHmr!'!.;m. I>. 

Kutató munka, Srlmrlarbeii. h .  

Kutató szabadalom följelentése,
Kreisel 111 fi'; 11 lit 1 el (i 1; I !L.'·. I>.

Kutató táró. Surhslnllen. Schurf- 
stollen. h.

Kutató vágat, Sm-hsO-ecke. h .  

Kutató vájatvég’, Suc-horl. !>. 

Kúteső, I iniiuicniol11. <·. 
Kútfúró, Jlrunnenbohrer. ! · .  

Kútgém, Hrunneiischwengel. c. 
Kútkáva, lirunnenknmz. é 
Kútostor, Itmnnensl.-mge. <·. 
Küldemény, Sendung. I'hersen- 

dung.
Küldeni, senden.
Küldetés, .Mission.
Küldő, Absender. Adn-ssaiil .

Übersendor, Versenib-i·. 
Küldött, Hole.
Küldött bére, l-iolenlolm. /,·. 
Küldöttség Deiuihlii. Μ. 
Külfalazat nagyolvasztónál,

Seliuelil maillel. !:n.
Külfal az olvasztónál, < >Γ·-,i: lock.

h 'O .

Küllő, Si) < ■ i<-11 e. r 
Küllős kerék, S|»ei<-li--ii: ; I. , . 
Küllőtök, l i o s e l i e .  //. 
Külmérték, I >m elisi .-i 11 - r l e  n. ’> 

Külömbözö élek, muriéi.-l·.,· κ Hi
t en .  ( i .

Külömbözö lapok. lm
K1 e 11 e 11.

Külömböztetés, i»i iin 
Külömbség, !>iΓΓ·.. i:/. :.md,

(bllersellied.
Külömbzék, I >íl'k ; ■ m.iu:,

Külömbzékelés, I )i (Térénwimg.
Külömbzékelni, dineren/íren.
Külömbzéksor, D í Heren /. r .-i 11 e.
Külömbzéki számvetés, 1 >i IVe- 

renzialrechnung.
Külömbzéki tényező, Dill'eren- 

zialeoelTieienl.
Külömbzetes, d i ITereiizi;11.
Külömbzetes csavar, DilVnni- 

zialsehraube. </é.
Külömbzetes csigasor, Diileren- 

zialflaschcnzug. t/v.
Külömbzetes fék, Diltereii/ial- 

hreinse. i/r.
Külömbzetes feszültségmérö,

IMfferenzialmanomcter. ye.
Külömbzetes göngörítö, 1 )i(Te- 

renzialhaspel. tje.
Külön, extra, separat.
Külön adományozás, besondere 

Verleihung. Special veri eil mug. 
h.

Különalakuság, Allotropie. r .

Külön díjszabás, Speciallarit.
Különéld csúcsok, ungleirhkan- 

Iige Ecken, ά.
Különféle, mannigfaltig, unter

schiedlich, vrrscliiedrnaii ig.
Különféleség, I )i versi tii I. Ver

schiedenheit.
Különíteni érczet, scheiden.' h .

Különítés, Ausscheidung. S c h e i 
dung: l>. Sondening. r.

Különített érez, Scheider/., h .

Különítő, Scheider; h .  Separa- 
lor. z.

Különítő csatorna, Separation-- 
hitte. z.

Különítő edény, Absonderung-- 
gel'äss. c.

Különítő forgószita,Sepa ra l u u
I.mininél.

Különítő kalapács, Abselmide- 
fäiistel. h.

Különítő készülék, Soruh-iίιιιη-- 
vorrielitung. r.

Különítő töltsér, Sepurnlinn — 
Iriehl.er. z.
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Külön jog-, gefrümte Rechte, b.
Külön kocsiszakasz, Extracoupé.
Külön költség-, Specialkosten.
Különlapu csúcsok, ungleichflä-

chige Ecken, rí.
Különlapu élek, ungleichflächige 

Kanten, rí.
Különleges, special, specifisch.
Különleges csapás, Specialstrei- 

chen. b.
Különleges dőlés, Specialfallen. 

b.
Különlegesen, speciell.
Különlegesség, Spec/ialität.
Különnemű, heterogen, ungleich

artig, verschiedenartig.
Különnevü lapok, ungleichna

mige Flächen, rí.
Különoldalu, ungleichseitig, rí.
Külön osztalék, Extradividende.
Különposta, Extrapost.
Külön rendelet, Specialbefehl.
Különszerződés, Separatvertrag.
Külön térkép, Specialkarte, lm.
Külön Utasítás, Specialin

struction.
Különválás, Trennung.
Különvélemény, Separatvotum.
Különvonat, Extrazug, Separat

ing.
Külre kihozni, zu Tage bringen. 

T).
Külrepedések az aczélon, Hart- 

schricke. ko.
Külre szállítani, zu Tage för

dern. b.
Külrudazat, Feldgestänge. yé.
Külsejének nézete, äusseres An

sehen.
Külső ács, Tagzhmnerling. b.
Külső árok, Taggraben, Tagrö

sche. b.
Külső épület, Taggebäude, b.
Külső fal, Umfassungsmauer, ko.
Külső fal a nagyolvasztónál,

Mantel, ko.
Külső felőr, Taghutmann. h.
Külső huzat, Tagzug. fon.

Külső kezelés, Tagmanipulation. 
h.

Külső lég, Tagluft. b.
Külső mérés, Tagaufnahme, fon. 
Külső munka, Tagarbeit, h. 
Külső munkaszak, Tagschicht. 

b.
Külső szállítás, Tagförderung, b. 
Külső szellentyű a vízoszlopos 

gépeknél, Tagventil. yé.
Külső szivattyú, Tagpumpe, b. 
Külső ügyelő, Taghutmann. b. 
Külső víz, Tagwasser, h. 
Kültársulat, Gom mandite. 
Külterjedésü, extensiv.
Kültorok a nagyolvasztónál,

Futterschacht, ko.
Kültorok a vasolvasztónál, Füll- 

schacht. ko.
Kürtő, Abzugsröhre für Rauch,

Esse; ko. Rauchfang, Schlot, 
Schornstein. <'.

Küszöb, Schwelle, Unterschwelle.
é.

Kváderhomokkő, Quadersand
stein. f .

Kvarcz, Quarz, Bergkrystall, rí. 
Kvarezban bővelkedő, quarz- 

reich. J.
Kvarczpala, Quarzschiefer. /1 
Kvarezporfir, Quarzporphyr. /. 
Kvarcztalan, quarzfrei. /. 
Kvarcztartalmu, quarzführend.

f

L.
Láb, F uss, Schuh, é.
Lábaló, Beinbrett, b.
Lábas persely, Fusslager. yé. 
Lábbadozó, Convalescent, Recon

valescent.
Lábfont, Fusspfund. yé. 
Lábgőzlyukak a bogsán, Fuss- 

löcher, Fussräume, Fnssrum- 
men. érd.

Lábmérték, Fussmaass.



— 203 —

Lábnyomokat rejtő homokkő,
Fährtensandstein. /'.

Laborans, Laborant.
Láda, Kiste.
Ládaaczél, Kistenstahl, ko.
Lágy, mild : I, weich.
Lágy fa, weiches Holz. erd. 
Lágy forrasztó, Weichloth, Zinn- 

loth. jé.
Lágyítani, tempern, weichma- 

chen. ko.
Lágyítani aczélt, anlassen den 

Stahl, ko.
Lágyítani a vasat, adouciren

das Eisen, ko.
Lágyítani kénfonalat, bähen, b. 
Lágyító kemencze, Temperofen.

ko.
Lágy kőzet, mildes Gestein, h. 
Lágy ólom, Weichblei. ko. 
Lájeszmész, Liaskalk. ά. 
Lajstrom, Katalog Liste, Regis

ter.
Lajstromozni, registriren. 
Lajstromozó, Registrant, Regis- 

trator.
Lajtamész, Leithakalk. f. 
Lajtorja, Leiter.
Lakás, Quartier, Wohnung. 
Lakásátadó jegyzőkönyv, Woh- 

nungsübergaboprotoeoll.
Lakat, Schloss, Vorhängschloss, 

Vorlegschloss, é.
Lakatlan, unbewohnt.
Lakatos, Schlosser, é.
Lakatos munka, Schlosserarbeit.

Lakbérilletmény, Quartiergeld. 
Lakhatatlan, unbewohnbar. 
Lakható, baulich : é. wohnbar. 
Lakház, Wohngebäude, Wohn

haus. é.
Lakhely, Wohnort. Wohnsitz. 
Lakk, Lack. é.
Lakkfesték, Lackfarbe. é. 
Lakkozás, Lackiren. é.
Lakmusz, Lakmus.
Lakó, lakos, wohnhaft.

Lakóhely, Domicil.
Lakosztály, Appartement, é. 
Lakpénz, Quartiergeld.
Lámpa, Lampe.
Lámpabél, Lampendochl. \>. 
Lámpagy uj togató, Lám p ena u - 

zünder. h.
Lámpahordó, Leuchtbub. !>. 
Lámpaolaj, Brennöl. b. 
Lámpatisztító, Lampenputzer, 

Lampenwärter, b.
Lánez, Kette.
Lánczczalmérés, Kettenmessung. 

hm.
Lánczdob, Kettentronnnel. jé. 
Lánczfúvó, Kettengebläse, jé. 
Lánezhíd, Kettenbrücke, é. 
Lánezkapcsolás, Kettenkuppe

lung. jé.
Lánczkaró, Kettenstab. hm. 
Lánczmives, Kettenschmied. 
Lánezolni, Ketteln.
Lánczos göngörítő, Kettenwinde.

jé.
Lánczos vízmerítő, Kettenkunst.

jé.
Lánczszabály, Kettenregel. 
Lánczszem, Glied einer Kette, 

Kettengelenk, Kettenglied, Ket
tenring.

Láneztört, Kettenbruch. 
Lánezvonal, Kettenlinie. 
Lánezvonó, Kettenträger, Ketten- 

zieher. hm.
Láng, Feuerflamme, Flamme. 
Láng a készelő tűzhelyben,

Lauch, ko.
Lángcsatorna, Feuerzug. ko. 
Lángcső a gőzkazánoknál,

Feuerrohr, jé.
Lángeső, a kazán fűtő csöve,

Flammenroh :·. jé. 
Lángelmüség, Genialität. 
Lángész, Genii'.
Lángeszű, genial.
Lángfa, Brandholz. Werkholz, 

kn.
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Láng-fal a leüző tűzhelyen,
Hölle, Höllenmauer. io. 

Láng-felület, Feuertläche. 
Láng-híd, Feuerbrücke. I , o .  

Láng-híd a lángkemenczékben
Brücke, Feuerbrücke, io. 

Lánghíd a lángpestben, llerd- 
brücke. io.

Lángkemeneze, Fiam mólén. 
Lángkemenezében készein! ,

flammofenfrischen. io. 
Lánglyuk, Flammloch. Flamm- 

lucke. ko.
Lángmárga, Flammenmergel. /'. 
Lángolom, Jungl'ei-nblei. io. 
Lángoló szén, Flammkolile. ti. 
Lángpest, Flammofen, Reverbe- 

fiiOl'en. ko.
Lángtűz, F1 amm enfeiiej-. 
Lángvezeték, Feuercanal. ko. 
Lángzó a gáz égetésére, Bren

ner.
Lankáshegyoldal, gelinder, sanf

ter. Abhang.
Lap, Platte; ko. Pagina, Beite, 

Fläche.
Láp, Moor; tőzeges láp, Torf

moor.
Lapály, Niederung.
Lapát, Schaufel, Schippe, Schlip

pe. jé.
Lapátdeszka, Schaufelbrett. <'. 
Lapátelem, Schaufelelement, tje. 
Lapátfej, Schaufelblatt, e. 
Lapátfül, Schaufeldülle. é. 
Lapátnyak, Schaufelhals. é. 
Lapátnyél, Schaufelstiel. é. 
Lapátolni, schaufeln, é.
Lapátolt, geschaufelt,.
Lapátos kerék, Schaufelrad, jé. 
Lapátrend, Schaufelung, jé. 
Lapátrendszer, S c h a u feli m gs m e - 

thode. tfé.
Lap az érben, Bárul in Lager. 

b.
Lapítani, breiten, ausplatten, 

plätten, ko.

Lapítani vasat, ausbreilen da> 
Eisen, ko.

Lapítás, Breitung, io.
Lapító gép, Quetsche, io. 
Lapító hengermű, Qnel· <hwal/.- 

werk. l,o.
Lapító pöröly, Üreilhammer, 

l'latlhanimei·. io.
Lapka, Münzplalle, Alim/,plattéi: 

]>. r. PlaLLe. io.
I Lapkaedény, Platlenwandel. p. r.

Lapkaosztályozó, gép, Plalien- 
! sorfirmasebine, />. r.

Lapkát izzító kemencze, Plal- 
tenglühofen. p. r.

Lapkaveder, Plalb-nkübel. p. r. 
Lapocska, Spalel.
Lapóczok, Platinen, ko.
Lapok, Flächen; érintő lapok,

1 lontactllächen ; tűkörlapok, 
Spiegi-lflüchen. b.

Lapos, dien, flach, platt.
Lapos boeshengerek, Flachlup- 

penwal/.en. ko.
Lapos boltozat, gedrücktes (ie- 

wölbe. é.
Lapos dőlésű ér, llachfallende 

Lagerstätte, h.
Lapos drótkötél, Drahtbandseil. 

b.
Lapos fogó, Flachzange, jé. 
Lapos födélcserép, Flachziegel. 
Lapos menetű csavar, flachgän

gige Schraube, jé.
Laposra verni vasat, absehienm. 

ko.
Lapos reszelő, Ansatzfeile, jé. 
Lapos rugó, Blattfeder, jé.
Lapos sín, Flachschiene, io. 
Laposszarvu üllő, Fia chh urn

ái nboss. io.
Lapos szög, flacher Winkel, bm. 
Lapos üregezés, Flachcaliher. io. 
Lapos vas, Flacheisen. 1,0.

Lapos véső, Flaclmieissel. jé  
j Lapot számozni, paginiivn. 

Laptengely, Flürhenach-e. ,i. 
Láptőzeg, Muurfnrf.
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Lapúlás, lapultság, Abplatlung. 
Lapul az ér, ilcr <;; ι η μ; macht 

eine liank. 11 cr (lang leül síeli 
II;leli. h.

Lapúltság’a a földnek, Abplat
tung der Erde. f.

Lassan, langsam.
Lassítani, verlangsamen.
Lassító salak, Roherrisrhsrlilacke.

ko.
Lassúság, Langsam keil.
Lat, Lolligewielil.
Látás, Síeld : látásra, mii Síeld., 

nádi Síeld..
Látás szöge, Seliwinkel.
Látás tengelye, Seliaelise. 
Látható, el'sieli 1.1 ieli. siellllial·. 
Látókör, llorizonl; !>. Seld'eld. 
Latos, Irdliig. />.
Látószerárus, < »pliker.
Látó tehetség’, Srlikrafl.
Látó vonal, (lesielilslinie. 
Látszani, erselieinen.
Látszatos, illusorisch.
Látszik abból világosan, daraus

erhell!.
Láttamozni, vidimiren.
Laurenti rétegek, Laurentian

reek- / .
Laurus, I-mirus. /.
Láva, Lana. ιί.
Lávafolyam, Lawusl.rom. /'. 
Lávaömlés, Eawnei giessiing. /'. 
Lávatömeg, Lawainasse. /'.
Laza, a. ii Igeinek ei I. lucker, rollig.

/.

Laza kőzet, íeiges (iesleill, loses !
I ieslein. i indiel d es (leslein. b. \ 

Lazán, lose.
Laza tömeg, lose Masse. 
Lazítani, aulloekern.
Leakasztani a szállító edényt, :

abselilageii das Eürdergoiass 
vom Sed, !κ 

Lealázó, dem ül lügend.
Leásás, Abgrabmig.
Leásni, ahgrahon.

Lebegő határ, schwebende Mark- 
sla ll b.

Leboesátani, herablassen, herein
lassen, b.

Lebontani, demoliren, herabreis- 
sen. L

Lebontani épületet, ahreissen, 
einreissen ein Gebäude. {>.. 

Lebontani falat, abtragen cine 
Mauer, r.

Lebontani házat, hidat, falat
abbrechen. c.

Lebontás, Demolirung. 
Lebuktatni, lierabslürzen. bin- 

absf.iirzeii. b.
Leesapatni, lallen: ko. nieder-

scblagen. /a
Lecsapni, praeripiliren, r. 
Lecsapódott víz, Gondensalions-

wasser. tje.
Lecsapoiás, Abstich ; ko. Eid Wäs

serung. b.
Lecsapoiás az olvasztónál,

Ausschlag, Abstich, Ausstich. 
i'll.

Lecsapolni, abstechen, ablassen : 
io. drainiren; v. lecsapolni 
nyersvasat, ablassen das Roh
eisen. io.

Lecsapolni a pestből, ausste- 
eben aus dem Ofen. io. 

Lecsapolni pestet, aufrennen, 
das Slichloch öffnen, ko. 

Lecsapolni tavat, abgraben einen 
Teich, abzaplbn den Teich. b. 

Lecsapolni vizet, abziehen das 
Wasser, abzapfen das Wasser, 
entwässern, b.

Lecsapoló árok, Abflussgraben, 
Abzugsgraben, Abzugskanal: -. 
Draingraben, Entwässerungs
graben. <’.

Lecsapoló cső, Ablassrohr, Ab- 
lassröhre. <μ\

Lecsapoló lyuk, Abstich mi ge, 
Abslichloch. ko.
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Leesatlo, Abnehmer der Förder
fasse an der Hängebank eines 
Schachtes, b.

Lecsatolni a szállító edényt,
abselilagen das Fördergefäss 
vom Seil. h.

Leesavarni, abdrehen, abschrau- 
ben, losdrohen. </é. 

Lecsepegni, absocken im Gradir- 
werke. *. b.

Lecsepegtetni, abtraufen. 
Lecserepedzeni, abblättern. 
Leeserepedzés, Abblätterung. 
Leesipetni, abquetschen. 
Lecsippenteni ezüstszemeeské- 

ket az űzőkéről, ausstcchen 
Silberkörner aus der Capelle. 
Id.

Leesiszolni, absehleifen. </c. 
Lecsúszni, hinabgleiton.
Léez, Latte, é.
Léczboríték, Lattenverschalung.

Léczelni, latlen. c.
Léczezett, Belattung, Einlallung, 

Lattenwerk. c.
Léczfúró, Lattenbohrer, é. 
Léezkerítés, Lattenzaun. L 
Léczpalánk, Stacket. é. 
Léezrekesz, Lattenverschlag é. 
Léczszeg, Lattennagel, r. 
Léczzárolás a fafúvóknál, Leis- 

tenliederung. ko.
Ledolgozni, wegarbeiton. 
Ledolgozni tartozást, abverdie

nen.
Ledöngölni, feststampfen. <’·. 
Leékelni, hereinkeilen, b. 
Leélezni, abkanten, abschrägen. 

é.
Leemelni salakot, abhehen die 

Schlacken, ko.
Leengedni, nachlassen. 
Leereszteni, ablassen, einsenken. 
Leereszteni iszapot, ausklausen. 

z.
Leereszteni valamit az aknába,

in den Schacht hängen, b.

Leeresztő árok, Abschlagsgra
ben, Ablassgraben, z.

Leeresztő csatorna, Ablassgra
ben. 2·.

Leesni, herabfallen, hinabfallen.
Leesztergályozni, abdrohen. </ί.
Leétetni, lemaratni savval, ab

béi tzen mit Säure, r.
Leétetni savval, abülzen mit 

Säure. V.
Lefaragni, abarbeiten. 6.
Lefedés, a fedő lemívelése, Ab-

di'ckarheit, Abdeckbau. />,
Lefedni, a fedőt lemívelni, ah-

dt'cken das Hangende, h.
Lefedő vájás, Aufdeckarbeit. U.
Lefejtés, Evolution.
Lefejtő vonal, Evolute.
Lefejteni kőzetet, abarhoiton, 

abbrechen das (leslein, ver
hauen. h.

Lefejteni talppásztákkal. ab-
strossen, b.

Lefejtés, Abarbeitung, b.
Lefejtett hely, Abbau, b.
Lefejtett szénbányatelek, aus

gekohltes Feld. b.
Lefejtett terület, ahgebaules 

Feld. b.
Lefejtő vonal, Evolvente.
Lefelé, bergab.
Lefelé a folyón, sfmmalnväris.
Lefeszíteni, absprengen. b.
Lefizetni pénzt, (leld bezahlen, 

Geld erlegen.
Lefizetés, Abstattung, Erlag.
Lefoglalás, Beschlagnahme, Be

schlag, Confiscation, Sperre, 
Sequestration, Sequestri rung.

Lefoglalni, confiseiren, mit Be
schlag belegen, sequestriren.

Lefolyás, Abfluss.
Lefolyása a víznek, Ablauf des 

Wassers.
Lefolyni, ablaufen. <jt'.
Lefolyó árok, Abzugsgraben, 

Abzugskanal. 2.
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Lefolyó csatorna, Abflussrinne, 
Ablaufrinne. 0.

Lefolyó-, leeresztőcső, Abfa.ll- 
i'ohr, Ablallröhrc, Abflussrohr, 
Abílussröhro, Ablaufröhre. gé.

Lefordítani más nyelvre, über
setzen.

Lefoszlani, abblättern.
Lefoszlás, Abblätterung.
Lefödelezni, lebontani tetőt,

abdacben. é.
Lefödés, Abraumarbeit, Abdeck- 

arbeit. b
Lefödni, abräurnen, abdecken, b.
Lefödni egy telepet, aufdecken 

eine Lagerstätte, h.
Lefölözni, abschüpfen. h>.
Lég, Wetter; durranó lég, schla

gende Wetter; súlyos lég, 
schwere Wetter, b.

Légajtó, Wetterblende, Wett.er- 
thrtr. h.

Légajtónálló, Wettorth ür wärter. 
b.

Légakna, Lichtloch, Liebtsebaebt, 
Luftloch, Luftsebacht, Wettor- 
scbacht. Windscbacht. b.

Légálló, hermetisch, luftdicht.
Légáramlás, Wetterstroin. h.
Légáramlat, Li 1 ftströ mung.
Légesap, Luflhahn. gé.
Légesatorna, Wettercanal, Wet

terlutte. b.
Légcsere, Wettercireulation, Wet

terumlauf, Wetterwechsel, 
Wechsel der Luft; légcserét 
okozni, Wetter bringen, b.

Légellenállás, Luftwiderstand.
Legény, Geselle ; é. Mann. b.
Legénység, Mannschaft, b.
Legénységi könyv, Mannschafts

buch. b.
Legénység mívelése, Gesellen

bau. b.
Legénység névjegyzéke, Knapp

schaftshuch. b.
Legénytárs, Mitgesell.
Légerőtan, Aerodynamik.

! Légfogó, Wetterfang, Wetterhut, 
Windfang. b.

Légfojtás, Windpfropf. b.
Légfúvó, Wetterbläser, b.
Légfűtés, Lufthcitzuug, Warm- 

lnftheitznng. é.
Léggép, calorische Maschine, gé.
Léghevítő készülék, Winderhit

zungsapparat , Winderwär
mungsapparat, Windheizappa
rat, Lufterhitzungsapparat, ko.

Léghiány, Lichtmangel, Luft
mangel, Wettermangel, Wet- 
ternoth. b.

Léghiánynyal küzdő, wetternö- 
thig. b.

Legjobbat hivő, Optimist.
Legjobb fajta áru, primasorte.
Légkazán, Windkessel, gé.
Légkémelés, Eudiometrie. r.
Légkémény, Wetteresse. b.
Légkémlő műszer, Eudiometer.

V.
Legkisebb érték, Minimal worth, 

Minimum.
Légkör, Athmosphaere.
Légkörnyomás, Athmosphaeren-

druck, athmosphaerischer 
Druck, gé.

Legmagasabb hőfok, Maxi mai- 
temperatur, ko.

Legmélyebb szint, Tiefstes, b.
Legnagyobb érték, Maximum.
Legnagyobb megterhelés, Maxi

malbelastung. gé.
Legnagyobb nyomás, Maximal

druck. gé.
Legnagyobb sebesség, Maxi

malgeschwindigkeit, gé.
Légnélküli, luftleer.
Légnemű, elastisch flüssig, gas

förmig, luftartig.
Légnyereg, Luftsattel, gé.
Légnyomás, Luftdruck.
Légnyomásu, pneumatisch.
Légnyugvástan, Aerostatik.
Legolcsóbb ajánlkozó, Wenigst

ford ern der.
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Legombolyítani, e v o l v i r e n .  

Légoszlop, L u f t s ä u l e .  

Legömbölyíteni, a h n  i n d e m

I egöngöríteni csigával, a h  w i n 
d e n .

Legördíteni, l i e r a b w ü l z e n .  b i n -  
a b r o l l e n .

Légrekesz, Y V e i f e r b i i h n e .  />. 
Légritkúlás mérő, ................. .

s e r .
Légsulymérő, R a r o m e l e r ; körte- 

alakú légsulymérő, Himbam- 
i n e l e r ; edényes légsulymérő, 
L e l a s s b a r o n i e l e r : szívócsöves 
légsulymérő, I l e b e r b u r o m e l e r :  
utazó légsulymérő, R e i s e ] i a -  
r o m e t e r .

T.ég’sulymérő magassága, R a m -
liielerhölie.

Légsűrítő, < l o m p r e s s i o n s p u m p e .  
L o m p r e s s o r .  r/c.

Légsűrítő gép, L n l l c m n p r e s s i -  
m i s i n a s e b i n e .  i / r  

Légszárító, L u f t b a d .  ír. 
Légszellentyü, L u f t h a l m .  L u f l -  

k ! a p | K ‘. L u f i v e n t i l  ; < j é .  YY’e l l e r -  
k l a p p é ,  h

Légszivattyú, L u f t p u m p e .  < jí ·.  

Légszívó, L x h a u s t o r ;  gr W e l . l e r -
s a u g e r .  h .

Lég’táró, V Y Y I I e r s t o l l e n .  h.
Lég tartó, lufldicbl.
Légtorok az aknában, 'YY’e l l e r -  

: i b 111 e  i i u  11 ;_r, W’el  l e r l . r u i n m .  b .  

Légtorony, Y Y Y I I e r l h u r n i .  /< 
Légtől mentes, h e r m e t i s c h .  
Légtömlő, L u f l s r h l a i i e h .  ( j i · .  

Legüi'ítani, l i e r a b r n l l e i i .  b. 
Legurúlni, h e r a b r o l l e n ,  h i n a b -

rnl lei i .  h .

L é g  vágat, W e l l  e r s c h l a g .  AYYI. ter-
s|r e c k e .  I/.

Légválasztó, Y Y ' e l l o r s c h o i d e r .  b. 
Légvezeték, Y Y Y l l e r f i i l i r u n g .  YYYI- 

l e r l e i l u n g .  b.
Légvezetés, YY’e l t e r f ü h r r m g ,  YYYI- 

l e r h a l l u n g ,  YY’e t t e r l e i l u n g .  \ V e l -

I■ ■ rIs)-ui. : .  Wdlerver-orgung 
l.u Iliéi Imi;;'. I>

Lég vezetés rendszere, YYYIler-
Ií brimgssvslem. /i.

Lég vezető áttörés, Wellerschull.

Légvezető csatorna, Wcllcrlulle. 
b.

Légvezető cső, Liil'lleilnngsrohr: 
<!<'. Wel lerröhre ; b . Zugrölire.
ί,Ί>.

Légvezetö táró. Windli ite U 
Légvezető vágat, Welterabznv--

-drecke, b .

Légvonás, Lull/.iig. Weller/ug.
Zug; b . ZugluH..

Lég’vonás szabályozása, Zug; · 
giilirung. I n .

Légvonást szabályozni, slim- 
ini·n d en  Liil'lzug. h .

Légvonásu aknapest, Zug-
scliacb I olei I. í'o.

Légvonásu gázfejlesztő, Zugge-
neralor. to.

Légvonásu kemencze, Zugofeu.
!;<>

Légvonásu lángpest. Zugflamm-
Ulctl. !,'<>.

Légvonal, Lufi zug. 
Légvonatszabáiyzó,  L u fi ■/ u gs r e -

gi:i dm . í n .

Légvonalu kemencze, alhmo<-
I >1 la e ,  i e h e r  ( Me l i .  io.

Légw yü ií ö, Lid 11 lehäll er Lull re-

Leg'yaluini ,  abbobeln.  >'·.

Legyező a lakú,  läelierlormig. 
Legyosoi ,  I,; I,■; u a II igen.
Leb J'tV' i i i. dilaiiniell, abschiiu-

111 e  I i . /

Lehajlás a mágnestűnél, Indi-
l l a l i O l l .  b i l i .

Leiuijiást mutató készülék, In-
< muloriiim. bm.

Lehajló mágnestű, Inelinalions-
IlUiScI.  bili.

Lehajtani ereszkedést, ablreihen
e i n  L e - ell ke.  b .
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Lehámlani, abblältern. absehälen.
Lehámlás, Abblätterung.
Lehántani, absehälen.
Lehántaní fát, absehwarl.cn das 

Holz. ('.
Lehetetlen, unmöglich.
Lehető, möglich.
Lehetőleg·, möglichst.
Lehetőség, Möglichkeit, Th unlieb-

keit.
Lehetővé tenni, ermöglichen.
Lehetséges, möglich.
Lehordani, ablragen, herabtra

gen.
Lehorzsolni, abstreifen.
Lehúzni előleget, aufheben, Vor

schüsse abziehcn. h.
Lehűlni, lehűteni, abkühlen.
Lehűteni, abplöt/.en, ablösehen, 

abschrecken. ko.
Lehűteni a vasat, ablösehen das 

Eisen, ko.
Leírás, Írásban előadás, Be

schreibung, Description.
Leirat, Rescript.
Leírhatatlan, unbeschreiblich.
Leírni, abschreiben.
Leírni, írásban előadni,beschrei

ben, zu Papier bringen.
Lejárás, lejárat, Ablauf.
Lejárása az engedélynek, Ab

lauf der Concession.
Lejárás, az olvasztó adások 

sülyedése, Niedergang, ko.
Lejárat, Fälligkeit.
Lejárni, niedergehen, ko.
Lejárt (kamat), fällig.
Lejebbíteni, degradiren.
Lejebbítés, Degradation.
Lejegezni, abeisen. b.
Lejteni, fallen, Gefälle haben, 

einfallen, b.
Lejtés, Einfall, Fall, Gefälle,Tonn

lage ; b. Böschung, Neigung, c.
Lejtésszög, Ahdachungswinkel, 

Böschungswinkel, Neigungs
winkel. ('.

Lejtés vége, Fallendung, b.

Lejtés viszony, Abdachungsver- 
hältniss, Gefällsverhältniss. c.

Lejtés vonala, Tonnlaglinie. bin.
Lejtezni, ab wägen, nivelliren. bin.
Lejtező mérés, Nivellirung. bin.
Lejtező műszer, Abwägeinstru

men t. bin.
Lejtező zsebmüszer, Taschen- 

nivellirinstrument. bin.
Lejtő, Böschung, Dossirung; é. 

Abdachung, Abfall des Gebir
ges, Abhang, Gehänge.

Lejtő akna, tonnlägiger Schacht. 
b.

Lejtőfok, Abdachungsstufe. L
Lejtő hajlás viszonya, Abda- 

chungsverhältniss. é.
Lejtős, lejtöses, donlägig, abfal

lend, fallend, geneigt, lonnlä- 
i gig ; h. abhängig, schief; lejtős 
1 sík, schiefe Ebene.

Lejtős akna, Schleppschacht, b.
Lejtősíteni, lejtőt csinálni, bö

schen. dossiren, scarpiren. <·..
Lejtősre csinálni, lejtősen ásni, 

lejtősíteni, abdachen, é.
Lejtősség, Neigung.
Lejtőt csinálni, abböschen, dos

siren. é.
Lejtő vágat, schwebende Strecke. 

b.
Lejtő változás, Gefällwechsel. 6.
Lejtőzni, abböschen. é.
Lekapcsolni, aushängen, loskup

peln. (jé.
Lekapcsolni kocsit, abbängen 

einen Wagen, abkuppeln.
Lekopni, abschleifen, jé.
Lekoptatni, abschleifen, jé.
Leköszönés, Abdankung.
Leköszönés utáni munka, Dank

arbeit, Arbeit nach der Ab
dankung. b.

Leköszönni, Abdanken , den 
Dienst aufgeben, danken, resig- 
niren.

Lekötni, vinculiren.
Lélekjelenlét, Geistesgegenwart.

14
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Lélekölő, geisttödtend.
Leleményes, erfinderisch.
Leleplezni az eret, den Gang 

entblössen. h.
Lelet, Fund; b. Befund.
Leletbéjelentés, Befundsbericht.
Leletezés, Befundsaufnahme, In

ventur.
Leletezni, inventiren.
Lelet fölvétele, Befundsaufnah

me.
Leletfölvételi jegyzőkönyv, Be-

fundsprotocoll.
Leletjel, Fundstufe, Fundzeichen. 

δ.
Lelettár, Inventar, Inventarium.
Lelettári, inventarial.
Lelettári napló, Inventarjournal.
Lelettári számadólap, Inventa- 

rienconto.
Lelettári tárgy, Inventargegen

stand.
Lelki erő, Geisteskraft.
Lelkiismeretes, gewissenhaft.
Lelkitehetség, Geistesanlage.
Lelőakna, Fundschacht, b.
Lelőbánya, Fundgrube, b.
Lelőhely, Fundort, b.
Lelőjog, Fundrecht, b.
Lelőni, wegthun. b.
Lelőpont, Fundpunkt, δ.
Lemaratni a síneket, abfrei sen 

die Schienen, yé.
Lemaratni savval, abätzen mit 

Säure, v.
Lemásolni rajzot, abzeichnen, 

calquiren.
Lemélyeszteni, lemélyíteni, ab

senken, absinken, abteufen, 
abstärrtmen, abstemmen, b.

Lemélyesztés, Absenken, absin
ken, Abstämmen, Abstemmen, 
Abteufen, b.

Lemélyíteni ereszkedést, abtrei
ben ein Gesenke, b.

Lemenetel, Herabfahrt, b.
Lemenni bányába, herabfahren. 

b.

Lemeríteni, abschöpfen. 
Lemérni mértéket körzővel,

ein Maass abstechen, hm. 
Lemetszeni, abschroten, ko. 
Lemez, Blech; kazánlemez, Kes

selblech ; vaslemez, Eisenblech.
ko.

Lemezanyag, Blechmatenaleisen.
ko.

Lemezáru, Blechwaare. 
Lemezboríték, Blechbeschlag. L 
Lemezesomó, Zange ko 
Lemezeső, Blechröhre. 6. 
Lemezernyő, Schirmblcch. ko. 
Lemezes kőzet, blätteriges Ge

stein. b.
Lemezes szén, Blätterkohle. l>. 
Lemezfödél, Blechdach. <’. 
Lemezgerenda, Blechträger. 6. 
Lemezgyár, Blechschmiede , 

Blechfabrik, Blechhütte, ko. 
Lemezhajlító gép, Blechbiegma

schine. yé.
Lemezhajiító készülék, Blech- 

biegapparat. yé.
Lemezhámor, Plattenschmiede. 

ko.
Lemezhenger, Blech walze, ko. 
Lemezhengermü,Blech walzwerk. 

ko.
Lemezhengersor, Blechwalzen

strasse. ko.
Lemezhevítő , Blechglühofen , 

Blechfeuer, ko.
Lemezkalapáes, Laminirhammer. 

ko.
Lemezkémény, Blechschornstein. 

yé.
Lemezkováes, Blechschläger , 

Blecbschmicd. ko. 
Lemezlapkák, Stürze, ko. 
Lemezmérték, Blechmass. ko. 
Lemeznyiradék, Blechabschnitte. 

ko.
Lemezolló, Blcchschecrc, Tafel - 

scheere. ko.
Lemezpöröly , Blechhammer , 

Blechpochwerk, ko.
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Lemezszegees, Blechniete. ß .  
Lemezszita, Blechsieb. 
Lemeztusag, laposra vert vas, 

melyből lemezt készítenek,
Blechflammeln, Flammeln. ko. 

Lemeztűzhely, Blech teuer, Blech- 
glühofen. ko.

Lemezvas, Dünneisen, ko. 
Lemezzel borítani, plattiren. 
Lemezzé nyújtani, laminiren. ko. 
Lemintázni, abmodeln, ko. 
Lemivelni, abl reiben das Gestein, 

hereinbrechen, b.
Lemondani, abdanken, den Dienst 

aufgeben, entsagen, lossagen, 
renunziren, resigniren. 

Lemondás, Abdankung, Entsa
gung, Verzichtleistung. 

Lemosás, Abspülung, Abschwem
mung. f.

Lenagyolni, abarbeiten. L 
Lenese, Linse, hm.
Lenesealaku, linsenförmig, b. 
Lenesealaku ér, Lenticulargang.

f
Lenesealaku tömzs, Linsenstock. 

b.
Lendítés, Impuls.
Lendítő erő, Schwungkraft, ß .  
Lendítő golyó, Schwungkugel.

ß -
Lendítőgolyós szabályozó ,

Schwungkugel regulator, ß .  
Lendítő kar, Schwunghebel, ß .  
Lendítő kerék, Schwungrad, ß .  
Lendítőkerék féke, Schwungrad

bremse. ß .
Lendítőkerék tengelye ,

Schwungradwelle, ß .  
Lendületes, schwunghaft. 
Lengeni, schwingen.
Lengés, Oscillation, Schwingung. 
Lengés ideje, Schwingungsdauer, 

Schwingungszeil.
Lengés ive, Schwingungsbogen. 
Lengés középpontja, Schwin

gungspunkt.

Lengés nagysága, Schwingungs
weite.

Lengés szöge, Elongationswin
kel.

Lengés távolsága, Elongation.
Lengítmény, Sublimat, Sublima- 

tionsproduct. o.
Lengő ajtó, schwingende Thür. 

b.
Lenni, befinden, entstehen.
Lenolaj, Leinöl.
Lényegtelen, unwesentlich.
Lenyírni, abscheeren. ko.
Lenyomat, Abdruck.
Lenyomni, abpressen.
Lenyomni pénzdarabot ónba,

abschlagen eine Münze in Zinn.
■p. V.

Leoldani szivattyút, abhängen 
den Kunstsatz, abkuppeln, ß .

Leolvadni, abschmelzen, ko.
Leolvasni az órát tájolón, ab

nehmen die Stunde, hm.
Leolvasztani, abschmelzen, weg

schmelzen. ko.
Leomlani, herabstürzen; h. U m 

stürzen.
Leönteni, decantiren. v.
Lepárlás, lepároltatás, Destilla

tion : száraz lepárlás, trockne 
Destillation; részleges lepár
lás, fractionirte Destillation, v.

Lepárló edénypest, Destillirge- 
fässofen. ko.

Lepárló kamara, Destillirkam- 
mcr. v.

Lepárló kemeneze, Destillirofen.
V.

Lepárló készülék, Destillirappa- 
rat. v.

Lepárolni, lepároltatni, destilli-
ren, eindampfen, abziehen. v.

Lépcső, Absatz, Stufe, Staffel, 
Stiege, Treppe, é.

Lépcsőablak, Treppenfenster L
Lépesődeszka, Fusstrittbrett, 

Trittbrett, é.
Lépcsőfoglaló, Treppenwange, e.

14*
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Lépcsőfok, Fusstritt der Stiegen, 
Stiegenstufe, Treppenstufe, é.

Lépcsőház, Stiegenhaus, Trep
penhaus. é.

Lépcsőkorlát, Treppengeländer. 
é.

Lépcsőorsó, Stiegenspindel, ά.
Lépcsős akna, Treppenschacht. 

b.
Lépcsős ereszke, Treppen

schacht. b.
Lépcsős henger, Staffelwalze, kn.
Lépcsős korong, Stufenrolle, gé.
Lépcsős rács, Treppenrost. gé.
Lépcsős szellentyű, Treppen

ventil. gé.
Lépcsőzetes, terassenartig.
Lépcsőzetesen, staffelförmig.
Lépcsőzetes rács, Etagenrost. gé.
Lépés, Schritt.
Lepidodendron, Lepidodendron. 

/·
Lepidolithszikla, Lepidolithfels.

/·
Lepidosiren, Lepidosiren, /.
Leptaena, Leptaena. / .
Lerajzolni, abzeichnen.
Lerajzolni gépet , aufnehmen 

eine Maschine, gé.
Lerakás, Ausladung, b.
Lerakás illetéke, Ablegegebüh- 

ren.
Lerakni, abtrecken, abladen, aus- 

laden, abiogén, absetzen.
Lerakni, lerakódni, ablagern./.
Lerakodás, Entladung.
Lerakódás, Ablagerung, f .
Lerakodás illetéke, Abladege- 

bühren, Abladegeld, Ablade
kosten.

Lerakódni, absetzen im Wasser. 
z.

Lerakodó vágány, Abladegeleis.
Lerakó hely, Abladeort, Nieder

lage.
Lerakó tárház, Entrepot.
Lerakott, lerakodott, abgelagert. 

/·

Lerepeszteni, abtreiben das Ge
stein, absprengen, herabschies- 
sen, herabsprengen. b.

Lerepeszteni ékkel, hereintrei
ben. h.

Lereszelni, abfeilen, abraspeln.

Lerombolás, Demo lining.
Lerombolni, demoliren.
Leróni, entrichten.
Leróni tartozást, abtragen.
Lerontani épületet, hidat, falat,

abbrechen. é.
Lerovás, Abschreibung, Abstat

tung, Abtrag, Dccompt, Esconto.
Lesarkazni, abschrägen. é.
Leseperni a seprő szért, abkoh- 

ren die Kohrherde, z.
Lesímítani, abziehen die Uneben

heiten. é.
Lesrófolni, abschrauben, los

schrauben. gé.
Lesulykolt, eingerammt, é.
Leszakítani, abreissen.
Leszállani aknába, hinabfahren. 

b.
Leszállani bányába, absteigen. 

b.
Leszámítani, abrechnen, abschrei

ben, discontiren, eseomptiren, 
scontiron.

Leszámítás, Discontirung, Es
conto.

Leszámító bank, Discontobank, 
Escomptobank.

Leszámító üzlet, Discontoge- 
schäft.

Leszámítvány, Disconto, Sconto.
Leszámolás, Abrechnung, Es- 

compte.
Leszámoló hivatal, Abrechnungs

bureau.
Leszámoló ív, Werkerbogen, ko.
Leszámoló könyv, Abrechnungs

buch.
Leszámolni, abraiten ; b. abrech

nen.
Leszármaztatás, Ableitung.
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Leszármaztatni, ableiten.
Leszavazni, überstimmen.
Leszedni, abziehen von der Ober

fläche des geschmolzenen Mc- 
talles. ko.

Leszedni a jeget, abeisen, b.
Leszedni habot, abschäumen. ko.
Leszedni meddőt, abheben das 

Taube vom Siebe, z.
Leszerelni, dernontiren.
Leszolgálni tartozást, altverdie

nen.
Leszorítani, altpressen.
Leszűrni, abliltriren. r.
Letakarni, bedecken.
Letelés, A bla id'.
Létei, Existenz.
Letelése a szállítás határidejé

nek, Ablauf der Lieferzeit,
Letenni, degradiren.
Leterhelni, entladen.
Letériteni erővizet, abscldagen 

das Krallwasser; j. a kifolyó 
vasat, abscldagen dasíliessende 
Kisen. ko.

Letérített víz, Abschlagwasser.

Létesíteni, zu Stande bringen, 
realisiren.

Létesítés, Ausführung.
Létesíthető, realisirltar.
Létesülés, Zustandekommen.
Letét, letétemény, Deposit, De

positum.
Letétbank, Depositenbank.
Letétdij, De])ositentaxe.
Letétel, Deponirung, Deposition, 

Erlag, Di'gradation.
Letéteményes, Depositar.
Letéteményezni, deponiren.
Letéteményező, Deponent, De

positeur.
Letéteményi hivatal, Depositen

amt.
Letéti bizonyítvány, Deposit-

schein.
Letétilleték, Depositengebühr.

Letéti próbaesomók, Deposit- 
probenpaquete. ké.

Letétjegyzőkönyv, Depositen- 
protocoll.

Letétnapló, Depositenjournal.
Letétőr, Depositenverwahrer.
Letétpénztár, Depositencasse.
Letétpróba, Depositprobe, ké.
Letett pénz, Depositengeld.
Létezni, existiren.
Letisztázni, abschreiben, rein

schreiben.
Letördelni, abpicken, b.
Letördelni kőzetet, abhauen das 

Gestein, h.
Letördelni tapadékot a kava- 

rásnál, aufstechen beim Pud- 
deln. ko.

Letörhető, abbrüchig, b.
Letörni, abscldagen.
Letörni a bányában érczdara- 

bot, abstufen ein Erzstück, b.
Letörni érez, v. kőzet példányt, 

absetzen ein Stück von einer 
Stufe, b.

Letörni fúvóka orrát, aufnasen, 
die Nase abstossen. ko.

Letörni szeg hegyét, abkippen, 
koppén eine Nagelspitze, é.

Létra, Leiter.
Létra a bányában, Fahrt, b.
Létrafok, Fahrtsprosse, Leiter

sprosse, Sprosse, b.
Létrakapoes, Fahrthacken, b.
Létrapad, Fahrbühne, b.
Létrapad az aknában, Fahrt

bühne. b.
Létraszár, Fahrtschenkel, b.
Létratámasz, Fröschel. b.
Létrát elveszíteni lába alól,

fahrtlos werden, b.
Létrázat, Belitterung. b.
Létszám, Stand.
Létszáma a személyzetnek,

Status.
Létszámkimutatás, Standesaus

weis.
Leueitporfir, Leucitporphyr. /.
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Leucitszikla, Leucitfels. /'.
Leukopyrit, axotomer Arsenkies. 

ά.
Leúsztatni, herabflössen, erd.
Leülepedett, abgelagert, f .
Leülepedni, absetzen im Wasser, 

2. ablagern, f .
Leülepíteni, absetzen im Wasser.

Leüzés, Capellirung, Cupellation;
ld. Abtrieb, Abtreibarbeit,T reib
arbeit. ko.

Leüzés a leűzőtűzhelyen, Trieb.
ko.

Leüzés folyamata, Abtreibpro- 
cess, Treibprocess. ko.

Leüzés kezdete, Weichfeuern 
beim Treiben, ko.

Leüzni, eapelliren, cupelliren. ké.
Leűzni ólmot, abtreiben das Blei, 

treiben, ko.
Leüzni űzőkén, Capeiliren, kupel- 

liren. Id.
Leüző, Abtreiber, Treiber, io.
Leűző bér, Treibelohn. ko.
Leüző csésze, Teste, Testschale, 

Testschüssel, ko.
Leűző fa, Abtreibeholz, Treib

holz. ko.
Leüző hamu, Treibasche, ké.
Leűző ház, Treibhaus, ko.
Leűző horog, Treibherdhaggen. 

ko.
Leüző kemencze, Treibofen. ko.
Leüző kohó, Abtreibhütte, ko.
Leűzőkupak, Abtreibhut. ko.
Leűzőkupak emelője, Treibhut

aufzug. ko.
Leűzőkupak emeltyűje, Treib

huthebel. ko.
Leűzőkupak gyűrűje, Hutring, 

Treibhutkranz, ko.
Leűző mester, Treihmeister. ko.
Leüző ólom, Treibwerk, Werk

blei. ko.
Leűző rúd, Treibstange, ko.
Leüzőtűzhely, Treibherd, Ab

treibherd, Abtreibofen. ko.

Leüzőtűzhely ágya, Treibsohle. 
ko.

Leüzőtűzhely anyaga, TVstasche, 
Testherd, Testmasse, ko.

Leüzőtűzhely döngölője, Treib- 
hcrdstössel. ko.

Leüzőtűzhely füstje, Treibrauch. 
ko.

Leüzőtűzhely kéménye, Treib
herdesse. ko.

Leüzőtűzhely koszorúja, Treib
herdkranz. ko.

Leüzőtűzhely kupakja, Hut des
Treibherdes, Treibhut. ko.

Leüzőtűzhely szorítója, Treib
herdziehring. ko.

Levagdalni, abschroten, ko.
Levágni, loshauen; b. abstossen, 

abtrugen ; <’. absclmeiden; le
vágni csövet, ein Rohr air
schneiden ; levágni a síneket, 
abschneiden die Schienen, i/é.

Levágni erdőt, abholzen, erd.
Levájás, Abarbeitung, h.
Levájni, abgraben, abarbeiten, 

abstümmen. h.
Leválás, Ablösung, b.
Levegő, Tad't, Wetter; bágyadt 

levegő, matte Wetter ; jó le
vegő, gute Wetter; könnyű 
levegő, leichte Wetter; mér
ges levegő, giftige Wetter; 
rossz levegő, böse Wetter, b.

Levegőn szárított, Lufttrocken.
Levehető bogsatakaró, beweg

liche Decke des Meilers, erd.
Levél, Brief.
Levélbélyeg, B riefst e m p e 1.
Levélben, brieflich.
Levélboríték, Briefcouvert., Cou

vert.
Levéldij, Briefporto.
Levélérez, Nagyágit, ά.
Leveles tőzeg, Blättertorf. Λ.
Levelezés, Corresponded.
Levelezni, corrcspondiren.
Levelező, Briefsteller, Corres

pondent.
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Levelezőkönyv, Briefbuch. 
Levélhordó, Briefbote, Briefträ

ger.
Levéljegy, Briefmarke. 
Levélpapiros, Briefpapier. 
Levélposta, Briefpost. 
Levélsajtó, Briefpresse.
Levéltár, Archiv.
Levéltáros, Archivar. 
Levéltáska, Briefbeutel. 
Levélváltás, Briefwechsel. 
Levenni salakot, ausschlacken. 

ko.
Leverni, abschlagen.
Leverni a kazánhoz tapadt sót,

abklopfen den Pfannenstein, 
abkrusten. s. b.

Levésni, abstämmen, abarbeiten;
é. abmeisseln. jé.

Levetni, hinabwerfen.
Levezetés, Deductio.
Levezetni, deduciren.
Levezetni a vizet, abführen das 

Wasser.
Levezető eső, Abführungsrohr.

!!<'■
Levezető lap, Abflussbrett, a. 
Levezető vízárok, Abzug des

Wassers, z.
Levonás a bérből, Abzug vom 

Lohne, b.
Levonás fizetésből, Besoldungs

abzug.
Levonni, herabziehen.
Levonni a bérből, abziehen von 

dem Lohne, in Abzug bringen. 
b.

Levonó köszörű, Abziehstein, 
Abziehschleifstein, jé.

Levonó szeleneze, Äbziehbüch-
sen. }). V.

Levő, befindlich.
Leydeni palaezk külső és belső 

borítása, äussere und innere 
Belegung der Leydener Fla
sche.

Lezárás, Abschluss.

Lezárni, abschliessen ; jé. lezárni 
a számadásokat, abschliessen 
die Rechnung.

Lezuhintani, abstürzen. 1.
Libellula, Libellula. / .
Libroeedrus, Librocedrus. /.
Liget, Gehölz.
Lignit, Lignit, á.
Likacsok, Poren.
Likacsos, porös.
Likacsos nyersvas, luckiges Roh

eisen. ko.
Likacsosság, Porosität.
Limonit, Brauneisenerz, Braun

eisenstein, brauner Glaskopf, 
Bohnenerz, Eisenoxydhydrat, 
Gelberde, Limonit, Morasterz, 
Quellerz , Raseneisenstein , 
Sumpferz, Thoneisenstein, Wie
senerz. á.

Linarit, Bleilazur, Kupferblei- 
spath, Kupferbleivitriol, ά.

Lingula, Lingula. /.
Liparit, Liparit, Trachptporphyr. 

/·
Liszt a zúzóból, Mehl; darás 

liszt, rösches Mehl; finom 
liszt, mildes Mehl; közép liszt, 
mittleres Mehl. z.

Lisztcsésze, Mehlscherben, hé.
Lisztemelő, Mehlführer, z.
Lisztpróba, Mehlprobe, z.
Lisztszekrény, Mehlkasten, z.
Lisztszér, Mehlherd. z.
Lithionesillám, Lithionglimmer. 

f.
Lithografiai mészkő, lithogra

phischer Kalkstein. /.
Litorinellamészkő, Litorinellen- 

kalk. /.
Littorina, Littorina. é.
Lóerő, Pferdekraft, jé.
Logaritmus, Logarithmus.
Lóistálló, Pferdestall, é.
Lójárgány, Pferdegöppel. b.
Lójárgány kötéldobja, Pferde

korb.
Lokomobil, Locomobile, jé.
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Lokomobilkazán, Locomobilkes- 
sel. gé.

Lokomobil szerelvénye, Loco- 
mobilarmatur. gé.

Lokomotív, Dampfwagen, Loco
motive. gé.

Lokomotivgyár, Locomotivbau- 
anstalt. gé.

Lokomotivkezelő, Locomotiv- 
iülirer. gé.

Lokomotivműhely, L o com o t i v -
Werkstatt, gé.

Lokomotivszerkezet, Locomo- 
tiveonstruction. gé.

Lokomotív tapadó súlya, Ad-
haesionsgewicht einer Locomo
tive. gé.

Lokomotivvasút, Loeomotiv- 
bahn. gé.

Lomb, Laub. e rd .
Lomberdő, Laubwald, e rd .  
Lombfa, Laubholz. erd . 
Lombfahasználat, Laubholznut

zung. e rd .
Lombfűrész, Laubsäge, é. 
Lombik, Destillirkolben, Kolben, 

Retorte, v.
Lombikfogó, Kolbenkluft. />. e. 
Lombiktartó, Goldsolutionsrost.

ké.
Lombtakaró a boksán, Rauh

decke. erd .
Lomhálkodni, Hundspengelste- 

chen. b.
Lópálya, Rennbahn, h. 
Lopóeska, Pipette, n.
Lóval hajtott gép, Pferdekunst. 

b.
Lovas kerülő, Überreiter. 
Lóvonatu gép , Pferdegöppel, 

Rosskunst. b.
Lóvonatu szállítógép kötél

dobja, Pferdekorb. b. 
Lóvonatu vasút, Pferdebahn. 
Lökés, Hub, Stoss, gé. 
Lökéshárító, Stossbuffer. gé. 
Lökni, stossen.
Lökő erő, Stosskraft. gé.

Lökő és emelő karika, Stoss 
und Hebring, p .  n.

Lökő fúró, Stossbohrer. b.
Lökő rúd, Stossstange. *.
Lökőszér, Stossherd; folyton 

működő lökőszér, continuir- 
licher Stossherd. .c.

Lökőszér emelő rúdja, Stoss- 
herdhebstange. z .

Lökő szerkezet, Stossvorrich- 
tung. 2.

Lökőszér kitolása, Ausschub des 
Stossherdes. 3.

Lökőszér lüktetése, Ausschub 
des Stossherdes. z.

Lökve fúró gép, Stossbohrma- 
schine. b.

Lőni, schiessen.
LÖSZ, Mergellolmi, Löss. / .
Lövés, Schuss: a lövés megla

zította a kőzetet, der Schuss 
hat das Gestein geschreckt; a 
lövés hatott, der Schuss hat 
gewirkt; a töltés nem sült el, 
der Schuss hat versagt; a lövés 
nem hatott, der Schuss hat 
sich verschlagen, b.

Lövésszakmány, Schussgeding. 
b.

Lövő gyapot, Schiessbaiimwolle. 
b.

Lövőszer, Munition, b.
Lövőszeröntés , Munitionsguss.

ko .
Luczfenyő, Edeltanne, Fichte, 

Pechtanne, Weisstanne, erd .
Lúg, Lauge, ko.
Lúgolni, laugen, ko.
Lúgozni sót, verwässern, s. b.
Lúgüst, Laugenpfanne, ko .
Lúgzás, Extraction, Laugerei, ko.
Lúgzás maradványa, Auslau

gungsrückstand , Extractions
rückstand. ko .

Lúgzó folyadék, Auslaugungs
flüssigkeit. ko.

Lúgzó intézet, Auslauganstalt, 
Extractionsanstalt, ko .
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Lúgzó kád, Auslaugbottich, Aus
laugfass , Extractionsbottich, 
Extractionsfass, Laugbottich, 
Laugenständer, Laugfass. ko.

Lúgzó készülék, Extractions
apparat. ko.

Lúgzó munka, Extractionsbe- 
ti'icb. ko.

Lúgzó mű, lúgzó intézet, Ab
lauganstalt, Laugerei, ko.

Lúgzó szekrény, Ablaugkasten, 
Auslaugkasten, ko.

Lúgzó teknő, Auslaugtrog. b.
Lúgzó tér, Wehrraum. s. />.
Lúgzó terem, Auslaugsaal, Ex

tractionssaal, Fällungssaal. ko.
Lukaesos öntöttvas, Weichfloss. 

ko.
Lüktetések, Stösse. z.
Lüktetések száma, Ausschub

zahl. z.
Lüktető, suecussorisch. s.
Lyeopodiaeeák, Lycopodiaceae. 

/·
Lyuk, Loch, Oehr, Ochse.
Lyukasztani, lochen ; jé. durch

schlagen, löchern, b.
Lyukasztás, Durchschlag, Or

tung. h.
Lyukasztó gép, Durchschnitts

maschine ; p. o. Durchstossma- 
schine, Lochmaschine. jé.

Lyukasztó gyűrű, Lochring. jé.
Lyukasztó kalapács, Durch

schlaghammer. jé.
Lyukasztó tű, Lochbolzen, Loch

stempel, Stempel, jé.
Lyukasztó vas , Durcheisen, 

Durchschlageisen, Locheisen.
<β·

Lyukat elzárni, zumachen eine 
Öffnung, é.

Lyukat fúrni, Bohrloch bohren, 
abbohren, absinken, ah leiden, 
niederbringen, schlagen, stos- 
sen, abstossen, niederstossen, 
treiben, niedertreiben, b.

Lyukat mélyeszteni, Bohrloch 
bohren, abbohren, absinken, 
abteufen, niederbringen, schla
gen, stossen, abstossen, nie
derstossen, treiben, niedertrei
ben. b.

Lyukat vésni, ein Loch stem
men. c.

Lyukfűrész, Lochsäge, Spitzsäge, 
Stichsäge. é.

Lyukgató, Dorn, Locheisen, jé.
Lyuksimító reszelő, Ausreiber.

jé.
Lyukvágó, Zwerchhacke, é.
Lyukvég, mely a repesztés után 

marad, Büchse, b.
Lyukvéső, Lochbeutel, é.

M.
Magánbirtok, Privateigen thum.
Magánélet, Privatleben.
Magánépület, Privatgebäude.
Magánérdek, Privatinteresse.
Magánhaszon, Privatnutzen.
Magánjog, Privatrecht.
Magános, privat.
Magánügy, Privatangelegenheit.
Magánvasút, Privatbahn.
Magasbítani, erhöhen.
Magas építmény, Hochbau, é.
Magas hegység, Hochgebirge.
Magas hőfokra hevítő készülék,

Überhitzungsapparat, jé.
Magaslat, Erhöhung.
Magasnyomás, Hochdruck, jé.
Magasnyomású gép, Hochdruck

maschine. jé.
Magasnyomású kazán, Hoch

druckkessel, jé.
Magaspest, Hochofen, ko.
Magasság, Höhe.
Magassági görbe vonal, Höhen- 

curve. bm.
Magassági kör, Höhenkreis, but.
Magassági külömbség, Höhen

unterschied. bm.
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Magasság· meghatározása, Hö
henbestimmung. bm.

Magasságmérő, Dendrometei·, 
Höhenmesser, bm.

Magától működő, Automat, 
selbstthütig, sebstwirkend; ma
gától működő fék, automa
tische Bremse. jé.

Magától működő zár, Autoclave. 
yé.

Magátzáró készülék, Selbst
sperre. jé.

Magával ragadni, mitreissen.
Magaviselet, Betragen, Conduite, 

Lebenswandel.
Magfúró, Kernbohrer. h.
Máglyálni a sóköveket sótár

ban, maguliren. s. h.
Mágnes, Magnet; mesterséges 

mágnes, künstlicher Magnet; 
természetes mágnes, natür
licher Magnet.

Mágneses, magnetisch.
Mágneses taszítás, magnetische 

Abstossung. bm.
Mágneses vonzás, magnetische 

Anziehung.
Mágnesezni, magnetisiren.
Mágneskovacs, Magnetkies. «.
Mágneskő, Magnetstein, á.
Mágnessark, Magnetpol, bm.
Mágnesség, Magnetismus.
Mágnességmérő, Magnetometer. 

bm.
Mágnestű, Gompassnadel, Mag

netnadel. bm.
Mágnestű elhajlása, Declination 

der Magnetnadel, bm.
Mágnesvassulfür, Magnetkies, 

Pyrrhotit. á.
Mágnesvaskő, Magnetit, Magnet

eisenerz, Magneteisenstein, ά.
Magnetit, Magnetit, Magneteisen

erz, Magneteisenstein. «.
Magnézia, Magnesia. «.
Magnezit, Talkspath. ά.
Magnézium, Magnesium, v.
Magpörkölés, Kernrösten, ko.

Magtár, Fruchtboden, Schüttbo
den.

Magtörő eső a fúró szerszámok 
közt, Kernbrecher, b.

Magva valaminek, Kern ; a nap 
magja, Kern der Sonne. / .

Magyarázat, Erklärung, Erläu
terung, Explication.

Magyarázni, erklären.
Magyar csille, ungarischer Gru

benhund. b.
Maig, bis Dato.
Makacs, obstinat.
Makadámozni, macadamisiren. L
Malachit, Atlaserz, Chrysocolla, 

Berggrün, Mulachyt. a.
Málladék, Fäule, mürbe Gebirgs- 

nrt; b. Abwitterungsprodukt. 
ko.

Málladékony, verwitterbar. b.
Málladékonyság, Verwitterbar

keit. b.
Málladozó, angewittert, verwit

terbar. I).
Mállani, abbröckeln. b.
Mállott kőzet, faules Gestein, 

Verwitterungsgestein, b.
Mállott vaspát, Braunerz, ver

witterter Spatheisenstein. b.
Malomállvány, Mühlstuhl, jé.
Malomkerék, Mühlrad, jé.
Malomkő, Mühlstein, jé.
Malomkőkáva, Mühlfass. jé.
Malomkőporfir, Mühlsteinpor

phyr. /'.
Malomorsó, Mühleisen, Mühlspin- 

del, Mühlstange, jé.
Malomserpenyő, Mühlpfanne. jé.
Málter, Mörtel, é.
Mammut, Mammuth. /'.
Mandulakő, Mandelstein. / .
Mandulakőszerű, mandelstein- 

artig. / .
Mangán, Mangan, o.
Mangánbáriumoxid, Psilomelan. 

<).
Mangánchlorid, Manganchlorid.

r.
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Mangánehlorür, Mangnnehlorür.
V.

Mangánérez, Manganerz. b.
Manganoealeit, faseriger Braun- 

spat.h. á.
Mangánpát, Diallogit, Himbeer- 

spatb, Manganspath, Rhodo
chrosit, Rosenspath, Rothspath, 
rothes Braunsteinerz. ú.

Mangánsulfür , Blumenbachit, 
Braunsteinkies, Manganblende, 
á.

Mangánsuperoxid, Pyrolusit. á.
Mangánvas, Manganeisen. ko.
Manometertok, Manometerge

häuse. <jé.
Manzárd födél, Mansarde, é.
Maradék, maradvány, Überrest, 

Rest.
Maradék a szitán, Siebrück

stand, Siebsatz. z.
Maradékok bányában, Abstäm

me. h.
Maradó állapot, Beharrungszu

stand.
Maradvány, bleibender Rest, 

Rückstand; maradványok,
Rüekh'isse. h.

Maradványok jegyzéke, Rest
zettel.

Maradvány olvasztás, Rück- 
sta n d ssc h ni el z en. ko.

Maradvány olvasztás dús ké
nesköve, Rückstandsreichlech. 
ko.

Maradvány olvasztás kénes
köve, Rückstandsrohlech. ko.

Maradvány összeg, Restbetrag.
Maradvány színités,Rückstands- 

reduction. ko.
Marás, Corrosion.
Márga, Mergel; bitumenes 

márga, bituminöser Mergel. f .
Márgabánya, Mergelgrube.
Márgaréteg, Mergelschicht,.
Márgás agyag, Löss; b. Mer- 

gellehm, Mergel thon, /'.

Márgás homokkő, Mergel sand - 
stein, f.

Márgás mészkő, mergeliger Kalk
stein. f.

Márgás pala, Mergelschiefer, f.
Márgás üledékek, mergelige Se

dimente. f .
Márgatűzhely, Mergelherd, Mer

geltreibherd. ko.
Markazit, Wasserkies, Vitriolkies. 

Λ.
Márka súly, Mark. p. v.
Markolat, Angriff, Griff, Hand

griff, Heft, Stiel.
Marmarosi gyémánt, Quarz, ύ.
Maró, faustisch, corrosiv, kaus

tisch. v.
Maró gép, Fräsmaschine, yé.
Maró káli, Aetzkali, Kalihydrat. 

v.
Marokkötés, Klauenverband, é.
Marokvas, Achsenblech, Axblech, 

Zapfenachsblech; csapos ma
rokvas , gezapftes Axblech; 
gömbölyű marokvas, halb
rundes Axblech. ko.

Maró lúg, Aetzlauge. v.
Maró nátron, Aetznatron. v.
Marószer, Kaustikum. v.
Mart, Seite, Stoss, Ulm. b.
Martfejtés, Stossbau, Ulmbau. b.
Martinaezél, Martinstahl, ko.
Martinpest, Martinofen. ko.
Mártó próba, Oberprobe; ko. 

Tupfprobe. Id.
Martpászta, Ulmstrasse, h.
Martsarok, Ulmabsatz, b.
Martszerüen, ulmmässig. b.
Márvány, Marmor.
Márványbánya, Marmorbruch, é.
Másodadomány, Afterbelehnung. 

h.
Másodbérlő, Unterpächter.
Másodfelkérő, Freimacher, b.
Másod felső színpor, Köpfeiläu

terschlich. z.
Másodhiánylat, Supermangel.
Második darab, Doublctte.
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Másodkéneskő, Doppel lech, Lech- 
sch i nelzensieeh. ko.

Másodkéneskőolvasztás, Lech- 
durchstechen, Stein durchset
zen. ko.

Másodkéneskőolvasztás kénes
köve, Lechdurchslechenslech. 
ko.

Másodkor, secundare Periode. /'.
Másodkori, secundüi·. / .
Másodlat, Duplicat.
Másodolvasztás, Durchstechen, 

Durchsticharbeit, ko.
Másodperez-ingó, Secundenpen- 

del.
Másodrendű, secundär.
Másodrendű hálózat, Secundär- 

netz. é.
Másodrendű képződés, secun

dare Bildung. /'.
Másodrendű piramis, Deutcro- 

pyramide, á.
Másodrendű vasút, Secundär- 

bahn, Vicinalbahn. <'.
Másodrézkéneskő, ( loncentra- 

tionskupferstein, Reichlech. ko.
Másolat, Abschrift, Abnahme, 

Copie.
Másolni, abeopiren, abschreiben, 

copiren, nachzeichnen.
Másoló, Copist.
Másoló gép, Copirmaschine , 

Storchschnabel, lm.
Másoló könyv, Briefcopirbuch, 

Copirbuch.
Másoló papiros, Cabpiirpapier, 

Copirpapier, Kalkpapier, Paus
papier.

Másoló sajtó, Copirpresse.
Másoló vászon, Galquirleinwand, 

Kopirleinwand, Pausleinwand, 
Zeichenleinwand.

Mastodon, Mastodon, f.
Mastodonsaurus, Mastodonsau- 

rus. f
Mától, a Dato.
Máz, Glasur.

Mázanyag, Glätte; fekete máz
anyag, schwarze Glätte; ke- 
zelésbeli mázanyag, Manipu
lationsglätte ; közönséges máz
anyag, ordinäre Glätte; sárga 
mázanyag, gelbe Glätte; vö
rös mázanyag, rőtbe Glätte; 
zöld mázanyag, grüne Glätte. 
ko.

Mázanyagesurgó, Glättgasse, ko. 
Mázanyagérez, Glasurerz. b 
Mázanyaggát a leűző tűzhe

lyen, Brust beim Treibherd. 
ko.

Mázanyaggomoly, Batzen, Glät- 
Leklumpen. ko.

Mázanyaghordó, Glätttassel, ko. 
Mázanyaghordó jegye, Glällt'as- 

selzeichen. ko.
Mázanyaghorog, Glätthacken, ko. 
Mázanyagkészelés, a mázanyag 

szinítése szénnel, Bleifriscben, 
Glälle durch Kolben reducireii. 
ko.

Mázanyagkészítés, Glältarbeil.
ko.

Mázanyaglyuk, Glättloch. ko. 
Mázanyagólom, Frischblei, Gläll- 

blei. ko.
Mázanyagos leüző alj, Spurherd 

im Treibherd. ko.
Mázanyagot sziniteni, frischen, 

reduciren die Glätte zu Blei.
ko.

Mázanyag szekrény, Glätlkasfen. 
ko.

Mázanyagszinítő szekrény, líiei- 
reductionskasten. ko. 

Mázanyagszinítés, Glättfrischen.
ko.

Mázanyagszinítés salakja, G lä11-
l'rischschlacke, ko. 

Mázanyagszinítő pest, < 1 lä ti - 
frischofen. ko.

Mázfesték, Firnissfarbe. I  
Mázítani, glasiren.
Mázolás, Anstrich. L 
Mázolni, anstreichen. <'.
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Mázoló munka, Ansfreicherar- 
beit. ('.

Mázsa, Ont ner, Zentner. 
Mázsálni, wägen, wiegen. 
Mázsáló, Wäger.
Mázsáló állomás, Abwägstation. 
Mázsáló ház, Abwiigeliaus. 
Mázsáló illeték, Abwägegebühr. 
Mázsamester, Wagmeistei·. 
Mázzal bekenni, firnissen, é. 
Mécs, Lampe.'.
Méesbél, Docht, b.
Meddő, gehaltlos, ohnhältig, taub, 

unartig, h.
Meddő ér, dürre Kluft, ohne 

Erze', h.
Meddő homokkő, flötzleerer 

Sandstein. /'.
Meddő köz, taubes Mittel, h. 
Meddő kőzet, taubes Gestein, 

unartig, unedel, h.
Meddő kőzet, melyben hasznos 

éreztelepek találhatók, Berg
art. b.

Meddő szakadék az érben,
Zwischenkeil im Gange. T. 

Meddő szemeeske, taubes Korn.

Meddő törees, taube Borge, b. 
Meddő üriték, ausgestürzte Berge. 

b.
Meddő vájatvég, tauber Ort. b. 
Meddővé lenni, verunedeln. h. 
Medeneze, meder, Becken, Bas

sin. A.
Medeneze a nagyolvasztóban,

Gesi ell. ko.
Medenezekő, Gestellstein, ko. 
Medve, Eisensau, Wolf, Sau, 

Ofensau, ko.
Medve a kohóban, Härtling, ko. 
Medve az olvasztóból, Bär, 

Ofensau, ko.
Medverézkéneskő, Klosslcch, ko. 
Megaezélozni, abstählen, bestäh

len. gé.
Megaezélozni, szerszámot, ein

Gozähe erlegen, b.

Megadni, ortheilen.
Megadóztatni, versteuern.
Megakadni, fangen, hängenblei

ben. b.
Megakasztás, Arretirung. gé.
Megalapítani, begründen.
Megalázni, demüthigen.
Megalkudni, accordiren, dingen. 

b.
Megállani, halten.
Megállapítani, constatiren, fest

stellen, vereinbaren.
Megállapítani az árat, fixiren 

den Preis.
Megállapítani vasút nyomát,

I die Trace bestimmen.
Megállapított, bestimmt.
Megállapodás, Vereinbarung.
Megállítani, anhalten, sisliren.
Megállítani fúvót, abstellen das 

Gebläse, ko.
Megállítani gépet, einstellen den 

Gang einer Maschine, ge.
Megállítani vízzel hajtott gé

pet, abschützen. 0.
Megállító jel, Haltesignal.
Megálló hely, Halteplatz.
Megalodon, Megalodon.
Megaszalni, ausdörren, ho.
Megbecsülhetetlen, unschätzbar.
Megbecsülni valaminek érté

két, abschätzen.
Megbéllelni, auskleiden; ΐ. aus- 

büchsen. gé.
Megbélyegezni, abstempeln, auf

drücken den Stempel.
Megbeszélni, besprechen.
Megbízás, Auftrag.
Megbízható, verlässlich, zuver

lässig.
Megbízni, auftragen, beauftragen, 

committiren.
Megbízó, Committent.
Megbízó levél, Greditiv.
Megbocsáthatatlan, unverzeih

lich.
Megbocsátható, verzeihlich.
Megbővíteni, ausweiten. - -
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Megbukni, falli ren.
Megbüntetés, Bestrafung.
Megbüntetni, bestrafen.
Megcsalni, defraudiren.
Megcsapni, anreissen. é
Megcsapni zsinórral a fát, ab-

schnüren, an schnüren, é.
Megcsapolni, abstecben, anste- 

chen. /,·<>.
Megcsapolni a pestet, laufen

lassen. ho.
Megczáfolni, widerlegen
Megczövekelni, auspfühlen, aus- 

pflöcken; (un. abpíahlen, ab- 
pflöcken. h.

Megdermedett az ezüstpróba,
die Silberprobe ist in der Muf
fel erfroren, hé.

Megdermedni, erstarren. /'.
Megdermedni a kémelésnél,

einfrieren. hé.
Megdicsérő levél, Belobungsde- 

krct.
Megdorgálni, Verweis geben.
Megdöngölni, verstauchen. h.
Megdrágítani, vertheuern.
Megdúezolni, abfangen, auffan

gen, abbolzen, h.
Megégetni, verbrennen.
Megégetett, verbrannt.
Megegyengetni, abarbeiten, é.
Megegyezés, Ausgleich, Ver

gleich, Übereinkunft.
Megegyezni, accordiren, verein- 

baren, überein kommen.
Megegyező, concordant.
Megékelni, auskeilen, festkeilen, 

zusammenkeilen, yé.
Megékelni víztartó burkolatot,

verdichten, verkeilen, b.
Megékezés, Ausschieferung, é.
Megékezni falat, aussehieforn. é.
Megélesíteni, zu schärfen, é.
Megélhetés, Subsistenz.
Megelőzni, praevenirem
Megelőző, praeventiv.
Megemelni, anheben, anholen.
Megemlíteni, erwähnen.

Megemlítés, Mention.
Megengedett, erlaubt.
Megengedhető, zulässig.
Megengedni, bewilligen, erlau- 

i ben, gestatten.
I Megérdemelni, verdienen.

Megérdemlett, verdient, wohl
verdient.

Megérkezés, Einlauf.
Megérkezni, einlaufen.
Megerősíteni, befestigen, bekräf

tigen, bestätigen, eonstatiren, 
festigen, festmachen, verstär
ken.

Megerősítés, Befestigung, Be
stätigung; a sínek talpfára 
kötésének, megerősítésének 
módja, Befestigungsart der 
Sc,hierum auf den Schwel hm. c.

Megerősítés módja, Befestigungs
weise. <·.

Megérteni, verstehen.
Megesketni, vereiden.

I Megesketni valakit, einem den 
Eid abnehmen.

Megesztergályozni , abdrehen. 
yé.

Megfalazás, Ausmauerung, b.
Megfalazni, ausmauern, b.
Megfaragni, abzimmern.beha mm. 

b.
Megfaragni fát, Holz beschla

gen, beziehen, behauen, bezim- 
mern, zmichten. <·.

Megfaragni követ, bebauen, 
zuhauen einen Stein, r.

Megfaragni nagyolva a fát,
abstossen. é.

Megfeddeni, einen Verweis er
tlichen.

Megfejtés, Auflösung, Erklärung, 
Erläuterung.

Megfejteni, erklären, erläutern, 
entziffern.

.Megfejteni föladatot, auílösen 
(‘ine Aufgabe.

Megfejthetetlen, unerklärbar.
Megfejthető, erklärbar.
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Megfelelni, correspondiren. ,
Megfelelni várakozásnak, ent

sprechen.
Megfelelő, eorrespondirend, ent

sprechend.
Megférhetetlen, unverträglich.
Megfigyelő nyílás, Spählucke. 

ko.
Megfigyelő tehetség, Beobach

tungsgabe.
Megfizetés, Abstattung, Erlag.
Megfizethetetlen, unbezahlbar.
Megfizetni, bezahlen, entrichten.
Megfizetni díjat előre, frankiren.
Megfizetni tartozást, abtragen.
Megfoghatatlan, unbegreiflich.
Megfogható, fasslich.
Megfogni, fassen, fangen.
Megfontolás, Überlegung.
Megfontolni, erwägen, überlegen.
Megfordítani, megfordulni, um- 

kehren, umwenden.
Megfordítani a gép járását, 

umkehrcn, umsteuern. jé.
Megforgatni lapáttal, umschau

fein. ko.
Megfúrni kőzetet, abbohren, 

anbohren, crbohren. b.
Megfűrészelni, ansägen, é.
Meggazdálkodás, Ersparniss.
Meggazdagúlás, Bereicherung.
Meggazdagúlni, bereichern.
Meggondolatlan, unüberlegt.
Meggömbölyíteni, abrunden.
Meggörbített, umgebogen.
Meggyalulni, abhobeln, beho

beln. é.
Meggyalulni nagyjából, bestos-

sen. é.
Meggyőzni okokkal, überzeu

gen.
Meggyőződés, Überzeugung.
Meggyujtani, zünden.
Meggyujtani bogsát, ankohlen, 

anzünden den Meiler, erd.
Meggyujtani, meggyúladni, 

entzünden.

Meggyujtani pörkölékhalmot,
anzünden, anstecken, anstossen 
den Bost. ko.

Meggyujtani tüzet, anstossen 
bei der Feuersetzarbeit, b.

Meggyűlni, zünden.
Meghagyás, Anordnung, Auf

gabe, Auftrag, Befehl, Geheiss.
Meghagyni, aufgeben, auftragen, 

anordnen, befehlen, vorschrei
ben.

Meghajlás, meghajlítás, Durch
biegung.

Meghajlítani, durchbiegen, um
biegen.

Meghajlott, geneigt.
Meghaladott álláspont, über

wundener Standpunkt.
Meghallgatni, vernehmen.
Meghalni, sterben.
Meghamisítani, verfälschen.
Meghatalmazás, Procura.
Meghatalmazni, bevollmächti

gen.
Meghatalmazott, Bevollmäch

tigte, Procuraführer, Procura- 
träger.

Meghatározás, Bestimmung.
Meghatározható, bestimmbar.
Meghatározhatóság, Bestimm

barkeit.
Meghatározni, bestimmen, fest- 

steilen.
Meghatározni csapást, dőlést,

abnehmen das Streichen und 
Verflachen, bin.

Meghatározott, bestimmt, festge
setzt.

Meghegyesitett, zu gespitzt. <·.
Meghegyezni, zuspitzen. <’.
Meghengerelni, auswalzen, ko.
Meghevíteni, aus wärmen, ko.
Meghevülni, warmgehen; jé. 

tengelyek meghevülése, 
Warmlaufen der Achsen, jé.

Meghiányolni, bemängeln.
Meghidalni, bcbrücken. é.
Meghiúsítani, vereiteln.
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Meghívás, Einladung.
Meghívni, berufen, einladen, zu

ziehen.
Meghívó levél, Einladungsbrief.
Meghornyolni, vernuthen. é.
Meghosszabbítani, verlängern 

verlängern, b.
Meghosszabbítás, Verlängerung. 

b.
Megidézni, vorladen.
Megigazítás, Abänderung.
Megilletni, zukominen.
Megindítani, in Bewegung setzen, 

in Gang bringen.
Megindítani, a munkát, anlás

son die Arbeit ; megindítani 
fúvót, anlassen ein Gebläse; 
ko. megindítani gépet, in 
Gang setzen eine Maschine; 
(jé. megindítani olvasztást, 
anblasen; ko. megindítani a 
nagyolvasztót, anblasen den 
Hochofen; ko. megindítani 
valamit, etwas in Gang brin
gen.

Megindító, beweglich.
Meginteni, ermahnen.
Megintés, Ermahnung, Verwar

nung.
Megismerni, kennen lernen.
Megítélni, beurthoilen.
Megizzasztani bogsát, abbähen 

den Meiler, erd.
Megizzítani tégelyt, űzőkét,

abätlunen. ké.
Megjavítani, ausbessern, berich

tigen, repariren; megjavítani 
kötelet, anspitzen die Seile. />.

Megjavítás, Ausbesserung, Be
richtigung, Reparatur.

Megjegyezni, bemerken.
Megjegyzés, Bemerkung.
Megjelenni, auftreten, erscheinen.
Megjelezni, ein Zeichen auf

drücken, kennzeichnen.
Megjelölés, Bezeichnung.

Megjelölni, abzeiclmen, bezeich
nen; Inn. anzeichnen, markiren. 
signiren.

Megj utalmazás, Remuneration.
Megjutalmazni, belohnen, rema

neri ren.
Megkapesolni, anklammern. c
Megkarózni, abplahlen, ah- 

pflöcken , ausplahlen , aus
pflöcken , verpfühlen , ver-
pflöcken. hm.

Megkeményedés, Eihärtung.
Megkeményedett márga, ver

härteter Mergel, Mergelstein. f.
Megkeményedni, erhärten, ver

härten.
Megkeményiteni, verhärhm.
Megkenni, einfeilen, feilen,

schmieren, jé.
Megkeresés, Requisition.
Megkeresni, ersuchen, erwerben, 

requiriren, verdienen.
Megkereső levél, Ersuchsschrei- 

ben.
Megkérni, ersuchen.
Megkerülni, umgehen, umfahren. 

b.
Megkettöztetni, verdoppeln.
Megkezdeni fejtést, angreifen 

dim Abbau; U. megkezdeni 
munkát, in Betrieb setzen, b.

Megkezdése a mivelésnek, In
angriffnahme eines Baues, b.

Megkímélni, ersparen.
Megkísérteni, erproben, experi- 

mentiren, versuchen.
Megkívánni, erfordern, erwarten.
Megkivántatik, es wird erfor

dert.
Megkívántaié, erforderlich.
Megkopogtatni, beklopfen; meg- 

kopogtatni kőzetet, befühlen, 
fühlen, beklopfen das Gestein. 
b.

Megkormosítani az öntőmintá
kat, anrauchen die Gussfor
men. ko.

Megkötés, Ausbau, b.
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Megkötni, ausbauon, auszim
mern ; b. binden; megkötni 
ácsolatot, abbinden; é .  meg
kötni szállóport mészszel, 
oinbinden den Flugstaub mit 
Kalk. ko.

Megkötött, ausgezimmert, h.
Megkövülni, versteinern. / .
Megküldeni, absenden.
Megkülömböztetni, distinguirem 

unterscheiden.
Meglapítani lemezet, abbreiten, 

abplatten, ko.
Meglazítani csavart, aufschrau

ben. g é .

Megléczezni, belattcn. é .

Meglepő, überraschend.
Megmagyarázható, erklärbar.
Megmaradni, beharren, verhar

ren.
Megmázsálni, abwägen, abwie- 

gen, verwiegen.
Megmenteni, erretten.
Megmentés, Rettung.
Megmenthető, rettbar.
Megmerevűlés, Erstarrung. /'.
Megmerevülni, erstarren; / .  fcst- 

werden.
Megmerevült (kőzet), Porodin. 

/·
Megmérés, Abmessung, but.
Megmérhető, messbar. 5 .
Megmérni, abmessen, abschie

nen, vermessen, verschienen, 
verschnüren; bin. megmérni 
faszenet, abpfachten ; ko. meg
mérni súlyát, abwägen, ab- 
wiegen, aufziehen auf der 
Wage. h'.

Megnagyolni, abarbeiten, é .

Megnedvesíteni, b e feu chfen.
Megnégyelni aknagárdozatot,

abvieren. b.
Megnehezíteni, erschweren.
Meg nem engedhető, unzulässig.
Meg nem érdemlett, unverschul

det..

Megnemesülni, veredeln, b.
Megnevezés, Benennung.
Megnyerni, erbeuten; b. gewin

nen.
Megnyerő műfolyam, Ausbrin-

gungsprocess. ko.
Megnyitni, anbrechen, erschlies- 

sen, öffnen, eröffnen, uj szám
adó lapot nyitni, ein Conto 
eröffnen ; az üzemet megnyit
ni, den Betrieb eröffnen ; meg
nyitni az eret, ansprengen 
den Gang; b. megnyitni újra 
egy régi bányát, aufnehmen 
einen alten Bau. h.

Megnyitó ünnep, Eröffnungs
feier.

Megnyújtás, megnyúlás, Aus
dehnung.

Megnyúlás együtthatója, Aus-
dehnungscoefficient. gé.

Megokolás, Motivirung.
Megokolni, argumentiren, be

gründen, motiviren.
Megokolt, motivirt.
Megolajozni, einölen. gé.
Megoltani meszet, ablösehen 

Kaik. é .

Megolvadni, illessen, schmelzen.
ko.

Megolvasztani, durchschmelzen, 
niederschmelzen, verschmelzen, 
zerschmelzen, ko.

Megónozni, verzinnen, ko.
Megömledni, in Fluss kommen. 

ko.
Megömleszteni, in Fluss bringen. 

ko.
Megömlesztett vas, Flusseisen.

ko.
Megőrizni, bewachen, bewahren.
Megörökíteni, verewigen.
Megőrölni, zermahlen.
Megörvendeztetni, erfreuen.
Megőrzés, Bewachung, Bewah

rung.
Megpárkányozni, auskragen, é.

15
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Megpörkölni, abrösten, abbren- 
nen; ko. megpörkölni telje
sen, gutlösten, ko.

Megpörkölt, verrostet, ko.
Megpróbálni, erproben, versu

chen. b.
Megpróbált, bewahrt.
Megragaszolni, auskitten.
Megragasztani, verkitten.
Megrakni, aufladen, beladen, 

füllen.
Megrakodni, beladen.
Megrázkódni, megrázkódtatni,

erschüttern.
Megrázkódtatott terület, Er

schütterungsgebiet. / .
Megrendelés, Bestellung.
Megrendelni, bestellen.
Megrendelő, Besteller.
Megrendelő jegyzék , Bcstel- 

liíngszettel.
Megrendelő könyv, Bestellungs

buch.
Megreftdelő levél, Bestellbrief. 

Bestellschein.
Megrendelő utalvány, Bestel

lungsanweisung.
Megrendülni, megrendítni, er

schüttern.
Megrepedezik a fa, das Holz 

reisst auf. é.
Megrepedezni, Risse bekommen.
Megrepedni, bersten.
Megrepeszteni, ausketzern, auf- 

schlagen beim Abschiessen des 
Bohrloches, b.

Megreszelni, befeilen.
Megromlani, verfallen, é.
Megromlott, verdorben.
Megrongálás, Beschädigung.
Megrongálni, beschädigen.
Megróni, rügen, Verweis erthei

len.
Megrovás, Rüge, Verweis.
Megrozsdásodni, verrosten.
Megrövidíteni, verkürzen.
Megsemmisíteni, cassiren, ver

nichten.

Megsemmisítés , Annullirung . 
Cassation.

Megsérteni, beschädigen, ver
letzen.

Megsértés, Beschädigung, Ver
letzung.

Megsérülés, Beschädigung; ha
lálos sérülés, lebensgefährliche 
Beschädigung; könnyű sérü
lés, leichte Beschädigung.

Megsérülni, beschä d i gen.
Megsrófolni, verschrauben. <μ·.
Megszabni osztalékot, die Divi

dende feststellen.
Megszakad az ér, der Gang setzl 

aus ; megszakad az érczvitel, 
der Adel setzt ah. b.

Megszegni, anbrechen.
Megszélezni deszkát, absäumen 

ein Brett, é.
Megszemlélés, Augenschein, Be

augenscheinigung , Besichti
gung.

Megszemlélni, besichtigen, be
augenscheinigen , in Augen
schein nehmen , inspieiren ; 
megszemlélni a bányát ható
ságilag az adományozás előtt, 
freifahren, b.

Megszemlélő, Inspicient.
Megszerezni, erkaufen, erwerben.
Megszerzés, Erwerb.
Megszilárdítani, befestigen.
Megszilárdítás, Befestigung.
Megszilárdulni, fcstwerdon.
Megszüntetése a munkának, 

mivelésnek, Auflassung, Ein
stellung des Betriebes, b.

Megszüntetni, auílassen; b. sis- 
tiren; megszüntetni akadályt, 
belieben einen Anstand ; meg
szüntetni a mívelést, eingehcn 
lassen, einstellen den Betrieb ; 
l>. megszüntetni olvasztást, 
ausblasen den Ofen. ko.

Megtagadni, verweigern.
Megtakarítani, ersparen, erübri

gen.
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Megtakarítás, Ersparniss.
Megtakarítás jutaléka, Erspar-

nissprömio.
Megtalálni, ;nilfiii<l< n.
Megtámasztani, uhholzeri, ab- 

fangen, :i 1 pann<Ίi, abspännen, 
auffangen, aufstülzen, abstei- 
fen. anspreitzcn, ausspreitzen, 
slriírn, vereinstrirhcn , ver- 
spicilzcn. versirebert ; I/ . an- 
stülzen. ausstciíen, stützen: <’. 

megtámasztani a m intát,
s lei len. I:t>.

Megtámasztás, Absteifung. <·.

Megtámasztgatni, versb'ickeln. I>.

Megtámasztott, abgespreitzl. !>.

Megtanulni, erlernen.
Megtekinteni, Einsicht rielmii n.
Megterhelés, Belastung.
Megterhelések kimutatása, Be- 

lastungsausweis.
Megterhelni, belasten, beschwe- 

ren.
Megtérítendő összeg, Ersalzbe- 

trag
Megtéríteni, vergüten; megté

ríteni kárt, ersetzen, erstatten 
einen Schaden.

Megtérítés, Ersatz, Ersatzleistung.
Megtérítés joga, Ersatzroelit.
Megtérítésre köteles, Ersatz

pflichtig.
Megtestesült, verkörpert.
Megtiltani, bihibirm, verbieten, 

untersagen.
Megtiltó parancs, Inhibitorium.
Megtisztítani, durchläulern.
Megtorló, repressiv.
Megtölteni, anfüllen, ein fii I len ; 

megtölteni fúrólyukat, be
setzen, verladen das Bohrloch ; 
h .  megtölteni vízzel sóbányát, 
ankehren, s. h .

Megtöltés, Λ n s hi 11 u n g.
Megtörni, anhrechen.
Megtudakolni, erfragen.
Megtudni, erfahren.
Megtüzesedni, erglühen.

Megtiizesíteni tégelyt, űzőkét, 
abälhnien ; h é .  megtüzesiteni 
kemenezét, auswärmen den 
Ofen. h o .

Megújítani, erneuern, rmoviren; 
megújítani áesolatot, aus
wechseln die Zimmerung; meg
újítani a martok töretét, auf- 
frischen die Ulmeu. />.

Megújítás, Erneuerung, Bestau- 
ririing: megújítása az áeso- 
latnak, Auswechslung der 
Zimmerung. />.

Megüresedett, vacant.
Megürült, vacant: megürült ál

lomás, erledigte Stelle.
Megütni az eret, anfahren einen 

Bang, ansprengen, überfahren 
den Bang, ersrhmten eine La
gerstätte. h.

Megütni fejét az áesolatban,
anmelden, a. m. den Kopf an 
dei· Zimmerung anstossen. />.

Megütni vízforrást, erschroten 
eine Wasserquclle. h.

Megvallani, eingeslehen. geste
hen.

Megváltani, ablösen.
Megváltás, Ablösung, Reluition.
Megváltás ára, Ablösungsbetrag, 

Ablösungspreis.
Megváltoztatás, Umänderung.
Megváltoztatni, umändern.
Megvámolás, Verzollung.
Megvasalni, beschienen, ι/ é .

Megvasalni karót, beschuhen 
einen Pfahl, é .

Megvásárolható, käuflich.
Megvásárolni, einhandeln.
Megvenni, erkaufen.
Megvétel, Ankauf.
Megvetemedik a fa, das Holz 

wirft sich. é .

Megvesztegethetlen, unbestech- 
bar.

Megvilágítani, beleuchten, er
leuchten.

Megvitatni, discutiren.
15*
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Megvizsgálni, erheben, untersu
chen ; megvizsgálni áesolatot, 
bestechen die Zimmerung, b.

Megvonalazni, anreissen. é.
Megye, Comitat.
Megzsindelyezni, beschindeln. é.
Megzsinórozni a gerendát, auf- 

reissen das Holz. é.
Melaflr, Melaphyr. / .
Melania, Melania. / .
Meleg, heiss, warm.
Melegíteni, wärmen.
Melegítés, melegedés, Erwär

mung.
Melegítő cső, Wärmerohr. yé.
Melegítő hely , Erwärmungs

raum. ko.
Melegítő kemencze, Wärmeofen, 

Wärmofen. ko.
Melegítő tűzhely, Wärmfeuer, ko.
Melegség, Hitze, Wärme, Wär

mestoff.
Meleg vágó, Abschrotmeissel. yé.
Melegvizes szivattyú, Warm- 

wasserpumpe. yé.
Melegvízzel fűtés, Heisswasser- 

heitzung, W armwasserheitzung. 
é.

Melengetni, abwärmen, auswär
men. ko.

Mellékajtó, Seitenthür. é.
Mellékcső, Zweigrohr. yé.
Mellékczél, Nebenabsicht.
Mellékelni iratot, anbiegen, bei

fügen, beischliessen.
Mellékelt, beifolgend, inliegend.
Mellékelve, angebogen, anlie

gend, angeschlossen, beigehend, 
beiliegend.

Melléképület, Anbau, Nebenge
bäude, Seitengebäude, é.

Mellékér, Nebengang. b.
Mellékes bevétel, Nebenein

nahme.
Mellékes ügy, Nebensache.
Mellékfogalom, Nebenbegriff.
Mellékfoglalatosság, Nob on ge-

schüft.

Mellékilletékek, Nebengebühren.
Mellékjövedelem, Nebenoinkom- 

mon, Nebenertrag, Nebenge
winn.

Mellékkérdés, Nebenfrage.
Mellékkiadás, Nobonausgabe.
Mellék kohótermény, Ilütt.on- 

ncbenprodukt. ko.
Mellékkőzet, Nebengestein, b.
Melléklépeső, Hintertreppe, é.
Melléklet, Anbug, Belag, Beilage, 

Einlage, Einschlag, Einschluss.
Mellékmedencze, Nebenbecken./*.
Mellék metsző, Paratom, át.
Mellékmunka, Nebenarbeit.
Melléknyereség, Nebengewinn.
Mellékokok, Nebengründe.
Mellékoszlop, Nebenpfeiler, é.
Mellékpálya, Seitenbahn. é.
Mellékszög, Nebenwinkel.
Melléktelek, Nobenmass. b.
Melléktengely, Nebenachse, Ne- 

bimaxe.
Melléktermény, Nebenproduct.
Mellékút, Seitenweg.
Mellékvágány, Nebengeleis; b. 

Seitengeleis. é.
Mellékvas, Nebeneisen, ko.
Mellesleges alkotórészek, accos- 

sorische Bestandtheile. f.
Mellesleges elegyrészek, acees- 

sorische Gemengtheile. /,
Mellfa, Brustriegel, é.
Mellfal, Brustwand; ko. mellfal 

tégelyes olvasztóknál, Brust- 
mauer. ko.

Mellgerenda, Brustbaum, é
Mellkapoes, Brustklammer, ko.
Mellkő az olvasztónál, Brust- 

stein, Tümpelstein, Vorwand
stein. ko.

Mell-lap az olvasztónál, Arbeits
platte vor der Ohmbrust, ko.

Mellőztetés, Zurücksetzung.
Mellszem, nyiltszemü tégelyes 

olvasztóknál, Brustöffmmg. ko.
Méltánylás, Billigung.
Méltányolni, billigen.
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Méltányos, billig.
Méltányosság·, Billigkeit.
Méltánytalan, unbillig.
Méltatni, würdigen.
Méltó, würdig.
Méltóság, Dignität, Rang, Würde.
Mély, tief.
Mélyakna, Tiefbausehacht. b.
Mély bánya, Tiefbaugrube, b.
Mélyebbé tenni, vertiefen, b.
Mélyebb mivelés, Unterbau, b.
Mélyedés, Vertiefung.
Mélyeszteni, vertiefen; mélyesz- 

teni aknát, ereszkedést, ab- 
teufen, austeufen, niederlochen, 
niederstossen, niederteufen, b.

Mélyfúrás, Tiefbohrung, b.
Mélyíteni, absinken, sinken, sen

ken, vertiefen ; h mélyíteni fém
lapot, tiefen: mélyíteni rézle
mezt, austiefen das Kupfer
blech. ko.

Mélyítés, Vertiefung.
Mélyített, vertieft; T>. getieft, ko.
Mélyített áru, Tiofwaare. ko.
Mélyített pörölyminta, Ham-

niergesenke. ko.
Mélyített réz, ausgetieftes Kup

fer. ko.
Mélyítő akna, Senkschacht, b.
Mélyítő csésze, Senkschale. p. r.
Mélyítő kalapács, Treibhammer.

ko.
Mélyítő pöröly, Austiefhammer, 

Dubharnmer, Tiefhammei'. ko.
Mélyítő villa, Tiefgabel, ko.
Mély mivelés, Tiefbau. b.
Mélység, Teufe, Tiefe, b.
Mély szint, Tiefbausohle. b.
Mély táró, Tiefbaustollen, Un

terbaustollen. b.
Menaeeanit, Titaneisen. Titan

eisenerz, Titaneisenstein. Λ.
Menedék, Zuflucht.
Menedékes, sanftansteigend.
Menedék hely, Fliehort. b.
Meneszteni, abfertigen.
Menet, Fortgang, Gang.

Menetdíj, Fahrgebühr, Fahrgeld, 
Fahrpreis.

Menetdíj mérséklés, Fahrpreis-
ermässigung.

Meneteles hegylejtő, gelinder, 
sanfter Abhang.

Menetidő, Fahrzeit.
Menetpróba, Fahrprobe. 
Menetrend, Fahrordnung. 
Menetsebesség, Fahrgeschwin

digkeit.
Menetterv, Fahrplan.
Menüit, Menilith. / .
Mennyezet, Förste, First; b. 

Himmel; ,s\ b. Plafond, Plat- 
fond. L

Mennyezet állás, Firstenkasten.
b.

Mennyezetbéllés, Deckenfüllung.
él.

Mennyezetboltozat, Firstenge
wölbe. b.

Mennyezetégetés, Förstenbrand. 
b.

Mennyezetet lúgozni sóhegy
ben, aufsieden, das Salz an 
der Decke auslaugen, s. b. 

Mennyezete valamely üresség
nek a bányában, First, b. 

Mennyezetfestvény, Decken
stück. é.

Mennyezetgerenda, Sturztrain, 
Tippelbaum. é.

Mennyezethéjalás, Deckenscha
lung. é.

Mennyezetjárat, Firstenlauf. b. 
Mennyezetköz, Förstcnmittel. b. 
Mennyezetlécz, Himmelnagel, s. b. 
Mennyezetmart, Firstenstoss. b. 
Mennyezetnyomás, Fi rstend ruck. 

b.
Mennyezetoldal-pászta, First-

ulmstrasse. b.
Menny ezetoldal váj ás, Firstulm- 

bau. b.
Mennyezetoldás, Himmelverät

zung. .s', b.
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Mennyezetpászta, Firstenstrasse. 
b.

Mennyezetrés, Firsteinbruch. L.
Menyezetréteg, Firstenílötz. b.
Mennyezetsarok, Firstabsatz. h.
Mennyezetszerüen, firstenmüs- 

sig. b.
Mennyezettámaszfa, Firsten- 

stempel. b.
Mennyezettüzelés, Firstenbrand. 

b.
Mennyezetváj ás , mívelés a 

mennyezetben, Daeba/rbeit, 
Firstenbau, Überhau. b.

Mennyiség·, Anzahl, Grösse . 
Quantität.

Mennyiségi, qua ntita ti v.
Mennyiségi elemzés, Gewichls- 

analvse. /·.
Mennyiségtan, Grössenlehre . ί 

Mathematik, Mathesis. j
Mennyiségtani, mathematisch.
Mentegetés, Excusation.
Mentegetni, en I seb u Uh goi i.
Mentelék, Hyperbel. hm.
Mentesség, Freiheit, Immunität.
Menthetetlen, unrettbar, unver- 

antwurtlieh.
Mentő ajtó, Rettungsthür, >Si- 

cherhoitsthür. b.
Mentő állás, Fliehbühne. !>.
Mentő eszköz, Rettungsmittel.
Mentő gát, Sehutzdannn.
Mentő gerinez hengerművek

nél, Brechsattel. ko.
Mentőkészülék, Rettungsappa

rat.
Mentő lámpa, Sirherheitslampe. 

b.
Mentő pad, Schussbühne. b.
Mentő szellentyü, Sieherheits- | 

ventil. i/é.
Mentőtanú, Entlastungszeuge.
Mentség, Entschuldigung.
Meredek, abschüssig, stellend, 

steil, h.
Meredekebbé válik az ér, der

Gang richtet, sich aut. b.

Meredek ér, stehender Gang.
Meredek hegyoldal, steiler Ab

hang.
Meredek rétegek kibúvásai ,

Schichtenköpfe. /'.
Meredekség, .Steilheit.
Méregfogó, Giftläng, Schwaden

fang. ko.
Mérés, Messung.
Méréshez fogni, anhallen beim 

Messen, b u t .

Méréstan, Geometrie, Messkunde, 
b i n .

Mérést kezdeni, aufschlagen beim 
Messen, die Messung beginnen. 
b i n .

Merész, kühn.
Merészség, Kühnheit.
Méret, Aussmass, Abmessung, 

Dimension.
Méretszám, Gote. hm.
Merev, s t a r r ,  steal ' ,  u n b i e g s a m .
Merevíteni, absteifen.
Merevítés, Versteifung. <n‘.
Merevkapesolat, Steit'kuppehmg. 

!/<:·
Merevség, Steifheit.
Merevűlésbeli kéreg , Erstar

rungskruste. /'.
Merevűlésbeli kőzet, Erstar

rungsgestein. f.
Merevülés pontja, Erstarrungs

punkt. / .
Mérföld, Meile.
Mérföldmutató, Meilenslein.
Mérföldpénz, Meilengeld.
Mérges, giftig.
Mérges bányalég, Bergschwa

den. b.
Mérgezés, Intoxication.
Mérhetetlen, i n r o m m e n s u r a b o l .
Mérhető, commonsurabel.
Mérhetőség, <l o m m e n s u r a b i l i l a l .
Meríteni, schöpfen.
Merítőfejtés, S e h ö p f b a u .  ,s. b .

Merítőgép, Schöpfiniisc.hinc. wé
Merítő kanál, Füllkelle ; 

Schöpllöffel. ko.
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Merítökanna, Schöpfkanno.
Merítőkerék, Kastonrad, Schöpf- 

rad. (jé.
Merítőkészülék, Schöpfapparat.

íl·'·
Merítőlapát, Schöpfschaufel. jé.
Merítőmü, Schöpfwerk, jó.
Merítőpróba, Stichprobe, Schöpf

probe. hr.
Merítősajtár, Schöpfkübel, h.
Merítőveder, Schöpfeimer.
Mérni, abstangcln, marksehoiden, 

verziehen, messen, hm.
Mérnök, Ingenieur.
Mérnöki jegyzőkönyv, Zugbuch. 

T.
Mérnöki kar, Ingenieurcorps.
Mérőasztal, Messtisch, hm.
Mérőasztal állványa, Messtisch

stativ. hm.
Mérőbak, Verziehbock. hm.
Merőben ellenkező, diametral

entgegengesetzt.
Mérőesavar, Verziehschraube hm.
Mérőesésze láncza, Waagschurz- 

kette. h.
Merőkanál, merőke, Ausschöpf

kelle, Feuerkelle, Kelle, Ta
schenkelle; bo. Ausgusskelle, é.

Mérőlánez, Gedingkette; h. Mess
kelte hm.

Mérőléez, Masslatte. Messlatte, 
Messslab. hm.

Merőleges, normal.
Merőleg’es nyomás, Normal

druck. jé.
Mérőpad, Verziehschuimne). hm.
Mérő páleza, Zollstab, Zollstock.
Mérőpipetta, Messpipette, η.
Mérősegéd, Figurant, hm.
Mérőszalag, Messband, h.
Mérő szeg a lánezezal mérés

nél, Kettennagel. hm.
Mérőszer, Messapparat, Messin

strument, Schienzeug. hm.
Mérőtan, Geometrie, ábrázoló 

mérőtan, darstellende Geome
trie ; elemző mérőtan, analy

tische Geometrie; gyakorlati 
mérő tan, praktische Geo
metrie.

Mérőtani, geometrisch.
Mérő zászló, Messfahne. hm.
Mérő zsinór, Abstechschnur, 

Messschnur, Schnur, Verzieh
schnur. hm.

Mérsékelni, ermässigen.
Mérsékelt, gemässigt.
Mérték, Mass, Massstab, Modul, 

Scala.
Mértékegység, Masseneinheit.
Mértéket bejegyezni, cotiren.

lm.
Mértéket szabályozni, aichen.
Merykopotamus, Merykopota- 

mus. /'.
Mesozói, mesozoisch. / .
Messzeiró, Telegraph.
Messzeiró állomás, Telegraphen

station.
Messzeiró hivatal, Telegraphen

amt.
Messzeiró útján, telegraphisch.
Messzelátó eső, Fernrohr, Per

spectiv, Teleskop, Tubus.
Messzelátós irányvonalzó, Per

spectivlineal. hm.
Messzelátó üveg, Fernglas.
Messzeszóló, Telephon.
Mester, Meister.
Mesterember, Professionist.
Mesterfogás, Kunstgriff.
Mestergerenda, Balkenstütze, 

Durchzug, Hauptbalken, Unter
zug, Unterzugsbalken, é.

Mesterkélt, erkünstelt, gekün
stelt.

Mesterség, Handwerk, Profession.
Mész, Kalk; agyonégetett mész, 

todtgebrannter Kalk; elavult 
mész, abgestorbener, verwit
terter, abgestandener Kalk; 
kövér mész, fetter Kalk; maró 
mész, lebendiger, ungelöschter, 
gebrannter Kalk ; oltott mész, 
gelöschter Kalk; sikeres mész,
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ausgiebiger Kalk; sovány mész, 
magerer Kalk; szárazon oltott 
mész, trocken gelöschter Kalk; 
vízálló mész, hydraulischer 
Kalk. é.

Mészadalék, Kalkzuschlag, ko.
Mészben bővelkedő, kalkreich, f
Mészben bővelkedő üledékek,

kalkreiche Sedimente. / .
Mészbreccia, Kalkbreccie. /.
Mészcsomós pala, Kalkknoten - 

schiefer, f .
Mészdiabas, Kalkdiabas, f.
Mészdiorit, Kalkdiorit. / .
Mészégető, Kalkbrenner.
Meszelni, tünchen, weissen eine 

Wand. <?.
Meszelő, Maurerpinsel, Tüncher

pinsel, Weissbürste, Weisspin
sel. <?.

Meszelő mész, Weisskalk. é.
Meszes, kalkig.
Meszes csillámpala, Kalkglim

merschiefer. /.
Meszes habarcs, Kalkmörtel, é.
Meszes homokkő, kalkiger Sand

stein. f.
Meszes láda, Kalkkasten, é.
Meszet égetni, Kalkbrennen, é.
Meszet oltani, kalklöschen. é.
Mészfalazat, Kalkmauerung, é.
Mészfecskendezés, Kalkbesprit- 

zung. é.
Mészföld, Kalkerde.
Mészgödör, Kalkgrube, é.
Mészhegység, Kalkgebirg.
Mésziszap, Kalkschlamm. / .
Mészkavaró, Kalkkrücke, é.
Mészkemencze, Kalkofen. é.
Mészkő, Kalkstein. / .
Mészkőbánya, Kalkbruch.
Mészlé, Kalkmilch, é.
Mészmárga, Kalkmergel, / .
Mészoltó láda , Kalklöschtrog, 

Kalklöschtruhe, é.
Mészpala, Kalkschiefer. /,
Mészpát, Calcit, Kalkspath. «.
Mészpép, Kalkbrei. é.

Mészréteg, Kalkschicht. <·. 
Mészszílikát, Kalksilicat. r. 
Mészszivárgány, Kalksinter. 
Mésztartalmú, kalkhaltig. 
Mésztej, Kalkmilch, Kalkrahm. é. 
Mésztelep, Kalklager, f .  
Mésztuíf, Kalktuff. / .  
Mészvakolat, Kalkanwurf, Kalk- 

bewurf, Kalkputz, Kalkverputz. 
é.

Mészvíz, Kalkwasser, é. 
Mészvolframát, Sheelit. á. 
Metalloid, Metalloid, v. 
Meteoraezél, Meteorstahl. 
Meteorkő, Meteorolith, Meteor

stein.
Meteorvas, Meteoreisen.
Méter, Meter.
Metszék, Abscisse, hm. 
Metszéktengely, Abscissenachse. 

bm.
Metszeni, schneiden.
Metszet, Durchschnitt, Schnitt. 
Metszett vas, Schneideisen. ko. 
Metszik egymást az erek, die

Gänge setzen sich durch, durch- 
schneiden sich, übersetzen sich. 
b.

Metsző ásó, Stecherspaten. 
Metsző csap, Schneidkolben, p. e. 
Metsző hengerek, Schneidewal

zen, Schneidwalzen, ko.
Metsző hengermű, Schneideisen

walzwerk. ko.
Metsző mű, Schneidvverk. ko. 
Metsző véső, Abschrotmeissei.

(jé.
Metsző vonal, Durchschnittslinie. 
Mezei út, Feldweg. 
Mezőgazdaság, Landwirthschaft. 
Miargyrit, Silberantimonglanz. A. 
Mibekerülés ára, költsége, An

schaffungspreis , Gestehung, 
Gestehungspreis.

Mihez tartás, Darnachachtung. 
Mikrometer, Micrometer. 
Mikroskop, Microskop. 
Milliméter, Millimeter.
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Mimetit, Traubenblei. <ι.
Mindenes, Factotum.
Mindenható, Omnipotent.
Mindenség, kosmos. /.
Mindkét részről, beiderseitig.
Mineralogus, Mineralog. Λ.
Minette, Minette. / .
Miniom, Mennige, Minium.
Miniomragasztó, Mennigkitt, é
Miniszter, Minister.
Miniszteri leirat, Ministerial- 

rescript.
Minisztérium, Ministerium.
Minőség, Art, Beschaffenheit, 

Qualität.
Minőségi, qualitativ.
Minősítés, Qualification.
Minősítő bizonyítvány, Qualifi- 

cationsattest.
Minősítő táblázat, Qualiíicati- 

onstabelle.
Minősítvényi táblázat, Gonduit- 

liste, Gonduittabelle.
Minta, Form, Gussform, Matrize, 

Modell; ko. Ghablone, Formu
lar, Muster, Schablone.

Mintaagyag, Formlehm. ko.
Mintaasztalos, Modelltischler, ko.
Mintabélesöveeske, Kernröhr

chen. ko.
Minta bele, Formkern, ko.
Mintabélkerekítő, Korndreher. 

ko.
Mintacsavar, Modellsehraube. ko.
Mintadeszka, Lehre, á.
Mintafillér, Richtpfennig. />. r.
Mintafillér ürege, Riehl pfennig

leere. p. 0.
Mintafolyadék, Musterfliissigkeit. 

kő.
Mintagödör az öntő műhelyben,

Dainmgrube, Formgrube. ko.
Mintaív, Lehrbogen, Lehrgerüst.

Mintakapocs, Spindel, ko.
Mintakötés, Lohrbund.
Mintaműhely, Modelltischlerei, 

Modellwerkstatt, ko.

Mintarajz, Modellzeichnung, ko. 
Mintaszekrény, Formílasche, 

Formkasten, Formlade, Giess
kasten, Giesslade. ko.

Mintaszekrény alsó része, Un
terkasten. ko.

Mintaszekrényt szállító szekér,
Formkasten - Trahsportwagen. 
ko. ^

Mintatábla, Formbrett, ko. 
Mintatár, Modelhnagazin. ko 
Mintatő, Kern, Kernstück, ko. 
Mintatőtengely, Kerneisen , 

Kernspindel, ko.
Mintaüreg a vashámorban, Ge

senke ko.
Mintaüreges pöröly, Gesenk

hammer. ko.
Mintaüreges tő, Gesenkstöckl.

Mintaüreges üllő, Gesenkam
boss. ko.

Minta vas, Fayoneisen, Muster
eisen. ko.

Mintázás, Formkunst, ko. 
Mintázni, mintát lenyomni, ab-

forrnen, formen, modelliren. ko. 
Mintázó, Former, ko.
Mintázó anyag, Formmasse, ko. 
Mintázó föld, Formerde. ko. 
Mintázó homok, Formsand , 

Giesssand. ko.
Mintázó kalapács, Formfäustel. 

ko.
Mintázó mester, Formmeister.

ko.
Mintázó műhely, Eisenförmerci, 

Formerei, Formstube. ko. 
Mintázó pad, Formbank. ko. 
Mioeän, Miocün. /'.
Miocän korszak, mioeäne Pe

riode. /'.
Mioeanrétegek, Miocünschich- 

ten. /'.
Mirabilit, Glaubersalz, á. 
Mívelés, Betrieb, Manipulation.
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Mívelésben állani, lenni, in Bau
stellen, in Betrieb stehen. h.

Mívelésben levő, im Betriebe. h.
Mívelés berendezése, Betriebs- 

einrichlung.
Mívelésbe venni, in Betrieb set

zen. h.
Mívelés bevételei, Betriebsein

nahmen.
Mívelés biztossága, Betriebssi

cherheit.
Mívelés ellenőrzése, Betriebs- 

controlle.
Mívelés eredménye, Betriebser- 

t'olg, Betriebsergebniss, Be- 
triebsresultate.

Mívelés eszköze, Betriebsmittel.
Mívelés fejlődése, Entfaltung des

Betriebes.
Mívelés fölöslege, Betriebsüber-

sehliss.
Míveléshez való anyag, Betriebs

material.
Mívelés jövedelme, Betriebser- 

trag.
Mívelés számlája, Beiriebseonto.
Mívelés költségei, Betriebsaus

gaben, Betriebskosten; a tu- j 
lajdonképeni mívelés költsé- ; 
gei, die eigentlichen Betriebs
ausgaben.

Mívelés megzavarása, Betriebs- j
Störung.

Mívelés módja, Betriebsart. Bau
art ; tunnelvájás, Tunnelbau; 
emeletesvájás, Etagenbau; 
föntjevájás, Firslenbau; fönt- 
jeállványvájás, Firstenkaslen- | 
bau; föntjeoldalvájás, First- ! 
uhuban; horpasztóvájás, Pin
genbau ; harántvájás, Quer
bau ; harántoldalvájás, Quer- : 
ulmbau : omlasztóvájás ,
Burkaiban; kamravájás, Kam
merltau; külvájás, Tagbau; 
mély külvájás, Tagetiofbnu ; 
koezkavájás, Würfelbau ; vá- : 
jatvégekkel mívelés, Örter

bau: omlasztó vájás szénbá
nyászatnál, Bruchbau, Stop
pelbau ; oszlopvájás, Pfeiler- 
bau; oszlopos visszavájás, 
Pfeilerrückbau ; oldal-talpvá- 
jás, Seitenstrossenbau ; oldal- 
föntjevájás Seiten-íirstenbau; 
pusztáravájas, Pressbau; kes
keny pásztavájás, Stossbau; 
széles pásztavájás, Streben- 
bau; sátorvájás, Glockenbau; 
szénkülvájás , Kuhlenbau ;
sakklapalaku vájás, Schach- 
brettbau; sólúgzás, Sinkwerks- 
Itau; talpvájás, Sohlenbau, 
Strossenbau ; talp-oldalvájás, 
Sohlulmhau ; tömzsvájás ,
Stockwerksbau ; tágítóvájás,
Weitungsbau ; mélyvájás ,
Tiefbau, b.

Mívelés nyeresége, Betriebsge
winn.

Mívelés osztálya, Betriehsab- 
fheilung.

Mívelésre érdemes, bauwürdig, 
baubar, h.

Mívelésre nem érdemes, unbau
würdig. b.

Mívelés számadása, Betriebs
rechnung.

Mívelés szervezete, Betriebsor- 
ganisation.

Mívelés szintje, Bauhorizont, 
Bausohle, Bauniveau, b

Mívelés szükségletei, kellékei,
Betriebserfordernisse.

Mívelés terve, Betriebsplan.
Mívelést indítani, Bau efabliren. 

b.
Mívelés vesztesége, Betriebsver

lust.
Mívelésvezető, Betriebsleiter.
Mívelés viszonyai, Betriebsver

hältnisse,
Mívelhető, betriebsfähig.
Mívelhető állapotban van a 

bánya, die Grube ist bauhaft. 
b.
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Mívelni bányát. Hau führen, 
l!;m beireiben, bauen eine 
Címbe. h.

Mívelni tüzeléssel, gewinnen 
diu'ch Feuerselzen, abbrennen. 
h.

Mívelő töke, Üetriebscapital.
Míveltetik a bánya, der Bau

wird betrieben, der Bau wird 
geiührt, der Bau gellt um. b.

Moesárérez, Morasterz, Limonit, 
Sumpferz. ii.

Moesárlég, Sumpfgas, r.
Moesáros, sumpfig.
Mód, Methode, Verfahren, Weg; 

nedves mód, kalter, nasser 
Weg : tűzi mód, heisser, trocke
ner Weg. ko.

Módosulás, Modification.
Módosulat, Varietät. /.
Módozat, Moduli La t.
Módszer, .Methode.
Modulus, Modul.
Mokaezél, Mockslahl. l-o.
Molasz, Melasse. /:
Molaszesoport, Molassegruppe. /'.
Molaszképződmény, Molassen- | 

formation. /'.
Molaszkorszak, Molassperiode. /'.
Molaszkőszén, Molassekoble. /'.
Molekula, Molecule, r.
Molekula erő, .Molecularkraft. /■.
Molibdén, Molybdän, r.
Moíibdenit, Alolybdenif, Molvb- 

dfmglaiiz. Wasscrblei. á .

Molibdénsulfür, Molvbdenil. Mo- 
lybdfmglanz, Wasserblei. <1.

Molnár, Müller.
Morzsalék, Brus, Kläre. l>.
Morzsalékszén, Bruskohle. h.
Morzsoló kád, Kugeltonne, l-o.
Mosadékcsatorna, Bassrinne. ~.
Mosadékliszt, Bassmebl. r
Mosalék, Alter, a. m. das abge- 

schlümmle taube Meld. ;
Mosalékárok, Aftergraben. *
Mosalékcsatorna, Allerrinne
Mosni, waschen, r.

Mosni érezet, aranyat, verwa
schen. 2.

Mosni való érez, Waschwerk- 
zeug, Waschzeug. z.

Mosni való törees, Waschberge. 
b.

Mosóház, Waschhaus. 2. 
Mosóházi nyeremény, Wasch - 

werksgc'lalle. *.
Mosóházi színpor, Waschwerks- 

schlich, z.
Mosó inas. Waschjunge. 
Mosókád, Abläutertrommel, Lfui- 

tertrommel, Abläuterbottich . 
Waschboding, Waschbottich,
Waschfass. 2.

Mosókészülék, Waschapparat. 2. 
Mosókosár, Abläutertrommel. c. 
Mosómű, Wäsche, Waschwerk.

Mosó szér, Waschherd. .c.
Mosó telek. Seifenfeld. />.
Mosott arany, Flussgold, Seifen

gold, Waschgold, e.
Mosott beváltmány , Wasch

werksgefälle. 2.
Mosott czinkérez, AVaschgalmei. 

Mosott érez, Setzerz, \Vrascherz.

Mosott fonesor, Wascbbotlich-
amalgam. l-o.

Mosott kékszín, Fasseschel. l-o. 
Mosott kényeső, Waschboüich- 

metall. l-o.
Mosott ón, Waschzinn. ~
Mosott ónérez, Seifenzinn. l>. 
Mosott vas, Wascheisen. l-o. 
Mosó vályú, Wasch rinne, c. 
MOSÓ Villa, Seifengabel, h. 
Motóla kerék, Spulrad. <μ·. 
Mozdítani, bewc'gen. 
Mozdulatlan, bewegungslos, un

beweglich.
Mozdulatlanság, Bewegungs

losigkeit.
Mozgás, Bewegung; egyenlete

sen gyorsuló mozgás, gleich
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förmig besehleunigle Bewe- 
gung; egyenletesen lassúló 
mozgás, gleichförmig verzö
gerte Bewegung; egyenletes 
mozgás, gleichförmige Bewe
gung ; egyenlőtlen mozgás, 
ungleichförmige Bewegung ; 
fel és lefelé mozgás, auf und 
niedergehende Bewegung; 
folytonos mozgás, continuir- 
liche Bewegung; forgó moz
gás, drehende Bewegung, ro
hrende Bewegung: gyorsított 
mozgás, beschleunigte Bewe
gung ; himbáló mozgás, oscil- 
lirende Bewegung; időszakos 
mozgás, periodische Bewe
gung ; körhagyó mozgás, ex
centrische Bewegung; keringő 
mozgás, kreisförmige Bewe
gung , drehende Bewegung, 
röhrende Bewegung; lassúló 
mozgás, abnehmende Bewe
gung; lengő mezgás, oscilli- 
rende Bewegung, schwingende 
Bewegung; magától működő 
mozgás, selbstthätige Bewe
gung; összetett mozgás, zu
sammengesetzte Bewegung.

Mozgás köze, mozgás tere, 
Spielraum ; szabad mozgása 
van a dugattyúnak a hen
gerben, der Kolben hat Spiel
raum im Cylinder. <já.

Mozgás közlése, Bewegungsmit
theilung.

Mozgás nyomatéka, Bewegungs
moment.

Mozgástan , Bewegungslehre, 
Dynamik.

Mozgástani, dynamisch.
Mozgástani nyomaték, dynami

sches Moment.
Mozgás törvénye, Bewegungs

gesotz.
Mozgatag, beweglich.
Mozgatható, beweglich.
Mozgatni, bewogen.

Mozgató, bewegend.
Mozgató erő, Bewegungskraft.
Mozgató gép , Bewegungsma

schine.
Mozgató szerkezet, Bcwegungs- 

mcchanismus.
Mozgékony, beweglich.
Mozgékonyság, Beweglichkeit.
Mozgó, beweglich.
Mozog, es bewegt sich.
Mozsár, Mörser.
Mozsártörő, Pistill; o. Stüsscl.
Múlasztás, lietardat; b. Omis

sion, Vorsüumniss.
Múlasztás büntetése, Retardats- 

strafe. b.
Múlasztás elleni eljárás, Relar- 

datsverfahren. b
Múlasztás vétke, Unterlassungs

sünde.
Múlhatatlan, unumgänglich.
Munka, Arbeit, Betrieb; meg

indítani munkát, in Betrieb 
setzen; megszüntetni mun
kát, ausser Betrieb setzen; 
munkában állani, in Betrieb 
stehen, h.

Munkába állított, angelegt zur 
Arbeit, b.

Munkába venni az eret, den
Gang belogen, b.

Munkába venni vájatvéget,
belegen ein Feldort. b.

Munkábavétel. Belegung, b.
Munkabeosztás táblázata,

Dionsteintheilungstabelle.
Munkabér, Arbeitslohn, Liedlohn, 

Macherlohn.
Munkabírás, Arbeitsvermögen, 

Leistungsfähigkeit.
Munkabíró, arbeitsfähig, leis

tungsfähig.
Munkadíj, Arbeitslohn, Arbeits

preis.
Munkaegyenértéke a hőnek,

Arbeitsaequivalent der Wärme.
!Á

Munkaegység, Arbeitseinheit.. <'.
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Munkaerő, Arbeitskraft.
Munkaév, Betriebsjahr.
Munka hatása, Arbeitseí'fect, Ar

beitsleistung.
Munkahely, Belegung, Belegungs- 

ort; b. Arbeitsort, Arbeitsraum.
Munkaidő, Arbeitsdauer, Arbeits

zeit.
Munkakönyv, Arbeitsbuch.
Munkaközlés, Arbeitsübertra- 

gung. jé.
Munkálat, Operat.
Munkáló gép, Arbeitsmaschine.
Munkamegszüntetés, Arbeitsein- 

stellung.
Munkamegtagadás, Weigerung 

der Arbeit, b.
Munka mértéke, Arbeitsmodul.
Munkanagyság, Arbeitsgrösse.
Munkanap, Arbeitstag.
Munkanyílás, Arbeitsöffnung , 

Arbeitsthüre. ko.
Munkaoldal az olvasztónál,

Arbeitsseite am Ofen. ko.
Munkaórák, Arbeitsstunden.
Munkapad, Werkbank, Werk

tisch. (jé.
Munkára képes, arbeitsfähig, 

leistungsfähig.
Munkára képesség, Arbeitsver

mögen, Leistungsfähigkeit.
Munkarend, Arbeitsordnung.
Munkás, Arbeiter; ideiglenes 

munkás, provisorisch einge
stellter Arbeiter; állandó mun
kás, ständiger Arbeiter.

Munkáscsapat, Arbeiterabthei
lung.

Munkásgyarmat, Arbeitercolo- 
nie.

Munkáslakás, Arbeiterhaus, Ar
beiterwohnung.

Munkások, Arbeitsleute.
Munkások képviselője, Zechen

meister. b.
Munkások lajstroma, Arbeiter

liste.
Munkásosztály, Arbeiterklasse.

Munkásosztályzat, ArbeiLorcate- 
gorie.

Munkásszemélyzet, Arbeiterper
sonal.

Munkástanya, Arbeiterkaserne.
Munkaszak, Arbeitszeit, Schicht. 

h .

Munkaszünet, Betriebsunterbre
chung, Feierabend.

Munkatárs, Mitarbeiter.
Mnnkateljesítés, Leistung der 

Arbeiter, b.
Munkateljesítmény, Arbeitsleis

tung.
Munkaterv, Arbeitsplan.
Munkát megszüntetni, schicht

machen. b.
Munkatöbblet, Mehrleistung.
Munkaváltás, Schichten Wechsel. 

b.
Munkavezető, Vorarbeiter, e.
Mustra, Muster.
Mutató, Zeiger.
Mutató lap, Zifferblatt.
Mutatós sulymérő, Zeigerwage.
Mutatvány, Exemplar.
Mutatvány darab, Schaustück.
Mű, Werk.
Műegyetem, Polytechnicum.
Műegyetemi hallgató, Techni

ker.
Műépítmények, Kunstbauten, é.
Műépítő, Architekt.
Müglakészelés, Müglaarbeit. ko.
Műhely, Arbeitsort, Arbeitsraum, 

Werkstatt; jé. Laboratorium. 
ο.

Műipari, technisch.
Műirány, Stil, Styl.
Műkészítmény, Kunstproduct.
Működés, Betrieb, Operation, 

Wirksamkeit.
Működés pótléka, Functionszu

lage.
Működni, operirem
Működő, wirksam.
Műkör, Fach.
Műmester, Werkmeister, p. v.
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Münevezés, Nomenclator. 
Műnyelv, Terminologie. 
Müorvos, Werksarzt. h .  
MÜÖntés, Kunslgiesserei, Kunst

guss. k o .

Müöntvény, Kunstguss. /,·<>. 

Mürevaló, abbauwürdig, bauwür
dig. Ium har. h

Mürevalóság, yMilmnwfu di”k< i t, 
Bauwürdigkeit, Haubarkeit. h .  

Műszak, Technik.
Műszaki, technisch.
Műszaki kezelés, Irchniseher 

Betrieb.
Müszámadás, Werksrerhnung. I>. 
Műszer, Apparat, Instrument. h m .  

Műszergyártó, Mechaniker. 
Müszertartó, Apparalkasten. h m .  

Műszó, technischer Ausdruck. 
Mütan, Gewerbskunde.
Mütani, technisch.
Mütár, Muzeum.
Műtárgy, Bauobject. <·.

Műtér, Arbeitsort, Arbeitsranni. 
Műtét, Operation.
Műtétet végezni, operiren. 
Mütulajdonos, Werksbesitzer, h .  

Művelés, Cultur.
Művelni, cultiviren.
Művelődés, Civilisation. 
Művakolat, Stuccatur. é  

Műveletlen, ungebildet. 
Művezetés, müvezetőség, Be

triebsleitung.
Művezető, Bauführer. Bauleiter, 

Betriebsleiter; h. Werklübrer. 
!!<·■

Művezető tiszt, Werksleiter, b .  

Műviszonyok, Werksverhfdlnisse. 
Myrica, Myrica. /'.
Mytilus, Mytilus.

N.
Nád, Bohr, Schilfrohr.
Nádalni, verslühlen. <jt’.

Nádazás, Dachdeckung mit Bohr. 
c.

Nádazó szeg, liohrnagel.
Nádfödél, I !(dirdacb, Scliilfdach. 

r.

Nádmennyezet, l íobrdecke.  <'.

Nagelfluhe, Nagelfluhe. /'.
Nagyágit, Blfdlererz. Iliül teri < I - 

lur, Llasmns, nagyágéi- Biz, 
Nagyágit. t i .

Nagyátló, Makrodiagonale, t i .

Nagyban, gros, en gros; nagy
ban árulás, Verkauf en gros.

Nagy bányászék, Bletze, grosses 
Bergeisen. Doppeleiscn. h .

Nagy csille, Bdeseidiund. h .

Nagy darab érczek, Erzwände. 
h.

Nagydóma, Makródéira.  I I

Nagy ék, Kimmel, h .

Nagyérdemű, hochverdient.
Nagy fúró, Kanonenbobrer. yc.
Nagy fűrész, Sehrottsfige. Wald

säge, Xtigsüge. L

Nagyító, Microskop.
Nagyítóüveg, Vergrössi-I ungs- 

glas.
Nagy jégárkorszak, Grossglet- 

scherzeit. /.
Nagy kalapács, Bauschei, gros

ser Schlägel; é .  Fimmelíaustri, 
Ilandsehlfigel, Putzka; l>. Pfiu- 
schel, Schläger. /, <>.

Nagykereskedő, Grossliündier.
Nagykorú, grossjährig, majorenn.
Nagykorúság, Grossjührigkeil, 

Mujorennität.
N agy leik Üség, Liberalität.
Nagyméretű rajzok gyűjtemé

nye, Atlas.
Nagyobbítani, vergrössern.
Nagyobbítás, Vergrösserung.
Nagyoló gyalu, Bestosshobel. 

Schmpjihobel, Schrotthobel, v.

Nagyoló ráspoly, Vorfeile. <μ'.

Nagyolvasztó, Eisrnhnrhoíon , 
Hochofen, /re.

Nagyolvasztói folyamat, llocb-
ofen])i'ocess. l< > .
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Nagyolvasztó salakja, Hoch
ofenschlacke. /,:<>.

Nagypőröly, Grobhammer,Gross- 
hammer. ko.

Nagyrabecsülés, Hochachtung. 
Nagyság, Grösse, Höhe. 
Nagyszemü, grobkörnig, gross- 

körnig.
Nagyszerű, Kolossal.
Nagy víz, hoher Wasserstand. 
Nap, Sonne.
Napgázak, Sonnengase. f.
Napiárkelet, Tagesconrs. 
Napibér, Taglobn. h.
Napidíj, Diät, Diurnum, Tagge

halt, Taggeld.
Napidíjas, Diurnist.
Napidíjas írnok, Tagschreiber. 
Napidíjszámadás, Diätenpartieu- 

lare.
Napijelentés, Tagesbericht. 
Napilap, Tageblatt.
Napimunka, Tagewerk, b. 
Napiparanes, Tagesbefehl. 
Napirend, Tagesordnung. 
Napisajtó, Tagespresse.
Napló, Diarium, Journal, Tage

buch.
Naplóezikk, Journalpost. 
Naplólap, Journalfolio.
Naplószám, Jo urn a 1 nu m m e r. 
Naplótétel, Journalposi.
Naplózni, journalisiren.
Nap melege, Sonnen wärme, f. 
Naponként, täglich.
Napóratan, Gnomonik.
Nappali őr, Tage Wächter. Λ. 
Nappali szolgálat, Tagedienst. 

b.
Naprendszer, Sonnensystem. / .  
Napszám, Taglohn; b. Arbcitcr- 

schicht, Arbeitszeit. 
Napszámbér, Schichtengeld , 

Schichtenlohn.
Napszámjegyzék, Sehiehten- 

hnch, Schiebtenverzeichniss. Λ. 
Napszámjegyző, Aufschneider, 

Schichtenverzeichner. b .  j

Napszámmunka, Schichlarbeil.
I b.

Napszámos, Handlange]·,Schichl- 
i arbeiter, Schichtler, Tagarhei- 

tei'. Taglöhner, b.
Napszámos munka, Handlanger

arbeit.
Napszámrovás, Schieb íverzeich- 

nen. T.
Napvilág, Tageslicht.
Nátrium, Natrium, r.
Nátron, Natron, r.
Nátronlúg, Nalmnlauge. r.
Nátrontimsó, Natronalaun, r
Nautilus, Nautilus, f.
Nedv, nedvesség, Feuchtigkeit, 

Nässe.
Nedves, feucht, nass.
Nedves csúsztató,’ Wasserriese. 

erd.
Nedvesedő, hygroskopisch.
Nedvesség foka, Feuehligkcits- 

grad.
Nedvesség! próba, Nässeprobe. 

ké.
Nedvesség levonása, Nüsseab- 

zug. ko.
Nedvesség meghatározása, Näs

sebestimmung. ko.
Nedvességmérő, Feuchtigkeits

messer, Hygrometer.
Nedvességmérőtan, Hygrome- 

trie.
Nedvesség mutató, Hygroskop.
Nedvesség nyoma, Spur der 

Nässe, é.
Nedvhárító, Anzucht, ko.
Nedvhárító csatorna, Abzucht 

im Gemäuer der Öhm. ko.
Nedvhárító cső, Zugrölire. ko.
Negativ, negativ.
Negativ elektromos vezető le

mez, Cathode.
Negyed, Quart, Viertel.
Negyedelés, Quartation. p. r.
Negyedelni, cpiartiren. p. r.
Negyedesalak, viertelflächige Ge

stalt, tetartoedrisehe Gestalt, ά.
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Negyedévenként, vierl eijährig.
Negyedik korszak, quulernüre 

Periode, f
Negyed jövedelem, viel ter Pfen

nig. b.
Negyedkori, quaternär, f.
Négyes alak, Tetraeder, ú.
Négyesdi, négyesden, viermön- 

nisch. h.
Négyes fogat, Viergespann.
Négyes kavarópest, Quadrupel

ofen. ko.
Négykerekű, vierrádig. <jé.
Négynyílásu csap, Viorwege- 

h a h n .  t / é .

Négyszaku munka, vierdrittel 
Arbeit, b.

Négyszerhat-huszonnégyes, Te
trakishexaeder. ή.

Négyszög, Quadrat, Rechteck, 
Viereck.

Négyszögíteni, einvieren, b.
Négyszögletűre bárdolni, vier

kantig behauen, é.
Négyszögü, quadratisch, vier

eckig.
Négyszögü alakja az aknagár- 

dozatnak, Abvierung, b.
Négyszögü üregezés, Quadrat- 

caliber. ko.
Négyszögü vas, Quadrateisen, 

Vierkanteisen, ko.
Négyszögüvé csinálni aknagár- 

dozatot, abvieren. h.
Negyvennyolczas alak, Hexa- 

kisoctaeder, Tetrakontaoct.a- 
éder. «.

Négyzet, Quadrat.
Négyzetelni, quadriren.
Négyzetes oszlopok, tetragonale 

Prismen, á.
Négyzetes piramis, tetragonale 

Pyramide. «.
Négyzetes rendszer, pyramidales 

System, Tetragonalsystem. <í.
Négyzetes sánta , tetragonal 

Skalenoeder, ά.

Négyzetes trapezoeder, tetra
gonal Trapezoeder, ά.
Négyzetgyök, Quadratwurzel.
Négyzetkilométer, Quadratkilo

meter.
Négyzetláb, Flüchenfuss, Qua- 

dratfuss.
Négyzetmérföld, Flächenmeile, 

Quadratmeile.
N égyzetmérték, Quad ra Lm a ss.
Négyzetméter, Quadratmeter.
Négyzetöl, Flächenklafter, Qua

dra tklafter.
Négyzetszám, Quadratzahl.
Négyzetterület, Q u a d ra t fl ä ch e.
Nehéz, schwer.
Nehezék, Quentchen : kr. Richt

pfennig. ■/>. r.
Nehezen, schwerlich.
Nehezen olvadó, strengllüssig.

ko.
Nehézkedés, Schwerkraft.
Nehézkes, schwerfällig.
Nehezmény, Mangel, Rechnungs

anstand, Rechnungsbemänge
lung.

Nehezmények megfejtése, Män- 
gelserläuterung.

Nehéz olvadékonyság, Streng
flüssigkeit. ko.

Nehézség, Bedenken, Mangel, 
Übelstand ; Schwere, Schwie
rigkeit.

Nehézségi erő, Schwerkraft,.
Neheztelés, nehezmény, Bemän

gelung. Difficultät.
Neheztelni, beanständen, bemän

geln, difficultiren.
Nehezülés, Gravitation.
Nélkülözhetetlen, unentbehrlich.
Nem, Gattung.
Nem becsületes, unehrlich, un

redlich.
Nem biztos, unsicher.
Nem érdemlett, unverdient.
Nem érvényesített, illiquid.
Nemes, edel; b. wohllöblich.
Nemes ér, edler Gang. b
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Nemes érez, edles Erz. h.
Nemes fém, Edelmetall. k<>. 
Nemes köz, ('dics Mittel, h. 
Nemes kvarezképződmény, ( die 

Quarzformation. /'.
Nemes ólomképződmény, edle 

Bleiformation. f .
Nemesülés, Veredlung, h.
Nem fizető, ;ibgal)enlVei.
Nem kamatozó, unverzinslich. 
Nem kedvelt, unbeliebt.
Nem kelendő pénz, ungangbare 

Münze, ■/>. r.
Nem marad egyéb hátra, es

erübrigt nichts anderes.
Nem mértékadó, unmassgeblich. 
Nem örvendetes, unerfreulich. 
Nem réteges kőzet, ungeschich

tetes Gestein. /'.
Nem valódi, unecht. 
Nemzetgazdászat, Nationalocko- 

nornie.
Nemzeti, national.
Nemzeti intézet, Nationalinstitut. 
Nemzetiség, N a ti ona 1 i tilt. 
Nemzetközi, international. 
Neoeomiák, Neocomien. /'. 
Nephelindolerit, Nephelindolerit. 

/'■
Népiskola, Trivialschule. 
Népszerű, populär.
Népszerűség, Popularität. 
Neptuni, ncptunisch. / .  
Neptunista, Neptunist. / .
Netto, netto.
Nettoár, Nettopreis. 
Nettobevétel, Netloeinnalune. 
Nettosúly, Nettogewicht. 
Nettoteher, Nettolasl. 
Neuroptera, Neuroptera. /'.
Név, Name.
Nevendék, Eleve.
Névérték, Nennwei-tb.
Névérték szerint, alpári. 
Nevezetes, merkwürdig. 
Nevezetes összeg, namhafte 

Summe.
Nevezett, benannt.

Nevező, Nenner.
Névjegyzék, Namenliste, Na

menregister, Namenverzeich
nis*.

Névkönyv, Matrikel, Namenbuch.
Névleges, nominal.
Névmutató, Index.
Névsor, Katalog.
Névszerint, namentlich.
Névtelen, unbenannt.
Névtelen bányarészes, Blind

gewerke. h.
Nézet, Aufriss; hin. Ansicht.
Néző pont, Augenpunkt, hm.
Néző rés, Absehen, das Sehloch 

eines Diopters, hm.
Néző szög, Augenwinkel, hm.
Nikol, Nickel, v.
Nikol - antimon - arzénsulfür , 

Nickelspiessglanzerz, Ullman- 
nit. (I

Nikol-arzénsulfür, Amoihit, 
Gersdorfit, Nickelarsenikki('s, 
Nickelblende, Tombazit. Λ.

Nikolérez, Nickelerz. h.
Nikolfémeskő, Nickispeise, ko.
Nikolgyártás, Nickel ge winnung. 

ko.
Nikolit, Kupfernickel,Rothnickel- 

kies. ü.
Nikolsulfür, Haarkies, Millerit, 

Nickelblende , Nickelkies , 
Schwefelnicke]. <<.

Nikolpróba, Nickelprohe. h l
Nikolsalak, Nickclschlacke. ko.
Nitrogén, Nitrogen, Stickstoff, r.
Nitrogénvegyületek, Nitrover

bindungen. V.
Nitroglycerin, Nitroglycerin, v.
Nonius, Nonius, hm.
Nöggerathiák, Nöggerathien. f.
Növekedés, növekvés, Zunahme.
Növekvés, Zugang, Zuwachs.
Növelni, vermehren.
Növény, Pflanze.
Növényhalmozódás, Pflanzen

anhäufung, vegetabilische An
häufung. /.

16
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Növényi, vegetabilisch.
Növényi maradványok, Pflan

zenreste. f .
Növénytenyészet, Vegetation.
Nulla, Nulle.
Nummulitkőzetek, Nummuli- 

thengesteine. f.
Nummulitmészkő , Nummuli -

thenkalk. / .
Nummulitok, Nummulithen. / .
Nyakesap, Halszapfen, gé.
Nyakkarika, Halsring. gé.
Nyakló, Bügel, gé.
Nyaklóvas, Halseisen, é.
Nyakpersely, Halslagerpfannea/á
Nyakpőröly, Aufwerfhammer, 

Brusthammer, ko.
Nyakrész a szabadon eső fú

rónál, Halsstück, b.
Nyárfa, Espenholz, Pappel, erd.
Nyárimosómű, Sommerwäsche. 

z.
Nyctogineák, Nyctogineen. /.
Nyél, Handhabe, Heft, Griff, 

Schaft, Stiel.
Nyélbe ütni, anschaften.
Nyeles, gestielt.
Nyelespőröly, Hclmhammer. ko.
Nyelesrúd a kavarásnál, Helm

eisen. ko.
Nyelezett, angelegt, mit einem 

Stiele versehen, b.
Nyelezni szerszámot, bestecken, 

mit einem Stiele versehen, 
behelmen, schäften, b.

Nyélkarika a pörölynél, Helm- 
ring. ko.

Nyéltokpersely a pörölynél,
Waagpfanne, Waagringpfanne.
ko.

Nyelvecske, Zunge, gé.
Nyelvértő, Linguist.
Nyelvismeret, Sprachkenntniss.
Nyelvsín, Zungenschiene, é.
Nyelvtudós, Philolog.
Nyereg a hegyen, vagy réteges 

kőzetek telepein, Sattel, b.
Nyeregalaku, sattelförmig, b.

Nyeregfödél, Satteldach, é.
Nyeregkosár lóháton való szál

lításhoz, Saumkoi'h. b.
Nyeregszárny, Sál Lel Hügel, b.
Nyeregvonal, Sattellinie, b.
Nyeremény, das Ausbringen, 

Gefälle, Erzeugnisse; bánya
nyeremény , Grubengefälle; 
zúzómüvi nyeremény, Poch
werksgefälle ; mosómüvi nye
remény, Waschwerksgefälle ; 
kohónyeremény , ílüttenge- 
íalle. b.

Nyereményanyag, Gefüllsmate- 
rial.

Nyereményes, ergiebig.
Nyereményesség, Ergiebigkeit.
Nyerés, Gewinnung. b.
Nyereség, Gewinn, Profil.
Nyereséges, gewinnbringend, 

lucrativ.
Nyereség és veszteség száma

dó lapja, Gewinn- und Ver- 
lust-Conto.

Nyerészkedő, Speculant.
Nyerhető, gewinnbar, b.
Nyerni, gewinnen.
Nyers, grob, roh.
Nyersaezél, Frischstahl, Natur- 

stahl, Rohstahl, Schmelzstahl. 
ko.

Nyersaezélkészelés, Rohstahl
arbeit. ko.

Nyersaezélkohó, Rohstahlhütte. 
ko.

Nyersaezéltűzhely, Rohstahl-
feuer. ko.

Nyersantimon, Antimonium cru
dum. ko.

Nyersanyag, Rohmaterial.
Nyersbontókészelés, Rohan f- 

brechen. ko.
Nyersezink, Körnerzink, Roh

zink. ko.
Nyersenkészelni, rohoinschmel- 

zen. ko
Nyersépítmény, Rohbau, é.
Nyersérez, Roherz. ko.
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Nyersfémeskő, Rohspeise. Lo. 
Nyersfolyamat, Sperrergang, 

Rohgang. ko.
Ny ersfölzék fémeskő , Ahzugs- 

rohspeise. l - ο .

Nyersfölzékkéneskő, Abzugs- 
i'ohl(‘ch. ko.

Nyersfölzékolvasztás, Abzugs- 
rohsehmelzen. ko 

Nyersfölzékréz, Abzugsrohkup- 
íer. I n .

Nyersfölzékrézolvasztás, Ab-
zugsrohkupíerarbeil. ko. 

Nyerskén, Rohschwefel, Treib-
schwefel. Lo.

Nyerskéneskő, Rohlech, Roll
stein. 1,0.

Nyerskéneskőolvasztás, Roh- 
steinsclnnelzen. l,o. 

Nyerskészelés, Brockenfrischen.
ko.

Nyerslap, Millbars. ko. 
Nyerslapegyeng^ető, Millbars- 

riehtplatte. L:o.
Nyerslapka, Rohschiene. Lo. 
Nyerslapolló, Millbarsscheere. 

ko.
Nyersolvasztás, Roharbeit, Roh-

sehmelzen. ko.
Nyersolvasztás szállópora, Roh-

ofenbhunen. ko.
Nyersolvasztószer, roher Fluss.

kő.
Nyersón, Robzinn. ko. 
Nyersöntés, Rohguss. ko. 
Nyersréz, Pimplekupfer, Roh

kupfer, Srhwarzkupfer. ko. 
Nyersréz a pörkölékolvasztás- 

ból, KuplmOstschwarzkupler. 
ko.

Nyersrézapritás, Kuplerbrechen. 
ko.

Nyersrézezipó, Königskupfer. ko 
Nyersrézfonesorítás, Schwarz- 

kiij)l'('i-anial<g:iiii:il ion. ko. 
Nyersrézkéneskö, Kupferruh- 

stein, Oberleeh. Rohkupfer
stein. ko.

Nyerskéneskőpörkölék, Ober- 
lechrost. L o .

Nyersrézlágzás, Srlnyarzknpíer- 
(‘xtraetion. ko.

Nyersrézolvasztás, Schwarzkup- 
lerarbeit., Sch wnrzniachen , 
Sclnvarzkupleisclmielzon, Roh- 
kupferschinelzen. ko.

Nyersrézsalak, Verblasungs- 
sch lacke. ko.

Nyersrézüledék, tisztátalan 
nyersréz, mely a salakol
vasztásnál angol eljárás 
mellett nyeretik, Rüden, Bo- 
denkupfer. ko.

Nyerssalak, Rohsehlacke. ko.
Nyerstárcsaréz, Verblasungs- 

kupfer. ko.
Nyerstéglaépítés, Rohziegelbau.

V.
Nyerstermék, Rohstoff.
Nyerstermékek, Rohproducte.
Nyerstörés, Rohbruch. ko.
Nyerstörésü, rohbrüchig. ko.
Nyerstusag- a vaskészelésnél, 

Gichtsehirbel. ko.
Nyersvakarék, Rohkrätze. ko.
Nyersvas, Roheisen; fehér 

nyersvas, weisses Roheisen; 
feles nyersvas, halbirtes Roh
eisen ; szürke nyersvas, graues 
Roheisen, ko.

Nyersvasadás az aezélkészelés- 
nél, II eisse, Heitze. ko.

Nyersvaságya, Flossenbett, Flos
senschale. ko.

Nyersvasat sütni a készelés 
előtt, braten, ko.

Nyersvasesomó, Flossgarbe. ko.
Nyersvasdarab, Brocken, Eisen

gans, Eisengünze, Eisenfloss, 
Flossen, Flosse. Ranze, Roh
eisen zum Frischen, ko.

Nyersvasminta, Gänzeform , 
Gänzeschale, ko.

Nyersvasolvasztás, Gänze- 
sclnnelzen. ko.

16*
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Nyersvas salakja, Rohcisen- 
schlacke. ko.

Nyersvassütő tűzhely, Brat- 
fcuer, Bratherd. ko.

Nyersvastaliga, Roheisen wagen. 
ko.

Nyílás, Mündung, Öffnung.
Nyilas pöröly, Stempelhammer. 

ko.
Nyilatkozat, Äusserung, Decla

ration, Erklärung.
Nyilatkozat megadása, Abgabe 

einer Erklärung.
Nyilatkozó, Declarant.
Nyílemelkedése, Stempelhub. z.
Nyílemelő, Hebelatte, Hebling. z.
Nyílkarika a zúzóban, Pochring, 

Pochschüssering. a.
Nyílni, münden.
Nyilsaru a zúzóban, Pochschuh. 

z.
Nyilszorító a zúzóban, Quer

riegel. z.
Nyílt alak, offene Gestalt, ά.
Nyílt áttörés, offener Durch

schlag. b.
Nyílt repedések, offene Klüfte. 

/ ·
Nyilvánosan, oeffentlich.
Nyilvánosság, Publicität.
Nyilvánság, Evidenz.
Nyilvánságos, notorisch.
Nyilvántartás, Evidonzhaltung.
Nyilvántartó kimutatás, Evi

denzausweis.
Nyílvas a zúzóban, Pocheisen. z.
Nyílvas nyele a zúzóban, Poch-

kiel. z.
Nyiradék, Abschnitzl, Abschnitt

lein. ko.
Nyírfa, Birke, erd.
Nyirfaseprő, Birkenbesen.
Nyirkos, feucht.
Nyirok, Tegel, j .
Nyitás, Anhieb, b.
Nyitás, érezes, dús, reicher 

Anbruch, b.

Nyitni bányát, eine Grube an- 
legen. b.

Nyitvány, Einbau, b.
Nyolczadrét, Octav.
Nyolczadrétlap, Octavseite.
Nyolezasalak, Octaeder. Λ.
Nyolezlap, Octaeder. «.
Nyolezoldalu oszlop, ditetrago- 

nales Prisma, ά.
Nyolezoldalu piramis, ditetra- 

gonale Pyramide, ú.
Nyolezóráig dolgozó, Achtstünd- 

Icr. b.
Nyolezórai munkaszak, acht

stündige Schicht, b.
Nyolezszög, Achteck, é.
Nyom, Trace, é.
Nyomás, Druck, Pressung; a 

légkör nyomása, Druck der 
äusseren Athmosphäre; gőz
nyomás, Dampfdruck: lég
nyomás, Luftdruck; viznyo- 
más, Wasserdruck.

Nyomásfölösleg, Überdruck. </é.
Nyomás középpontja, Druck

centrum.
Nyomás magassága, Druckhöhe. 

gé.
Nyomásszabályozó, Druckregu

lator. [μ'.
Nyomásiadé esés, Druckgefälle.

!J<'·
Nyomástól mentesítő készülék,

Entlastungsvorrichtung. <μ·.
Nyomástól mentes tolóka, .Ent

lastungsschieber. </<’.
Nyomás vonala, Drucklinie. ß .
Nyomaték, Moment; ß .  Nach

druck.
Nyomatékos , nachdrücklich , 

wichtig.
Nyomattyú, Druckpumpe, Druck

werk. ß .
Nyomattyú henger, Druckcylin- 

der. yé.
Nyomattyú telep, Drucksatz. ß .
Nyomjelzés, Traci rung. é.
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Nyomkarima, Radspurkranz, 
Spurkranz. jé.

Nyomóbak, Schwengeldocke. <ß. 
Nyomócső, Druckröhre, Einfalls- 

rolir. jé.
Nyomó erő, Druckkraft, jé. 
Nyomófa a pőrölyállványon, 

Schwerbaum. ko.
Nyomó hengerek, Presswalzen. 

/eo.
Nyomókar, Druckbaum; b.

Schwengel. yé.
Nyomólap a szekrényfúvónál,

Druckplatte, ko.
Nyomómű, Druckwerk, jé. 
Nyomó próba, Druckprobe. 
Nyomorék, Krüppel, verkrüppelt. 
Nyomórúd, Druckstange, jé. 
Nyomó szellentyü, Druckventil. 

!)''■
Nyomó szivattyú, Druckpumpe.

Ψ'·
Nyomot jelezni, traciren. é. 
Nyomott, gepresst.
Nyomott lap, Druckfläche, jé. 
Nyomozás, Investigation, Nach

forschung.
Nyomozó levél, Steckbrief. 
Nyomtatványok, Drucksachen, 

Drucksorten.
Nyugalmazás, Pensionirung. 
Nyugalmazni, pensioniren, pro- 

visioniren.
Nyugalmazott, pensionirt, Pro

visionist, Quiescent. 
Nyugalmazott állapot, Pensions- 

staml, Ruhestand. 
Nyugalombér, Provision. 
Nyugalombéres, Provisionist. 
Nyugalombérrel ellátni, pro- 

visioniren.
Nyugalomdíj, Pension, Quies- 

rentengehall, Ruhegehalt. 
Nyugalomdíjalap, Pensionsfond. 
Nyugalomdíjjal ellátni, pensio

niren.
Nyugalomdíjas állapot, Ruhe

stand.

Nyugalomdíjra jogosult, pen
sionsfähig.

Nyugalompénz, Ruhegehalt.
Nyugat, Abend, Occident, West. 

b.
Nyugati, westlich. Inn.
Nyugati vájatvég, Abendort. b.
Nyugatra csapó ér, Abendgang. 

h.
Nyughatatlan, unruhig.
Nyugtatás, Quittirung.
Nyugtatni, quittiren.
Nyugtató, nyugtatvány, Be

scheinigung, Empfangsbestäti
gung, Empfangsschein, Quit
tung, Zahlungsquittung.

Nyugtatót adni, den Empfang 
bescheinigen.

Nyugtatvány, Quittung, Zah
lungsquittung.

Nyugvás, Ruhe.
Nyugvástan, Statik.
Nyugvóállás az aknában, Fahr

bühne, Fahrtbühne, b.
Nyugvó az olvasztópestben,

Rast. ko.
Nyugvódőlése, Rastwinkel, ko.
Nyugvópad, Ruhebank, b.
Nyugvópont, Ruhepunkt.
Nyugvót csinálni az olvasztó

pestben, Reifsetzen, Reifschla
gen, Rastschlagen, ko.

Nyújtani, dehnen, recken, ko.
Nyujtásmértéke, Strcckleere. ko.
Nyujtékony, ausdehnbar.
Nyújtható, dehnbar, ductil, ge

schmeidig, hammergar, streck
bar. ko.

Nyujthatóság , Dehnbarkeit , 
Ductilitüt, Geschmeidigkeit, 
Streckbarkeit, ko.

Nyújtó, Strecker, ko.
Nyujtófogó, Feinstreckzange, ko.
Nyujtógép, Strecke, ko.
Nyuj tóhenger, Streck walze, ko.
Nyujtóhengermű , Reckwalz

werk, Streckwalzwerk, ko.
Nyujtójegy, Streckzeichen, ko.
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Nyujtókészűlék, Streckapparat. 
ko.

Nyujtómű, Streckwerk. ko.
Nyujtópest, Strcckofen. ko.
Nyujtópőröly, Ausstreckham- 

rner, Reckhammer, Streckham- 
mer. ko.

Nyújtó szorítója, Streckpresse. 
ko.

Nyújtott, gestreckt.
Nyujtottállvány, Ausschussge

rüst. é.
Nyujtottárú, Streckwaare. ko.
Nyujtott-telek, gestrecktes Feld. 

b
Nyujtottvas, Reckeisen, Streck

eisen. ko.
Nyujtottvas bélyegző, Streck- 

eisenzeichen. ko.
Nyujtottvas kötéséhez való 

fogó, Zange, ko.
Nyujtottvas-taliga, Streckeisen- 

wagen. ko.
Nyúlékony, ausdehnbar, dehn

bar, streckbar, ko.
Nyúlékonyság, Ausdehnbarkeit, 

Dehnbarkeit.
Nyúlni, dehnen.
Nyúlós, dehnbar.
Nyúlóssalak, saigere Schlacke, 

ko.
Nyúlvány, Ausladung, vorsprin

gender Theil ; c. Fortsatz.

0 .
Obszidián, Obsidian, f.
Obszidiánporflr, Obsidianpor-
, phyr. / .
Ócska anyagok, Altmaterialien.
Ócska vas, Alteisen, alles Eisen. 

Schraat. ko.
Odábbolás, Auslängen. />.
Odábbolni, odábbolás, auslän

gen, auslenken, b.
Odábboló vájatvég, Auslängort. 

b.
Odafolyás, Zufluss.

Oda munkálni, hinwirken aut
etwas.

Odanőtt, angewachsen, ú.
Oda ömlik a víz, Wasser sitzet 

zu. b.
Oda sülni valamihez, anbacken. 

ko.
Odaszállítás, Zuförderung. b.
Odor, Ausweitung, Druse, Dru

senraum ; kristályodor, Krys- 
talldruse. b.

Odorfal, Drusenwand. b.
Odoros, drüsig, b.
Ok, Raison, Ursache ; bányászati 

inditóok, bergmännische Rai
son. b.

Okadat, Argument.
Okadatolás, Motivirung.
Okadatolni, begründen, raotivi- 

ren.
Okbeli, causal.
Okbeli kapcsolat, (lausalnexus.
Okbeliség, Kausalität.
Okirat, Beleg, Document, Ur

kunde; számadáshoz okirato
kat mellékelni, belegen eine 
Rechnung.

Okiratokkal bizonyítani, docu- 
mentiren.

Okiratszerü, actenmässig.
Okker, Ocker.
Oklevél, Diplom, Urkunde.
Okleveles, diplomat.
Oknélküli, grundlos.
Okos, vernünftig.
Okosan, weise.
Okoskodni, argumenliren.
Okosság, Vernunft.
Okozni, vei Ursachen.
Okszerű, rationell.
Okszerűtlen, irrational.
Oktatás, lintei rieht.
Oktatás Ügye, Unterrichtswesen.
Oktatni, do ei ren.
Oktató, Docent.
Olaj, Oel, Oel.
Olajedény, Oelbüclise, Oelge- 

fäss.
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Olajfesték, Oelfarbe.
Olaj gáz, Fetidas, Oelsas. 
Olajlámpa, Oellampe.
Olajmáz, Oclíirniss. é.
Olajos hordó, Oell'ass.
Olajos mázolás, Oelanstrich. é. 
Olajozni, ölen. <ß.
Olajpala, Oelschioler. /'.
Olaj tartó, Oclbehülter. 
Olajvilágítás, Oelbeleuchtung. 
Olcsó, billig, wohl foil.
Olcsóság, Billigkeit.
Oldal, Ulm; b. Pagina, Seite. 
Oldalak, Stösse; az akna rövid

oldalai , kurze Stösse des 
Schachtes; az akna hosszú
oldalai , lange Stösse des 
Schachtes. Ii.

Oldalállvány, Seitenständer. <jé. 
Oldalból kiválás elmélete, La

teral sccretionstheorie. f .  
Oldalcsap, Blattznpfen. L 
Oldalerő, Seitenkraft.
Oldalfa, Heideholz. b.
Oldalfal, Seitenmauer, Seiten

wand. é.
Oldalfejtés, Ulmbau. b. 
Oldalgyalu, Wandhobel. é. 
Oldalhomlokzat, Seitenfayade. 
Oldaljegyzet, Randbemerkung. 
Oldalkapcsolat, Verlaschung, é. 
Oldalkő a nagyolvasztónál, 

Backenstein, Backenstück, ho. 
Oldallap, Seitenfläche. 
Oldalnyomás, Seitendruck. 
Oldalorom, Seitengiebel. é 
Oldaloszlop, Stossstempel. b. 
Oldalpászta, Ulmstrasse, b. 
Oldalrajz, Kreuzriss, Profil, Sei

tenabriss. Seitenansicht. 
Oldalról nézve, Seiten Ansicht. 
Oldalsarok, Ulmabsatz, b.
Oldalt lerepeszteni, Stossver- 

schiessen. b.
Oldaltüzelés, Seitenbrand, b. 
Oldalvágat, Flügclscblag, Seiten

schlag. b.
Oldalvájás, Seitenbau, h.

Oldalvájatvég, Flügelort. b. 
Oldalvas, Herdeisen, Kühleisen.

ko.
Oldani, lösen, v.
Oldat, Auflösung, Lösung, Solu

tion. η.
Oldhatatlan, unauflösbar. 
Oldható, löslich, v. 
Oldhatóképesség, Löslichkeit, v. 
Oldhatóság, Auflöslichkeit, v. 
Oldólúg, Mutterlauge, ko. 
Oldószer, Auflösungsmittel, Lö

sungsmittel, Solutionsfluss, v. 
Oldóüveg, Glasfluss. Id. 
Oligoeän, Oligocän. f.
Oligoklas, Oligoklas. / .  
Oligoklasporflr, Oligoklaspor- 

phyr. f .
Oligoklastrachit, Oligoklastra- 

chyt. f.
Olivafogantyú az ajtón, Olive. 

é.
Olivenit, Olivenit, Olivenerz. ά. 
Olivinszikla, Dunit, Olivinfels. f. 
Olló, Scheere.
Ollóállvány, Scheerständer. ko. 
Ollóforgattyúja, Scheerenkur-

bel, ko.
Ollókar, Scheerhebel. ko. 
Ollópofa, Scheerbacken, Scheer- 

messer. ko.
Ollós fogó a fúrásnál, Fang

katze, Fangschccre. b. 
Olmítani a kémelésnél, einsie

den, ansieden, eintränken, ko. 
Olmítás, az érczek és termé

nyek összeolvasztása ólom
mal, Bleien, Verbleien; ko. 
Eintränkarbeit, ké.

Olmító cserép, Ansiedscherben. 
Id.

Olmító csésze, Eintränkscher
ben. ké.

Olmosítás, Verbleiarbeit, Ver
bleiung. ko.

Olmosítás kénesköve, Verblei
ungslech. ko.
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Ólmosréz, PJartwerk; ezüsttelen 
ólmosréz, dürres Hartwerk: 
dús ólmosréz, leistes llart- 
wei'k. ko.

Ólmos szintező, Richtwage. é.
Ólmos szintmérő , Bleiwage , 

Bleiloth, Senkid, é.
Ólmos zsinór, Ahsaigerschnur, 

Senkblei, Senkel, hm.
Ólmot darálni, Blei körnen, 

granuli re n. ké.
Ólom, Blei.
Ólom-antimonsulfür, Jamosonit, 

Wolf'sbcrgit. <j.
Ólom-arany-tellursulfür, N; i gy-

ágit. éi.
Ólombánya, Bleigrube.
Ólombélyegző, Bleistempel. ko.
Ólombimbó, a skót ólomolvasz

tásnál, Knospen, ko.
ólomchlorid, Chlorblei. r.
Ólomehromát, Kallódnom. Kro- 

koit, Behmannit. ét.
Ólomesésze, Bleischale, ko.
Ólomesillanás, Bleiblick, ko.
Ólomcső, Bleiröhre.
Ólomcsősajtó, Bleiröhrenpresse.
Ólomcsupor a kémeléshez, Blei- 

tute. ké.
Ólomczukor, Bleizucker, r.
Ólomdara, gekörntes, granula

tes Blei, Kornblei. ké.
Ólomdúcz, az ezüstszemeeské- 

hez ragadt ólom a kémelés
nél, Bleisack. ké.

Ólomdugó, Bleipfropfen. </é.
Ólomér, Bleigang. b.
Ólomércz, Bleierz, b.
Ólomérczdarab, Bleistufe, h.
Ólomérczmosadék, maradvány 

az ólomérczek mosásánál, 
Bleiafter, z.

Ólomércz-szinpor, Bleischlich, z.
Ólomezüstsulfostibit, F rei esi e -

benit. ét.
Ólomfehér, Bleiweiss.
Ólomfémeskő, Bleispeise, ko.
Ólomfesték, Bleifarbe, é.

Ólomforraszték, Bleiloth. <jé.
Ólomfödél, Bleidach. é.
Ólomföld, Bleiinulm, verwitterter 

Bleiglanz, b.
Ólomfüst, az ólomolvasztókból 

elszálló por, Bleiraudi. ko.
Ólomgálicz, Anglesit. Bleisul- 

phat, liléi vitriol, ét.
Ólomgömböeske, lileikorn. ké.
Ólomhab, Bleiabstrich, Bleiasche. 

ko.
Ólomhabolvasztás, Abstrichar- 

heit, Abstrichfrischen, ko.
Ólomhabolvasztás salakja, Ab

strich frischschlacken. ko.
Ólomhátralék, a kohótermé

nyekben maradt ólom az 
ólomtalanítás után, Bleirück-
lialt. ko.

Ólomkamara, Bleikammer, ko.
Ólomkanál, Bleilöffel, ko.
Ólomkéneskő, Bleilech, Bleistein, 

Schwefelblei.
Ólomkéneskő átolvasztása, Ver

änderung des Bleisteins, ko.
Ólomkéneskőolvasztás, Blei-

steinarheit. ko.
Ólomkéneskőolvasztás nyers

reze, Bleisteinrostschwarzkup- 
fer. ko.

Ólomkéneskőpörkölék, Blei- 
steinrost. ko.

Ólomkeverés, a karinthíai el-
_ járásnál, Bleirühren, ko.

Ólomkohó, Bleihütte, ko.
Ólomkór, Bleikolik, Bleikrank

heit.
Ólomlap, Bleiplatte.
Ólomlemez, Bleiblech, ko.
Ólomlevél, Bleifolio.
Ólommáz, Bleiglasur.
Ólommázanyag, Bleiglülto. ko.
Ólommedeneze, Bleiherd. ko.
Ólomnehezék a kémelésnél,

Bleischwere, ko.
Ólomoldat, Bleiauflösung, r.
Ólomolvasztás, az ólom meg

nyerésének módja olvasztás-
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sal, Hl<‘i;irht‘il ; ólomolvasztás 
láng-pestben, Bleiarbeit in 
Flammöfen; angol, franezia, 
karinthiai ólomolvasztás, en
glische, französische, kärnthner 
)ileiacheil; ólomolvasztás ak
napestben, Bleiarbeit in 
Schachtöfen; freibepgi, alsó 
magyapopszági, közönséges, 
alsóharzi ólomolvasztás, frei- 
berger, niederungariscbe, ordi
näre, unterbarzer Bleiarbeit; 
ólomolvasztás tűzhelyekben, 
Bleiarbeit in Herden; észak
amerikai, skót ólomolvasztás, 
nordamerikanischo, schottische 
Bleiarbt'it. ko.

Ólomolvasztó, Bleiofen. ko.
Ólomolvasztó kanál, Blei-

schmelzlöffel. jé.
Ólomoxid, Bleioxyd, v.
Ólomoxidszilikát, Bleioxydsili

cat. r.
Ólompeesét, Bleiplombe, Plombe.
Ólompeesételés, Plombining.
Ólompillogás, Bleiblick, ko.
Ólompír, Bleiroth. ko.
Ólompiszok, vékony hártya, 

mely a gelétkészelésnél az 
ólom felületén képződik, 
Bleidreck. ko.

Ólompörkölék, megpörkölt ga- 
lenit, BleimsL. ko.

Ólompróba, Bleiprobe. ké.
Ólomsajtolás a karinthiai ólom

olvasztásnál, Bleipressen, ko.
Ólomsalak, Bleischlacke, ko.
Ólomsárga, Bleigelb, molybdän- 

saures Bleioxyd, ko.
Ólomsó, Bleisalz. η.
Ólomsulfür, Bleiglanz,Bleischuss, 

Galenit. ύ.
Ólomsúly, Bleigewicht.
Ólomsúlymérő, Bleiwage. ko.
Ólomszerü, bleiartig, ko.
Ólomtábla, Bleiplatte.
Ólomtál, Áusgussplaime für das 

abgeslochene Werkblei. ko.

Ólomtalanítani, entbleien, ko. 
Ólomtartalmú, bleihaltig, b. 
Ólomtartalmú színpor, Blei

schlich. z.
Ólomtekercs, Bleirolle. 
Ólomtusag, Bleiblock, ko. 
Ólomtüzhely, ßleiherd. ko. 
ólomüveg, Bleiglas, Flintglas, 

Kieselsaures Bleioxyd, ké. 
Ólomüst a réz kiejtésére és a 

vasvitriol kristályosodására, 
Caldaja. ko.

Ólomvágó, Bleischrotter. ko 
Ólomveszték, Bleiabgang, ko. 
Ólomvilla a leüzésnél, Gemse.

ko
Ólomvitriol, Anglesit. á. 
Ólomzár, Bleiplombe.
Oltani meszet, Kalk einlöschen, é. 
Óitalom, Schutz.
Oltópemete, Löschwedel, jé. 
Oltóserpenyő, Ablöscbpfanne.

p .  r.
Oltótégely, Löschtiegel, p. o. 
Oltottfaszén, Báckerkohle. ko. 
Oltottmész, abgelöschter Kaik, 

Kalkhydrat, é.
Oltóvályu, Kühltrog, jé  
Olvadás helye a nagyolvasztó

ban, Schmelzherd. ko.
Olvadás pontja, Schmelzpunkt. 

ko.
Olvadás tere, Schmelzraum, 

Schmelzzone. ko.
Olvadékony, schmelzbar, ko. 
Olvadékonyság, Sch melzba rkei t.

ko.
Olvadhatatlan, unschmelzbar, ko. 
01 vadhatatlanság, Unschmelz

barkeit. ko.
Olvadni, flüssig werden, schmel

zen. ko.
Olvadó a nagyolvasztóban, Ge

stell. ko.
Olvadóhát, Hintergestell, ko. 
Olvadókő, Herdstein, ko. 
Olvadókő éle, Herdsteinkante. 

ko.
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Olvadómedeneze alakja, bélle- 
lése, Ofenzustellung, ko.

Olvadó medeneze a nagyolvasz
tóban, Eisenkasten im Hoch
ofen, Gestell, ko.

Olvadozás, mikor a rezet beol
vasztják, Grinsen, ko.

Olvadt, geschmolzen, ko.
Olvashatatlan, unlesbar, unleser

lich.
Olvasható, lesbar.
Olvasni, lesen.
Olvasó tábla, Zählretter, p. n.
Olvasztó, Ofen. ko.
Olvasztó adalék, Schmelzzu- 

schlag. ko.
Olvasztóadás a vasolvasztónál,

Eisenseliicht. ko.
Olvasztóanyag, Schmelzmate- 

rial. ko.
Olvasztóedény, Schmelzgelüss. 

ko.
Olvasztani, flüssig machen, er

blasen, Verblasen, Schmelzen ; 
olvasztás folytonos leesapo- 
lás mellett, hydrostatisches 
Schmelzen ; sötét torokkal 
olvasztani, schmelzen mit 
dunkler Gicht; sötét vagy 
világos orral olvasztani, 
schmelzen mit dunkler oder 
heller Nase ; világos torokkal 
olvasztani, schmelzen mit hel
ler Gicht, ko.

Olvasztani való, Schmelzgut. ko.
Olvasztás , Einschmeizung , 

Schmelzung; ejtő olvasztás, 
praecipitirende Schmelzung; 
feloldó olvasztás, sol virende 
Schmelzung; oxidáló olvasz
tás, oxydirende Schmelzung; 
szinitő olvasztás, reducirende 
Schmelzung, ko.

Olvasztás folyamata, Ofengang, 
der Gang eines Ofens ; heves 
folyamat, hitziger Gang; hi
deg folyamat, kalter Gang; 
heves készelő folyamat, heiss-

gaarer (lang; hüs készelő fo
lyamat, kaltgaarer Gang; ké
szelő folyamat, gaarerGang; 
közép folyamat, halbirter 
Gang; nyers folyamat, roher 
Gang; rendes folyamat, nor
maler Gang; rideg folyamat, 
sjierrer Gang; salakos folya
mat, schlackiger Gang; sza
bályos folyamat, guter, gair
rer, regelmässiger Gang; szá
raz folyamat, trockener Gang; 
szikár folyamat, dürrer Gang ; 
túlságosan készelő folyamat, 
üborgaarer Gang; túlságosan 
terhelt folyamat, übersetzter 
Gang; túlságosan űzött ol
vasztás folyamata, scharfer 
Ofengang. ko.

Olvasztás kimutatása, Ver
schmelzausweis. ko.

Olvasztás maradéka, Allűr, a. 
m. Rückstände dei' Kupfer 
und Silberschmelzarbeit, ko.

Olvasztások könyve, liüften- 
scbmelzbuch. ko.

Olvasztásra érdemes, schmelz- 
würdig. ko.

Olvasztással egybekötött csur
gató folyamat, Darrarbeit, 
eine mit dem Rohschmolzen 
und der Verbleiung verbun
dene Saigerung, ko.

Olvasztás szaka, Hüttenreise, 
Hüttenzeit. ko.

Olvasztás szünetelése, Kaltste
hen des Ofens, ko.

Olvaszthatatlan, unschmelzbar.
ko.

Olvasztmány, hüttenmännisches 
Gut, Schmclzproduot. ko.

Olvasztó folyamat, Sch me]zgang,
Schrnelzprocess. ko.

Olvasztóház, Schirielze, Schmel
zerei, Srhmelzhaus, Schmelz
hütte. ko.

Olvasztóhőség, Schmelzhitze, ko.
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Olvasztó időszak, Schmelzcam- 
]>;ιμη(·, Schnielzperiodo. ko.

Olvasztó kanál, Schmelzlöffel.
ko

Olvasztó kapa, Raumkratze, 
Sclmielzerkralze. ko.

Olvasztókas kőbűi, Steinzustel- 
lung. ko.

Olvasztó könyv, Schinelzbuch. 
ko.

Olvasztó lángpest, Flamni-
schmelzofcn. ko.

Olvasztó lapát, llerdschaufel, 
Sclnuelzerschaufol. ko. 

Olvasztómester, Η o eh o fen n íeis- 
ter, Schmelzmeister; olvasztó 
mester Ausztriában, Blauer, 
Bloier, Bleuer, ko.

Olvasztó munka, Ofenarbeit, 
Schmelzarbeit, Sclunelzbetrieb. 
ko.

Olvasztó munkás, Tloclmfen- 
arbeiler, Hoebölner, Schmelzer.
ko.

Olvasztómű, Seb III el /  werk. ko. 
Olvasztó műhely. Schmelzgaa- 

den. jt. r.
Olvasztópest, Schmelzofen. ko. 
Olvasztószak, Feuerzeit, Tloch- 

o fenea mpagnr, Oien Campagne. 
ko.

Olvasztó szakmány, Hochofen
gedinge, Sc.hinelzgedinge. ko. 

Olvasztószer, Fluss, Flussmittel; 
nyers olvasztószer, roher 
Fluss; fekete, fehér olvasz
tószer, schwarzer, weisser 
Fluss, ké.

Olvasztó tégely, Schmelzliegel.
ko.

Olvasztott, geschmolzen. 
Olvasztó túlság’os megterhelte- 

tése, Versetzung des Ofens. 
/. ο.

Olvasztó tűz, Sc.bmelzfeiier. ko 
Olvasztó tűzhely, Gussberd. ko. 
Olvasztó üst, Seb in ι Izkessel. ko.

Omladék, Abraum, BauscluiU, 
Schutt: ('. Bruchberge, Nach
fall. b.

Omladozni, abbröckeln. b.
Omladvány, Gemíille. b.
Omlani, nachfallen, b.
Omlás, Bruch, Sturz, Verbrach, 

beomolva lenni, in Brüchen 
liegen, stehen; b. beomlasz- 
tani, zu Bruche bringen; be- 
omlani, zu Bruche gelum; 
omlásig vájni, zu Bruche 
bauen; omlás a fölszinten, 
Tagbruch, b.

Omlással fenyegető, bruchge
fährlich. b.

Omlasztó fejtés, Bruchabbau, b.
Omlasztó külvájás, Duckelbau. 

b.
Omlasztó odor, törees nyerése 

végett készített omlasztó 
helyiség a bányában, Berg- 
mülile. b.

Omlasztó vájás, Bruchbau. b.
Omlasztó vájatvég, Bruchort. b.
Ón, Zinn. r.
Ónaszalék, Zinndörner, Zinn- 

pausche. ko.
Ónbánya, Zinnbergwerk, b.
Ónbélyeg, Zinnzeichen, ko.
Ónehlorid, Zinnchlorid, v.
Óncsikorgás az ónhajlításánál,

Schrei, ko.
Óncsurgató tűzhely, Fiossberd, 

Pauschherd , Zinnflossherd , 
Zinnpauschherd. ko.

Óndara, Kornzinn. Zinngraupen.
.  h-Ónércz, Zinnerz. Zinnstein, Kassi- 

t o r i t .  ( í .

Ónérczdarab, Zinnstufe, b.
Ónérezpörkölés, Zinnlmmnen.

ko.
Ónfinomító tűzhely, Bauschherd 

zum Reinigen des Zinnes, ko.
Ónfövény, Zinnsand. z.
Öngöngyölet, Zinnballen, ko.
Ónhamu, Zinnasche, ko.
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Ónkovaes, Zinnkies, ú.
Onkő, Kassiterit. ú.
Önlemez, Zinnfolie, 
önlevél, Stanniol, ko.
Ónmedve az ónolvasztásnál, 

Hartbruch, Härtling·, ko. 
Önmosás, Zinnseife, b. 
Ónmosóház, Zinnwäsche, z. 
Ónnal bevonni, verzinnen, ko. 
Ónolvasztó, Zinnofen, Zwitter

schmelzofen. ko.
Ónos zsinór, Loth, Lothblei, 

Senkel, Perpendikel, km. 
Ónoxid, Kassiterit; á. Zinnoxyd.

p.
Ónoxidul, Zinnoxydul. o. 
Ónpróba, Zinnprobe, hé. 
Ón-réz-vassulfür, Stannit, Zinn-

kies. á.
Ónsalakolvasztás, Schlacken-

treiben, ko.
Ónsalakolvasztó,Schlackentreib-

ofen. ko.
Önsulfür, Musivgold, v. 
Ónszinpor, Zinnschlich, z. 
Óntartalmu zúzóérez, Zinn- 

zwitter, Zwitter, b.
Ónt csurgatni, auspauschen un

reines Zinn, flössen das Werk
zinn, pauschen, Zinn flössen, 
Zinn pauschen. ko.

Öntömzs, Zinnstock, b. 
Ónvakarék, Zinnkrätze, ko. 
Óolith, oolithmészkő, Erbsen

stein, Rogenstein, oolithischer 
Kalkstein, Oolith. /'.

Opálkő, Opal. Λ.
Opálmódra csillogni, opalisiren. 

á.
Operálni, operiren.
Operátio, Operation.
O-pont, Nullpunkt.
Optikai, optisch.
Optikai rugalmasság, optische 

Elasticität. «.
Optikai tengely, optische Achse. 

a.
Optikus, Optiker.

Optimista, Optimist.
Óra, Stunde, Uhr.
Óránként, stündlich.
Óriásgránit, Riesengranit. /.
Óriási, colossal, gigantisch, rie

senhaft.
Óriás munka, Riesenarbeit.
Orom, Giebel, Gipfel, Grat, Rippe. 

é.
Orom a födélen, Krone, é.
Oromeserép, Kehlziegel.
Oromcsúcs, Eckfirst, é.
Oromfal, Giebelmauer, é.
Oromnézet, Giebclansicht. é.
Oromoldal, Frontispice.
Oromtégla, Förstziegel. L
Orr, Nase; izzó orr, világos 

orr, helle, lichte Nase; piros 
orr, halblichte Nase; sötét 
orr, dunkle Nase. ko.

Orralolvasztás, Nasenschmelzen. 
ko.

Orr az olvasztóban, Rüssel, ko.
Orros fogó, Schnabelzange, ko.
Orrsalak, Nasenschlacke, ko.
Orrszék, Nasenstuhl, ko.
Orsó, Spille, Spindel, Spule. </é.
Orsó állványa az esztergán,

Spindeldocke, Spindelstock, jé.
Orsó az öntésnél, Spindel, ko.
Orsódrót, Spulendcaht. ko.
Orsókerék, Spindelradl. p. o.
Orsósgép, Spülmaschine, jé.
Orsós pénzverőgép, Spindel- 

prägAverk, Spindelwerk, Spin
deldruckwerk. p. P.

Orsóvágógép, Spindelsehneid- 
niaschine. />. e.

Ország, Land.
Országgyűlés, Landtag, Reichs

tag.
Országismeret, Länderkunde.
Országos intézet, ReichsaiistalL.
Országos levéltár, Landesarchiv.
Országos törvény, Landesge- 

setz.
Országos út, (lummerzialstrasse.
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Országút, I lauptstrasse. Lund- i
strasse.

Orthoceratitek, OrUiocera lilén. 
f.

Orvos, Doctor der Medicin.
Orvosság1, Medicament, Medicin.
Oszlop, Pfeiler, Säule; é. Stärn- 

pel, Stempel. />.
Oszlopalaku, sä i den Io miig.
Oszlop alaplapja, Säulenfuss- 

platte, Säidentrag'platte. r.
Oszlop alja, Fuss einer Säule.
Oszlopcsarnok, Säulenhalle, é.
Oszlopfedő, Säulendecke], é.
Oszlopfej, Capitäl, Knauf. <’.
Oszlopfő, Säulenknauf, é.
Oszlopos gém, Säulenkralin. gé.
Oszlopos korlát, Säulengeländer.

Oszloppárkány, Säulengesims. é.
Oszloppárta, Säulenfries, é.
Oszloprend, Säulenordnung, é.
Oszlopszár, Säulenschaft. é.
Oszlopszék, Fussgcstell. é.
Oszlopalapzat, Säulenstuhl, é.
Oszlop töve, Säulenfuss. <’.
Oszlop vége, Stempelende. h.
Oszlopzat, Colonnade, é.
Osztalék, Dividende.
Osztalékalap, Dividendenfonds.
Osztalékszelvény, 1) i vi d e n d en- 

coupon.
Osztály, Ί’πιηηη ; járó osztály 

az aknában, Fahrtrumm ; szál
lító osztály az aknában, För- 
dertrumm ; b. osztály, Abthei- 
lung, Classe, Klasse, Section, 
Sorte, Theilung.

Osztályfőnök, Sectionschef.
Osztálymérnök, Bahningenieur, 

Sectionsingcnieur, Streckenin
genieur. d

Osztályos szekrény, Fächerkas
ten.

Osztályozás, Classification, Clas- 
sirung, Sortirung; 3. Einthei- 
lung.

i Osztályozni, abschichten ; b. ab
sondern, aussortiren, classi reu, 
klassiren, sortiren. z.

Osztályozni érczeket a bevál
táskor, abtheilen die Erze. b.

Osztályozó csatorna, Sortirungs- 
lutte, Spitzlutte. 2.

Osztályozó forgószita, Sorti- 
rungstrommel, z.

Osztályozó szita, Sortirungssieb. 
z.

Osztályozó töltsér, Sortirungs- 
trichter, Spitzkasten, z.

Osztályozó vályú, Sorti rungs
rinne, Mehlführung, Mehlrin
nen. z.

Osztálypont, Theilpunkt.
Osztályszerü, classenmässig.
Osztálytanácsos, Soctionsrath.
Osztályzat, Categoric, Classifica

tion, Kategorie.
Osztani, dividiren, theilen.
Osztag·, Abtheilungspost. ko.
Osztás, Division, Theilung.
Osztás a kerékfogaknál, Schrift, 

Zahntheilung. gé.
Osztható, theilbar.
Oszthatóság·, Divisibilitüt, Tlieil- 

barkeit.
Osztó, Dividend, Divisor.
Osztóanyag· a mintázásnál,

Thoilsand. ko.
Osztóárok, Abtheilungsgraben.

Osztógép, Theilmaschine. gr.
Osztókés, Thoilmesser.
Osztókor a kereken, Theilkreis, 

Thcilriss. gé.
Osztókörző, Haarzirkel, Theil- 

zirkel. hm.
Osztószellentyű, Austheiiungs-

ventil, Vertheilungsventil, gé.
Osztótolóka, Ver th eil un gssclii e- 

ber. gé.
Osztott, getheilt.
Osztóvágat, Theilungsstrecke. b.
Osztóvas, Theileisen. ko.
Osztó vonal, Theilstrich.
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Osztozni nézetben, eine Ansicht 
Ihcilen.

Ostrea, Ostrea, f.
Ó törees, Zechenberge. h. 
Ottrelitpala, Otlrelitschiefer. /. 
Óvadék, Caution.
Óvadéki okirat, Gautionsur- 

knintc.
Óvakozás, Vorsichtsmassregel. 
Óvás, Cautel, Protest.
Óvástétel, Protestation. 
Övástétel díja, Proteslgebühr. 
Óvást tenni, Protest einlegen, 

protestiren.
Óvatolni váltót, protest íren. 
Óvatos, vorsielitig.
Óvatosság1, Vorsicht., Umsicht. 
Óvószer, Praeservativ.
Oxid, Oxyd. V.
Oxidálás, Oxydation, v.
Oxidálás foka, Oxydationsstufe.

p.
Oxidálni, oxidálódni, oxydiren.

V.
Oxidálóláng, Oxydationsflamme. 

ko.
Oxidálószer, Oxydationsmittel, e. 
Oxidul, Oxydnl. r.
Oxigén, Oxygen, Sauerstoff. v. 
Oxigénsav, Sauerstoffsäure. <> 
Ozokerit, Bergwachs, á.

ö.
Öblíteni ponyvát, abflauen die 

Plachen, z.
Öblítőkád, Ahilaufass. z. 
Öblitőkád a ponyvaszérnél, 

Goldauswässerungsständer, z. 
Öblögetni, flauen, z.
Öblögető kád, Flaufass. >■.
Öblös, concav.
Öblös cseréptégla, Pfannenzie- 
.. F l ‘l·
Öblös cserépzsindely, Hohlzie

gel. é.

öblös födélcserép, Dachpfanne. 
Kehlziegel. <·.

Öblös fúró, Hohlbohrer. <’.
Öblös körző, Greifzirkel; Hohl

zirkel, Tasfz.irkel. <ß.
Öblösség, Concavi tat.
Öböl, boltozott része a fúvó

kának, vagy kémlőtoknak, 
Busen. ko.

Ökölnyi, faustgross.
Ökörláb a fúrókészülék közt,

Stangenhacken. b.
Öl, Klafter.
Öleslécz, Klafterslab.
Ölfa, Klafterholz.
Öllel mérni, klaftern.
Ölmérték, Klaflermaass.
Ölszakmány, Klaftergeding , 

Lachtergeding. b.
Ömlesztő, Kupolofen, ko.
Ömlesztő munka, Cupolofenbe- 

trieh. ko.
Ömlesztöpest, Cupolofen, Giess- 

ofen. ko.
Önálló, selbstständig.
Önámítás, Selbsttäuschung.
Önbizalom, Selbstvertrauen.
Öndicséret, Selhstloh.
Önfejű, eigensinnig.
Önkéntes gyuladás, Selbstent- 

zündung.
Önkéntes váltogató, Selbssteue- 

rung. gr.
Önkény, Willkür.
Önkényes, eigenmächtig.
Önkénytelen, 11 nwi II kűri ich.
Önkénytesen, freiwillig.
Öntelék, Ausgussprobe, ko.
Öntemény, Abguss, ko.
Önteni, abgiessen, giessen, ko.
Önteni mintába, einen Abguss 

machen, ko.
Öntés, Guss. ko.
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Öntés a nagyolvasztóból, ÍTorh-
olbnguss. ko.

Öntés az Ömlesztőből, Gupol-
Ol'etlgUSS. ko.

Öntés feje, Giosskopí. ko. 
Öntéspróba, Gussprobe, Tiegel- 

probe. ké.
Öntő, Giesser. ko.
Öntőesarnok, Gusshütte. ko. 
Öntöesatorna, Gussrinne. ho. 
Öntőesésze, Giossbuckel. ko. 
Öntőfogó, Ausgusszange. ké. 
Öntőgödör az öntőműhelyben, 

Dammgrube, Gusstümpel. ko. 
Öntőgödör fedőlapja, Danun- 

grnbendeekplatte. tv.
Öntőgödör gyűrűje, Damingru-

benring. ko.
Öntőkanál, Giesskelle, Giesslölfel, 

Cusslöffel, Herdkclle. ko. 
Öntőkanál karikája, Gusslöffel- 

ring. tv.
Öntöke, Ausgussblech, Einguss, 

Giessbuckel, Ingass, ké. 
Öntőkehordó rúd, Ingusstrag- 

stange. p. r.
Öntőkekalapács, Ingusshammer. 
.. l> '■·
Öntőkekalapács karikája, In-

gusshammerring. -p. r. 
Öntőkelemez, Ingussblech. j>. r. 
Öntőkepad, Ingussbank. p. r. 
Öntőketámasz, Ingussslfitze. p. v. 
Öntőketartó, Ingusstrügcr. p. v. 
Öntőlemez, Giessblech. hé. 
Öntőlyuk, Einguss, Öffnung an 

der Gussfomi, Eingussöffnung, 
Giessloch. ko.

Öntőmester, Gussmeislci·. ko. 
Öntőminta, Eingussfonn, Inguss. 

ko.
Öntőmintát tartó vas, Inguss

halteisen. /> r.
Öntőmű, Giesserei, Giesshaus, 

Giesshülle, Giessraum, Giess
werk, Gusswelk. ko.

Öntőműhely, Giesserei, Giess
baus, Giesshütte, Giessraum. 
Giesswerk. ko.

Öntőmüvészet, Giesskunst, ko.
Öntőnyílás, Gussloch. ko.
Öntöpad, Gussbank. ko.
Öntőszakmány, Gussgeding. ko.
Öntöttaezél, Gussstahl, ko.
Öntöttaczélbocs, Gussstahlkönig. 

ko.
Öntöttaezélezipó, König, ko.
Öntöttaezélkerekek, Gussstahl- 

rüder. ko.
Önt-öttaczéllemez, Gussstahl

blech. ho.
Öntöttaczélrugó, Gussstahlfeder. 

ho.
Öntöttaezél sin,Gussslahlschiene. 

ko.
Öntöttárú, Gussware. ko.
Öntöttbessemeraezél, Bessemer

gussstahl. ho.
Öntöttfalazat, Gussmauerwerk. 

é.
Öntöttólom, Gussblei. ko.
Öntötttuskó, Ingot, ko.
Öntöttvas, Gusseisen; ková

csolható öntöttvas, schmied
bares Gusseisen, ko.

Öntöttvasminta, Cocjuille. ko.
Öntöüst, Giesspfanne,Gusspfanne. 

ko
Öntöüsthordó villa, Gusspfan

nentraggabel. ko.
Öntözés, Bewässerung.
Öntözgetni, berieseln, ho.
Öntözni, bewässern.
Öntöző vágat, Bewässerungs

schlag, T>.
Öntudatos, solbstbewnst.
Öntvény, Abguss, Einguss, der 

gegossene Metallblock, Giess
wan', Guss, Gussware. ko.

Öntvénykéreg, Gusshaut. ko.
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Öntvénymaradék, Abgussrück- 
stand. ko.

Öntvényminta, Gussform, Guss- 
modell. ko.

Önzés, Selbstsucht.
Önzéstelen, uneigennützig·.
Ör, Wächter.
Örbódé, Wachtbude, Wärter- 

bude. é.
Öregkalapáes, Vorschlagham- 

mer. jé.
Öreglegény, Altgesell. />. 
Öpegráspoly, Armfeile. jé. 
Öregreszelő, Armfeile, Grobfeile.
.. < ß -
Oregvas, Grobeisen, ko. 
Öregvashenger, Grobeisen wal

zen. ko.
Örház, Huthaus; L. Wächt.er- 

haus, Wärterhaus. é.
Őrizet, Gewahrsam.
Örkíséret, Gonvoi, Escorte. 
Őrködés, Aufsicht, b.
Őrködni valami fölött, über

wachen.
Őrlemény, Mahlgut.
Őrlőmalom, Mahlmühle, Mühle. 
Örökös haszonbér, Erbpacht. 
Őrölni, mahlen.
Örszoba, Wachstube, Wacht- 

zinnner.
Örültek háza, Irrenanstalt. 
Örvendetes, erfreulich. 
Ösagyagpala, Urthonschiefer. / .  
Öséletbeli, paläozoisch. /. 
Őserdő, Urwald, erd,
Öshegység, Urgebirge. / .  
Öskőzet, Urgestein. / .
Ösmész, Urkalk. / .
Ősök, Vorgänger.
Ösvilág, Vorwelt, Urwelt, / .  
Ösvilági, urweltlieh, vorweltlich. 

/·

Őszinteség, Sinceritüt.
Összeadni, lateriren, suminiren, 

zusammenrechnen.
Összealakítani, comhiniren,
Összealakulása a kristályok

nak, Gomhination der Krys- 
tallfonnen. á.

Összealakulás éle, Gombina- 
tionskante. á.

Összealakulás elemzése, Ent
wickelung der Gombination. é.

Ósszeállása a mintázó homok
nak, Stehen des Formsandes. 
ko.

Összeállítás, Zusammensetzung. 
Zusammenstellung.

Összeálló, consistent.
Összeállóság, Gonsistenz.
Összebonyolítani, complici ren.
Összeesapolt, gediehe]t. é,
Összeesatolni, verkuppeln, (jé.
Összedőlni, verfallen, zusamnien- 

brechen. é.
Összeelegyíteni, zusammengat- 

tiren. ko.
Összeereszteni, anfügen, fügen, é.
Összeférhetetlen, incompatibel.
Összefoglalás, Recapitulation.
Összefoglalni, i-eassummiren , 

recapituliren, resmniren, sulii
ul iron.

Összefoglalni kapcsokkal, ver
ankern. é,

Összefoglalt, summarisch.
Összefolyás, Zusammenfluss.
Összeforrasztani, verlöthen, zu- 

sammenlöthen. jé.
Összefüggés, Goíiürenz, Gohü- 

sion, Zusammenhang.
Összefüggesztés, Z u sam m enl i ü n -
.. g'ing.
Összeg, Betrag, Facit, Summi'.
Összegezés, Summarium.
Összeg folyósítása, Flüssigma

chung einer Summe.
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Összeghasáb, Betragscolonne. 
Összegyűjtés, Concentration. 
Összegyűjteni, concontriren. 
Összegyűjteni vizet, nnsammeln 

das Wasser,
Összegyűlni, zusammenkommen. 
Összehajlani, convergiren. 
Összehajlás, Convergenz. 
Összehajlítani, ziisammenhiegen. 
Összehajló, convergent. 
Összehalmozás, Zusammenhüu- 

fung.
Összehangzás, Symmetrie. 
Összehangzó, symmetrisch. 
Összehasonlítani, vergleichen. 
Összehasonlító geológia, ver

gleichende Geologie, f .  
Összeható, zusammen wirk end. 
Összehegeszteni, zusammen- 

schmieden, zusammensehweis- 
sen. kn.

Összehívni, zusaminenberufen. 
Összehúzódás, Contra cl i i m. 
Összehúzódás tényezője, Con

tra etionscoefficient. jé.
Összeilleszteni, fügen, zusam

men fügen, zusammenpassen. <’.
Összeilleszteni deszkákat, zu-

sammenstossen die Bretter. <?. 
Összeírás, Conscription. 
Összejegyezni, consignircn. 
Összejövetel, Zusammenkunft. 
Összekapcsolás, Verankerung, é. 
Összekapcsolni, zusammenkup

peln.
Összekavarni, durchrühren. 
Összekeverni, vermengen, ver

mischen, zusammenmischen. 
Összekötni, verbinden. 
Összekötni áesolatot, abbinden. 

é.
Összekötni fecskefarkalakra,

zusammenzinken, é.

Összekötő csavar, Verbindungs
schraube. (jé..

Összekötő cső, Verbindungsrohr.
.. !Ié-
Összekötő pálya, Verbindungs

bahn. é.
Összekötő rúd, Verbindungs

stange. (jé.
Összekötő vágány, Verbindungs-

gelcis. é.
Összekötő vonal, Verbindungs

linie.
Összeköttetés, Connexion, Nexus, 

Verbindung.
Összekuszálni, verwirren.
Összelánczolni, verketten.
Összelapátolni, zusammenschau

feln.
Összelapolni, zusammenbla tton.

é
Összenyomás szaka, Compres- 

sionsperiode. j é .

Összenyomható, compressibcl.
Összenyomhatóság, Compressi- 

bilität, Zusammendrückbarkeit.
Összenyomni, zusammendrücken.
Összeolvadni, zusammenschmel

zen. ko.
Összeolvasztani, zusammen

schmelzen. ko.
Összeomolni, verbrechen; b. zu- 

sammenfallen, zusammenstü r- 
zen.

Összeragasztani, zusa m m önkit- 
ten.

Összerázni, durchrütteln, durch
schütteln.

Összerozsdásodni, durchrosten.
Összes, summarisch, total.
Összes bevétel, Gcsammteinnah- 

me, Totaleinnahme.
Összeség, Complex.
Összesen, zusammen.
Összes esés, Totalgeffdle. hm.
Összes jövedelem , Gesammt- 

ertrag.
17
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Összes kiadás, Oesammtausgabe.
Összes költség, Totalaufwand.
Összesrófolni, zusammenschrau- 

bcn. (jé.
Összes tőke, Gesammtkapital.
Összes tömeg, Gesammtmasse.
Össze sülni, sintern, ko.
Összes vagyon, Totalvermögen.
Összeszámítani, zusammenroch - 

nen.
Összeszámolni, zusannnenrech- 

nen.
Összeszedni, compiliren.
Összeszegecselni, vernieten, zu

sammennieten. (jé.
Összeszegezni, zusamménbőlzen, 

zusammennageln, é.
Összeszorítani, zusammenpres

sen.
összeszorűlása az érnek, Ver

drückung. b.
Összetapadni, zusammenbacken.
Összetartás, Oohürenz, Cohesion, 

Zusammenhalt.
Összetartó erő, Cohüsionskraft.
Összetartozni, zusammengehö

ren.
Összetes, concret.
Összetes állomány, Conerolal- 

status.
Összetesen, concretalitor.
Összetétel, Zusammensetzung.
Összetett, zusammengesetzt.
Összetett kristály alakok, z u s a m -

mengesetzte Krystallformen. á.
Összetevő, Componente.
Összetörni, zerbrochen, zusam

menbrechen, zusammonschla- 
.. gen·
Összeturkálni, durchwühlen, ein

wühlen.
összeütközés, Collision, Conflict, 

Zusammenstoss.
Összeütközni, anprallen, collidi- 

ren.

Összevegyíteni, zusammeninen- 
.. gt‘n·
Összevésett, gestemini, é. 
Összevetés, Synthese.
Összevető mód, synthetischer 

Weg.
Összevonni, contrahiron, zusam- 

monziehon.
Összevont, zusammengezogen. 
Összezavarni, confundiron, ver

wirren.
Összezúzni, aiuptelschen. einpo- 

chen, zusaimnempielschcn. r. 
Ösztön, Instinct.
Ösztöndíj, Stipendium. 
Ösztöndíjas, Stipendist. 
Ösztönözni, ermuntern.
Ötélü, fünfkantig. A.
Ötöd kénsav, Pentathionsfuire. r. 
Ötszög, Fünfeck, Pentagon. 
Ötszög-tizenkettős, Penl.agon- 

dodekaeder. A.
Ötvény, Légi rung, Login·, Liga.
.. V- v·
Ötvényréz, Legurkupter. />. r. 
Ötvözet, Legirung, Legur: />. r.

Metalllegirung. r.
Ötvözni, légiién.
Ötvözött, legirt. />. /·.
Öv, Gurte, Hing, Zone.
Övező vasút, Gürtelbahn. 
Övpárkány, Gürtelgesims, é. 
Özönkor előtti, antediluvianisch. 
__/·
Özönvíz, Diluvium. /'.
Özönvízi, diluvial, diluvianisch. /. 
Özönvízi képződések, Diluvial

gebilde. /'.
Özvegyeket és árvákat segítő 

pénztár. Will wen und Waisen
kassa.
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P.
Pachydermák, Pachydermen. f.
Pad, padozat, Bühne, erhöhtes 

Brettergerüst; b. Bank; é ra- 
kódópad, Ladebühne. h.

Padhát, Terasse.
Padka, Hcniic, Bankóit, ant dón 

Böschungen eines Dammes : é. 
lépcsős padka, etagenl'ömiigos 
Bankett, é.

Padkapoes, Bankeisen. f.
Padlás, Boden Dachboden, Decke 

eines Hauses, Oherhoden. r.
Padlásablak, Dachfenster. <’.
Padlásajtó, Boden thru·, é.
Padlásburkolat, Bodonpílasto- 

rung, Estrich. ('■
Padláslépcső, Bodentreppe, é.
Padlásszoba, Bodenzimmer , 

Dachkammer, Dach stílbe, Dach - 
ziimnev. é.

Padlástér, Bodenraum, i·.
Padlóburkolat, Estrich. <■.
Padlódeszka, Bohle, Bohlenbrett. 

é.
Padlószeg, Anzugnagel, c.
Padlózni, holden. <·.
Padnyitás sóbányában, Bauöff

nung. s. b.
Padolás, Bodenbelegung. (>.
Padolat, padozat, Fussboden. c.
Padolattábla, Fussgefäfel. f.
Padolattégla, Flies, f.
Padolni, bedielen. <■
Padot hajtani, Bank Imiben. .·.·. b.
Padozat, Boden, Dockboden, 

Fussboden, Bediele; Kasten, 
Verbűhnung. b.

Padozatvánkos, Kastenstange, h.
Padozni, Kastensehlagen. b.
Padrahordó, Bühnentreekei·. b.
Padüllő, Bankamboss. i/é.
Pagony, Forslbezirk, Försterei, 

Forstrevier, Devier, Waldrevier. 
erd.

Pagonyerdész, Bevierförster. erd.
Pajta, Schoppen, Schuppen, é.

Pala, Dachschiefer, Dachstein, 
Schiefer, e.

Palaagyag, Schieferthon. f. 
Palabánya, Schieferbruch. <·. 
Palafedő, Schieferdecker. <·. 
Palafödél, Schieferdach, c. 
Palagonittuff, PalagonilLuff. /: 
Palahegység, Schieforgebirg. /'. 
Palakőzet, Schiefergestoin. f. 
Palanemü, schieferartig. / .  
Palánk, Zaun. L 
Paläontologia, Paläontologie. /. 
Paläosaurus, Paläosaurus. / .  
Paläotherium, Paläotherium. f .  
Paläozöi, paläozoisch, f .
Palarét, Schieferlago. / .  
Palásagyag’, Schieferthon, schief

riger Thon. f.
Paláskőszén, Schieferkohle. A. 
Palásrétegzet, Schieferung. / .  
Palásszén, Lettenkohle, b. 
Palásszerkezet, schiefrige 

Struetur, f.
Palaszerü, schieferartig, f. 
Palatábla, Schieferplatte. 
Pala-timsó, Schiofcralaun. 
Palavető, vető ér a palabá

nyákban, Boden, b.
Pallag, Salzthon, f  
Pállatás, Digestion, v.
Pállatni, digeriren. p.
Pállató lombik, Digerirkolhen. r. 
Pallér, Polir. f.
Palló, pallódeszka, Bohle, Boh

lenbrett, Diele, Steg, Pfosten. 
Pfostenbrett; c. Dohne, Ge
stänge, Gestenge, Hundlauf. 
Tragwerk, Trettwerk. h. 

Pallódíj, Fahrzins, Gestengsl.euer. 
b.

Pallófal, Bohlenwand, c. 
Pallófúró, Gestänghohrer. T>. 
Pallófürész, Bohlensäge. c. 
Pallókereszt, Kreuzgestänge, b. 
Pallószeg, Bodennagel, Dielen

nagel. <’.
17*
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Pallózat, Bohlenwerk, Dielen- 
werk, Dielung. é.

Paludina, Paludina. f.
Pálya, Bahn, Laufbahn.
Pályaberendezés, Bahneinrich

tung.
Pályadíjas munka, Preisschrift.
Pályafák, Strassbäume. b.
Pályafelvigyázó, Bahnaufseher, 

Streckenaufseher, é.
Pályafenntartás, Bahnerhaltung.
Pályafutás, Garriere.
Pályahosszaság, Bahnlänge'.
Pályakérdés, Preisaufgabe.
Pályakeresztezés,Bahnkreuzung.
Pályakoesi, Bahnwagen.
Pályamunkás, Streekenai beiter. 

é.
Pályaőr, Bahnwächter, Bahn

wärter.
Pályasín, Eisenbahnschiene , 

Schiene, ko.
Pály asinhengerek, Eisenbahn

schienenwalzen. ko.
Pályaszinti útátjáró, Niveau

übergang.
Pályatest, Bahnkörper.
Pályaudvar, Bahnhof.
Pályaváltó, Bahnwechsel.
Pályavonal, Bahnlinie.
Pályázat, Concurs.
Pályázathirdetés, Concursaus- 

schreibung.
Pályázni, concurriren.
Pályázó, Concurrent, Preisbe

werber.
Panasz, Beschwerde, Beschwer- 

niss, Klage.
Panaszkodni, b eschweren.
Panaszkodó, Querulant.
Panaszkönyv, Beschwerdebuch,
Panaszlevél, Beschwerdeschrift, 

Klageschrift.
Panaszló, Beschwerdeführer, Klä

ger.
Panaszos, panaszt tevő, Be

schwerdeführer.
Panaszt tenni, klagen.

Pangani, síneken.
Pánt a födélen, Band.
Pantográf, Pantograph.
Pántszeg, Bandnagel. <’.
Pántvas, Bandeisen, ko.
Papi illeték, Congrua.
Papiros, Papier.
Papiroskosár, Papierko rl>.
Papirospénz, Papiergeld.
Pára, Dunst.
Parábola, Parabel.
Paraffin, Paraffin.
Parancs, Befehl.
Parancsolat, Anordnung, (lehűl.
Parancsolni, anordnen, befehlen.
Parancsot teljesíteni, naehkom- 

men einem Befehle.
Parány, Atom. p .

Parány a kémelésnél, Spur. kr.
Paránykörző, Nullzirkel. hm
Paránymérő, Micrnmeler. No

nius. hm.
Paránymérő csavar, Mierome- 

terschraube. hm.
Paránysúly, Atomgewicht, r
Paránytan, Atomenhhre. r.
Parázs, (lluth.
Parázslani, glimmen.
Parázstüz, Kohlenfeuer.
Párirányos, parallel.
Párisi medeneze, pariser Becken.

/■
Párkány, Auskragung, Gesims, 

Kranz, Leisten, Sims; Band.
Párkányeső, Gesimsrohr. ko.
Párkányfödél, Gesimsein- 

deckung. f.
Párkányfül a sófőző üstön,

Bordhacken, κ. h.
Párkánygerenda, Architrav.
Párkánygyalu, Gesimshobel, 

Karniesshobel, Simshobel, f.
Párkánykapcsoló lap a nagy- 

olvasztón, Gesims verbind ungs- 
]dalle, ίο.

Párkánykeret, ( lesimsrahmen.
r.



Párkánylap a nagyolvasztónál,
Gosimsplatto. ko. 

Párkányminta, Simsehablone. 
Párkányozott, a 11 ŝ c-k ra<gt. é 
Párkánytégla, Gosimsslein. é. 
Párkányvas, Leistenoison. ko. 
Párkányzat, Gesimsmauerwerk. 

é.
Párnafa, Dielenlager. Grund- 

sch welle, Grundsohle, Polster- 
hnlz, Schwelle, Ui i i i ■ rla L̂ sbal - 
ken.

Párolmány, Destillat. Destilla- 
lionsproduel. v.

Párologtató csésze, Ahdumpf-
srhale. /·.

Párologtató kemencze, Al>-
11 ainpI«itV>i 1. ko.

Párologtató üst, Abdampfpfan
ne. ko.

Pároltatás folyama, Destilla-
l.ionsprocoss. r.

Pároltató edény, I test illat ions-
gelass. r

Pároltató serpenyő, Ahrauch-
pl'anne. ke.

Part, Küste, Hand. Ufer.
Párt, Partei
Pártatlan, an parteiisch.
Pártázat oszlopon, domicile, é. 
Parterősítés, Uferbefestigung é. 
Partfalazat, Ufermauerung. <·. 
Pártfogás, Protection.
Pártfogó, Protector.
Pártfogolt, Protege.
Partoszlop a hídnál, Eandpfei- 

!<■r . f .

Parttöltés, Uferdamm. r. 
Partvidék, Küstengebiet. Ufér

geidet..
Pászta, Abbaustrasse, Strebe, 

Strasse; föntjepászta, Firston
st rasse; oldalpászta, IJhn- 
sl.rasse; talppászta, Soblen- J
sirassa, h.

Pásztafejtés, Strassenbau, Streb
bau, Strebenbau; széles, vagy j 
keskeny pásztáju fejtés, Stre- ;

benbau mit breitemodersehma- 
lem Stoss, b.

Pásztavég, Strebenstoss. h.
Patak, wilde Fluth. 2.
Pattantani, anprellen. z.
Paternoster, vedermű, Becher

werk. <jé.
Patkóalaku, hufeisenförmig.
Patkóvas, Hufeisen.
Pattinsonféle ezüsttelenítés ,

Pattinsonirung. ko.
Pátvaskő, Spatheisenstein. á.
Pecsét, insiegel, Siegel, Sigill.
Pecsételni, siegeln.
Peesétnyomó, Siegel, Sigill.
Peesétsajtó, Siegelpresse.
Pecsétviasz, Siegellack.
Pehely, Flocke.
Példa, Exempel; példát adni 

valakin, ein Exempel statuiren.
Példás, exemplarisch, muster

haft.
Pelyhes csapadék, flockiger Nie- 

derschlag. n.
Pelyhes piskolez, Federerz, Ja- 

mesonit. ú.
Pemete, Kohlwisch, ko.
Pengő karika, Achsenring, Achs- 

ring. jé.
Pengőpénz, Conventionsmünze, 

klingende Münze.
Pentakrinus, Pentakrinus. f.
Pentlandit, Eisennickelkies. ά.
Pénz, Held, Münze; aprópénz, 

kleines Geld; hamis pénz, 
falsches Geld ; készpénz, baa- 
res Geld; papirospénz, Pa
piergeld ; vertpénz, gemünztes 
Geld. i>. e.

Pénzalap, Capital.
Pénzarany, Ducatengold. />. v.
Pénzbecs mértéke, Münzfuss.

!>■ r'·
Pénzbecsőr, Münzwardein, War

dein. p. r.
Pénzbehajtás, Eincassirung, ln- 

casso.
Pénzbeli járulék, Geldbeitrag.
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Pénzbeli segítés, Gcldaushülfe, 
Geldunterstützung·.

Pénzbeli számvetés, Pecunial- 
anschlag.

Pénzbélyeg, Münzstempel. p .  p . 
Pénz beszállítása, Abführung 

des Geldes, Geldabfuhr, Geld- 
ablieferung.

Pénzbeszedés, Eincassirung, In-
easso.

Pénzbeszedő, Geldeinnelnner. 
Pénzbeszerzés, Geldbeschaffung. 
Pénz beszolgáltatása, befizetése, 

Abfuhr des Geldes. 
Pénzbevétel, Geldeinnahme. 
Pénzbírság, Geldbusse, Geld

strafe.
Pénzdarab, Geldstück. 
Pénzegység, Münzeinheit, p. r. 
Pénzellátmány, Verlag.
Pénzért, entgeltlich.
Pénzérték, Geldwerth, Währung.

p .  V.
Pénzes hordó, Geldtassel. p. r. 
Pénzeshordó villája, Geldfass

gabel. p. 0.
Pénzfont, Münzpfund, p. r. 
Pénzforgalom, Geldumlauf. 
Pénzgyüjtemény, Münzcabinet, 

Münzsammlung.
Pénzhamisító, Falschmünzer, 

Geld Verfälscher, Münzfälscher, 
Pénz hátlapja, Abseite der 

Münze, p. r.
Pénzismeret, Numismatik. 
Pénzítés, Ausmünzung, Ausprä

gung. p. r.
Pénzíteni, ausmünzen, ausprä

gen, ausstempeln, einmünzen. 
p .  r.

Pénzítő súlymérő, Münziings-
wage. p. D.

Pénzítő zacskók, Münzungs- 
säcke. p. r.

Pénzjegy, Münzschein. 
Pénzkezelés, Geldgebahrung. 
Pénzkiadás, G el d a u sgab e. 
Pénzkövetelés, Geldforderung.

Pénzküldemény. Geldsendung, 
Rcmesse, Rimesse.

Pénzláb, Münzfuss. p. r. 
Pénzlap, Area. p. r.
Pénzlapát, Geldschaufel, p r. 
Pénzlapka, Münzplatte, Mfmz- 

plattel. p. o.
Pénzlapkát izzító kemeneze,

Münzplattenglühohm. p. η. 
Pénznem, Geldsorte, Münzsorte. 

p .  n.
Pénznemek jegyzéke, Geldsor- 

tcnverzeiclmiss.
Pénzösszeg, Geldbetrag, Geld

summe.
Pénzötvözet, Münzlegur, Münz

metall. p. o.
Pénzpróba, Münzprobe. ké. 
Pénzrudacs, Münzzain. p. r. 
Pénzrudacsnyujtó, Münzzain-

strecke. p. p.
Pénzrudacsnyujtó mű, Münz

zainstreckwerk. p. r. 
Pénzrudacsnyujtó műhely,

Münzzainstreckwerkstatt, p. ο. 
Pénzsegítség, Geld aushülfe. 
Pénzsúlya és értéke, Schrott 

und Korn. p. r.
Pénzsúlymérő, Mfmzwagu. p. r. 
Pénzszállítmány, (leldablühr. 
Pénzszámadás, lYcunialrech- 

nung.
Pénzszekrény, Gassatruhe, Geld- 

kasten, Geldtruhe. 
Pénzszükség, Geldklemme. Geld

mangel.
Pénztál, Geldschüssel, p. v. 
Pénztan, Münzkunde, p. r. 
Pénztár, (lassa, Geldkasse, Kasse. 
Pénztár állása, Gassastand. 
Pénztárbolt, Gassage wölb. 
Pénztári egyenleg, Gassabilanre, 

Kassenbilanz.
Pénztári ellenőr, Gassacontm- 

leur, Kassencontrolor.
Pénztári előleg , Kassenvor- 

scliuss.
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Pénztári érvényesítés, ( lassa- 
lipuidal.ion.

Pénztári hiány, Gassadi Teri , 
Kassendefert.

Pénztári készlet, Gassabaar- 
selial'L, Kassenbestand.

Pénztári kezelés, Cassagebali-
i'ímg.

Pénztári kimutatás, Kassenaus- 
weis.

Pénztári könyv, Gassalmch.
Pénztári maradvány, Gassarcst, 

Kassenrest.
Pénztári napló, Gassajournal, 

Kassen journal.
Pénztári számadás, Kassenrech- 

nung.
Pénztári számadó lap, Gassa- 

conlo, Kassenconto.
Pénztári többlet, Cassazugang.
Pénztári utalvány, Gassaanwei- 

sung, Kassenanweisung.
Pénztári üg*y, Gassawesen.
Pénztári üzlet, (lassagescháll.
Pénztári vizsgálat jegyző

könyve, Kassenrevisionspro- 
tomll.

Pénztári zárlat, Gassaabschluss.
Pénztárjegy, < tassenschein.
Pénztárkezelő, Kassemnanipu- 

lant.
Pénztárkönyv, Kassenbuch.
Pénztáros, pénztárnok, Per

cepti π-, Gassier, Einnehmer,
Kassier, Kassirer.

Pénztár rovanesolása, Gassa- 
sconLro,

Pénztárvizsgálás, Kassenrevi
sion, Kassenscon tri rung.

Pénzt beszedni, eassiren.
Pénzteknőeske, (íeldtrog. p. ο.
Pénztékozlás, Geldverschwen

dung.
Pénzt kapni, Geld erhalten.
Pénzt kezelni, gel fahren.
Pénztöltsér, Geldtrichter. p. r.
Pénzt verni, Geld prägen, mün

zen, praegen. p. r.

Pénzügy, Einanz wesen. 
Pénzügyek, Finanzen.
Pénzügyi, iinanziell. 
Pénzügyiállapot, Finanzlage. 
Pénzügyigazgatás, Finanzver- 

waltung.
Pénzügyigazgatóság, Finanz- 

direction.
Pénzügyi kezelés, Finanzgebah- 

rung.
Pénzügyi művelet, Finanzope

ration.
Pénzügyi tanácsos, Finanzrath. 
Pénzügyi tudomány, Finanz

wissenschaft.
Pénzügyi válság, Geldkrisis. 
Pénzügyminiszter, Finanzminis

ter.
Pénzügyminisztérium, Finanz

ministerium.
Pénzügyőr, Finanz Wächter. 
Pénzügyőrség, Finanzwache. 
Pénzügytan, Gameralwissen-

schaft.
Pénzváltó, Geldwechsler. 
Pénzverés, Ausmünzung, Aus

prägung, Münzung, Münzwe- 
sen. p .  V.

Pénzverés díja, Schlagsatz. p .  v. 
Pénzverés hulladéka, Münz

krätze. ]). o.
Pénzverés joga, Münzrecht. 
Pénzverés költsége, Münzkos- 

ten, Praegekosten. p .  o. 
Pénzverésnél feldolgozni, auf

prägen. p. V.
Pénz verete, Münzschlag, Geprä

ge. p . 0.
Pénzverő, Münzer, Praeger. p .  o. 
Pénzverőben feldolgozni, auf-

münzen. p .  v.
Pénzverőgép, Praegemaschine.

p .  V.
Pénzverőgép orsója, Praeg-

werksspindel. p .  v. 
Pénzverőház, Münze, Münzhaus, 

Münzstätte, p. v. 
Pénzverőhely, Münzort.
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Pénzverőhivatal, Münzamt. p. p. 
Pénzverőhivatal igazgatója,

Mönzdirector, Münzineistei·. p. v. 
Pénzverő intézet, Münze, Münz- 

haus, Münzstätte, p. r. 
Pénzverő mester, Münzmeister.

p.  V.

Pénzverő mű, Geldpräge, p. o. 
Pénzverő műhely, Miinzhaus, 

Münzstätte, p. v.
Pénzverő terem, Praegesaal. p. p. 
Pénzverő tiszt, Münzbeamte. p o. 
Pénzveszteség·, Geldverlust. 
Pénzzé verni, abpraegen, auf- 

münzen, ausmünzen, ausprae- 
gen, ausstempeln, vermünzen.
p. V.

Perez, Minute.
Pergefúró, Kreiselbohrer, é. 
Pergettyű, Drilling, Kreiselrad, 

Turbine, yé.
Pergettyüs szállító gép, Tur-

binengöjipel. yé.
Pergő fúró, Bogenbohrer, Dreh

bohrer für Holz, Drillbohrer, 
Geigenbohrer, Scheibenbohrer. 
é.

Periit, Perlit, Perlstein. f .
Permi képződmény, permisches 

System, f.
Permi rétegesoport, permisches 

System, f .
Perron, Perron.
Persea, Persea. / .
Persely, Büchse, Hülse, Lager. 

yé.
Perselylemez, Büchsenplatte. yé. 
Persellyel ellátni, ausbüchsen. 

</■
Perselytágitó fúró, Büchsen

reibbohrer. (jé.
Perselytartó, Pfannenträger, ko. 
Perspektíva, Perspective. 
Perspektívalaku szivattyú, Per

spectivpumpe. (jé. 
Perspektívrajz, Perspectivzeich- 

nung.

Pert indítani, anslrengeti einen 
Process, tűnt· Klage erheben.

Perügyelő, Litiscuratoi·.
Pest, Ofen; nyílt mellű pest, 

Ofen mit offener Brust; zárt 
mellű pest, Ofen mit geschlos
sener Brust, ko.

Pestajtó, Oíenthürl. ko.
Pestakna, Ofenschacht, ko.
Pestakna térfogata, Schacht

raum des Ofens, ko.
Pestboriték , Ofenverkleiduug. 

ko.
Pest dugúlása, Versetzung des 

Ofens, ko.
Pestfedő lapok, Ofenverklei

dungsplatten. ko.
Pestgübü, Sumpf eines Ofens. 

ko.
Pesthát, a pestnek hátulsó 

fala, Aschenseite, Brandmauer, 
Formwand, Hinterseite, Hin
terwand des Ofens, Wasser
seite, Windseite bei Schmelz
öfen.. ko.

Pesthűtő, Herdeisen, Kühleisen.
ko.

Pestkörző, Ofenzirkel, ko.
Pestkötelék, Armatur der Ofen.

ko.
Pestmell, Arbeitsseite, Brust bei 

Schachtöfen, Ofenbrust, Vor
derseite des Ofens; nyílt pest
mell, offene Brust; zárt pest
mell, geschlossene Brust, ko.

Pestmellkapoes, Ofenbrustklam
mer. ko.

Pestoldal, Herd wand. ko.
Pestszem, Augenloch. Auge bei 

den Oefen; ko. nyílt pest
szem, offenes Auge; ko. zárt 
pestszem, verdecktes Auge. 
ko.

Pestszemláng, Augenflamme, ko.
Pesttapadék, Ansatz an den 

Ofenwänden, Ofenansatz, Ofen
bruch, Ofensau, Sau. ko.

Pesttorok, Ofengicht, ko.
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Pesttő, Viorpnss lies Hochofens. ! 
Sockel. Ι ό .

Pestvakaró, Ofenraunieisen. Ιό .
Petrog-rafla, Gesleinslehre, Pe

trographie. f.
Petroleum, Erdöl. A.
Pettyegetett, gesprengelt.
Pharmakosiderít, Pharmakosi- 

derit, Würfelerz. A.
Phrag-mites, Phragmites. / .
Piaez, Markt, Platz.
Piaezi ár, Marktpreis, Platzpreis.
Pihenés, Erholung.
Pihenni, aufsetzen, 1.
Pihenő, Treppenabsatz, r.
Pihenő nap, Ruhetag.
Pihenő Óra, Erholungsstunde, 

Freistunde, Ruhestunde. T>.
Pihenő pad, Ruhebank, h.
Pihenő padozat az átjáró ak

nában, Ruhebühne. />.
Pihentető, Treppenabsatz. é.
Pikkely, Schuppe.
Pikkelyes, schuppenförmig.
Pikkelyes gélét, Federglälte. ku.
Pikkelyes rőtércz, Eisenrahm, 

schuppiger Rotheisenstein, Hä
matit. A

Pillanati, momentan.
Pileopsis, Pileopsis. / .
Pillér, Pfeiler, h.
Pillérfejtés, Pfeilerhau. />.
Pillérmagasság, Pfeilerhöhe. h.
Pillérmart, Pfeilorstoss. />.
Pillérszerüen, pfeilermüssig. h.
Pillér visszafejtése, Pfeilerrück- 

hau. h.
Píllogás, Feinhlick. Ι ό .

Pillogás az ólom elűzése alkal
mával, Blick; Ι ό . homályos 
pillogás, Schwarzblick. ív.

Pillogni; az ezüst pillog, ha 
az ólom elüzetett, alibinkén, 
blicken, das Silber blickt. wenn 
das Blei abgetrieben ist. Ι ό .

Pillogott arany, Blickgold, 
Brandgold. ko. \

Pillogott ezüst, Blicksilber, 
Brandsilber; a pillogott ezüst 
szétdarabolására szolgáló 
vaslap, Blicksilber-schrolplat
té. Ι ό .

Pincze, Keller, é.
Pinezeablak, Kellerfenster, r.
Pinezesor, Kellergeschoss, Sou- 

terrain. i.
Pinezetorokfalazás, Kel IerhaIs-

mauerung. é.
Pinus, Pinus. /'.
Pipetta, Pipette, r.
Piramis, Pyramide.
Piramissor, Pyramidenreihe. A.
Pirargirit, Antimonsilberblende, 

Rothgiltigerz , Rothgiilden , 
dunkles Rothgültigerz, Pyrar- 
gyrit. A.

Pirit, Eisenkies, ú.
Pirolusit, Graubraunsleinerz , 

Graumanganerz, Weiehbraűn- 
stein, Weichmanganerz, Pyro- 
11isit. A.

Piromerid, Kugelporphyr, Pyro- 
merid. /.

Pirométer, Pyrometer, ko.
Piszkafa, Rührscheit; Ív. Sclhir- 

baum. érd.
Piszkavas, Anschürhacken,Feuer- 

kriicke, Feuerspiess, Feuerstö- 
rer: //é. Handstachel, Rülir- 
eisen, Schüreisen, ku.

Pisztránggranulit, Forellengra- 
nulit. t.

Pizét, Piset, /i. e.
Plajbász, Bleistift.
Planera, Planora. /'.
Pläner, Pläner. /'.
Planermészkő, Plänerkalk.
Platanus, Platanus, f
Platina, Platin, r.
Platinadrót, Platindraht, r.
Platinatapló, Platinschwamm, r.
Platinatégely, Platintiegel. r.
Plesiosaurus, Plesiosaurus. / .
Pleurotomariák.PleuiOtomaihm.

/■
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Pliocän, Pliornn. /'.
Plutonit, Plutonit. / .
Pofa, Backe ; ko. W ange. j/t'.
Polcz, Stellage.
Polczos asztal, Stehpult.
Polezos tűzrács, Pultleuerung. 

,ß.
Polgári, civil.
Polgári építéstan, Gi v i 1 bau k ιι n d e.
Polgári építkezés, Civilbau.
Polgári év, Solarjahr.
Polgári hatóság, Civilbehörde.
Polgári hivatal, Givilbedienung.
Polgártárs, Mitbürger.
Politúra, Politur.
Polybasit, Eugenglanz, <í.
Polyhalit, Polyhalit. <ϊ.
Polythalamiák, Polythalamien. f.
Poneelet-féle vízkerék, Portré

ié trad. <jé.
Pont, Punkt; a gép holt pont

ja, todter Punkt der Maschine. 
!)(ί·

Pontos, exact, genau, pünktlich.
Pontosság, Genauigkeit, Praeci

si on.
Ponyva, Plache, Planen, c.
Ponyvaliszt, Plachenniehl.
Ponyvaszér, Abflauherd, Gold- 

placlie, Goldphtchenherd, Pla- 
chenherd, Wellplachenlu'rd. c.

Ponyvaszéresatorna, Plachen- 
rituten, z.

Populus, Populus, f.
Por, Pulver. Staub.
Poralaku, staubförmig.
Porezellánföld, Kaolin. <i.
Porezellánszigetelő, Porcéi lan- 

isolator.
Porczellán tégely, P orz.e 11 a π t ie -

gél. r.
Porfir, Porphyr. /.
Porfirit, Porphyrit. f .
Porflrszerü, porphyrartig, f.
Porfirszerü gránit, porphyr- 

artiger Granit, f.

Porfogó kamara, Elugkauiiner. 
Elugslaiibkauimer, Gestübbe
kammer, Verdirb I migska miner. 
ko.

Porhany, Erdgestühbe, (h'slübbe.
llerdasche, Lösche, ko. 

Porhanydöngölő, G esi übbesl a in- 
j)for, Gestiibstössel. ko. 

Porhanyfenék, Lösehboden. ko. 
Porhanykapa, Sclnuelz(-ikraIze. 

ko
Porhanykaparó, G estü bk ran ipe.

ko.
Porhanyó, mild. 1>.
Porhanyos készelő tűzhely,

Buschfeuer, ko.
Porhanyszita, Geslühsieb. ko. 
Porhanyzúzó, Gestübbepoeh- 

werk. ko.
Póris, Borax, ké.
Póris üveg, Boraxglas. ké. 
Porladozni. staubig werden. I>. 
Porló koksz, Sandkoks. !>.
Porló kőszén, Sandkohle, ú. 
Porrá pörkölés, Stauhiősimig. 

ko.
Porrá törni, pulverisiivn. pul

vern.
Portartó, Pulverhorn. !>.
Porsó, Minutiensalz. x. I>. 
Portlandczement, Porflaiulce- 

inellt. r.
Portlandmészkő. Borfiáiul síéin.

/·
Porva, Ocker.
Porvás, ockerig.
Porzó, Streusand.
Porzótartó, Streubüchse. Streu

sandbüchse.
Porzózaeskó a mintázásnál,

Staubbeutel, ko.
Porzsák a torokgázvezetékben,

Staubsack. ko.
Posidoniapala, Posidonienschie- 

fer. / .
Posidonomya, Posidonomva. /. 
Posta, Post.
Postabér, Poslgeld.



—  2(57 —

Postadíj, l’riel'porlo.
Pótlás, < 5οιη|nris;iIion.
Pótlék, Recess; b. Ergänzung, 

Ersatz. Nachtrag, Zulage, Zu
satz.

Pótléka a logaritmusoknak,
Mantisse.

Pótlékkönyv, Recessburh. h.
Pótlékpénz, Ueeessgeld. I>.
Pótló CSŐ, Ansatzstulzen, (lom- 

pensationsrohr, Einsatzrohr. ß .
Pótló darab, Wechselstück. ß .
Pótló érintő, Kotangens.
Pótló falazat, Nachmauerung. A
Pótló gerenda, Dachanzug. <’.
Pótló gyűrű, Unterlagsscheibe, 

Unterlegscheibe. Zwischenring. 
<J<'·

Pótló illeték, Nachtragsgebühr.
Pótló karika, Pfaffenring. Pl'ati

ring. b.
Pótlóköltség, Zubusse, b.
Pótlóköltséget kívánó bánya,

Zubusszeche. b
Pótlóköltség kivetése, Zulmss- 

aussclireibung. b.
Pótlókövek a vasolvasztóknál,

(leineinstücke. ko.
Pótló munkaidő, Überstunde.
Pótló munkálatok, Ergänzungs

arbeiten.
Pótló munkaszak, Zuslaml- 

schicht. b.
Pótló ötvözet, Nachliga. /e v.
Pótló sín, Unterlagsschiene. ß .
Pótló süvegfa, Rüstkappe. b.
Pótlószer, Ersatzmittel. Surro

gat.
Pótló szerződés, Afterverlrag.
Pótló szög, Uomplementürwin- 

kel.
Pótló telek, Anhangfeld, An- 

haugmass. Peilehen. b.
Pótló vizsgálat, Narhlragsprü- 

íung.
Pótolhatatlan, unersetzlich.
Pótolni, conipensiren.
Pozitív, Positiv.

Pozitívsark, positiver Pol 
Pöczegödör, Abteil, tsgrube. <'. 
Pör, Process, Streit.
Pörgettyű, Kreiselrad, ß  
Pörkölék, geröstetes Erz, Hősi, 

Röstgut. ko.
Pörkölékaprító kalapács, Röst-

schlägel. ko.
Pörkölékesille, Kostwagen, ko. 
Pörkölékdara, Röstgröbe. ko, 
Pörköléket fordítani, rostwen

den. ko.
Pörköléket hordani, rostlaufen. 

ko.
Pörkölékhalom, Aufzug, zur 

Röstung hergerichtetes Erz. 
Hösthaufen, ko.

Pörkölékhordó, Rostlaufer. ko. 
Pörköléklapát, Rostschaufel. ko. 
Pörkölékolvasztás, Rostdurch

stechen, Rost schmelzen, ko. 
Pörkölékolvasztás vakaréka, 

Rostkrätze, ko.
Pörkölékszinítő ejtő olvasztás,

Röstred uctionsniederschlagsar- 
beit. ko.

Pörköléktakaró, Rostdecke, ko. 
Pörkölés, Abschwefelung, Rös

tung, Verrostung; ehlórosító 
pörkölés, ehlorirende Röstung; 
illantató pörkölés, verflüchti
gende' Röstung; oxidáló pör
kölés, oxydirende Röstung; 
szinitő pörkölés, reducirende 
Röstung, ko.

Pörkölés adaléka, Rostzuschlag. 
ko.

Pörkölés folyamata, Röstpro-
cess. ko.

Pörkölés füstje, Röstrauch. ko. 
Pörkölés szaka, Röstperiode. ko. 
Pörkölést vezetni, rostführen.

Verrostung leiten, ko.
Pörkölés végszaka, (hu röstpe

riode. ko.
Pörköletlen, ungebrannt, ko. 
Pörkölmény, Rost, Röstgut, ab- 

geröstetes Erz. ko.
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Pörkölmény fordítása, Wenden 
des Rostes, ko.

Pörkölmény pora, Staubrost. ko.
Pörkölni, brennen, calciniren, 

rösten, rostbrennen, verrosten, 
zubrennen; túlságosan pör
kölni, todtrösten, ko.

Pörkölő ágy, Bock, Ilolzbett 
für die zu röstenden Erze, 
Bett des Rosthaufens, ko.

Pörkölő ágyazat, Rostbett. ko.
Pörkölő alj, Rostsohle, ko.
Pörkölő csésze, Röstscherben. 

ké.
Pörkölő edénypest, Röstgefäss- 

ofen. ko.
Pörkölő eljárás, Röstverfahren. 

ko.
Pörkölő fa, Röslholz, ko.
Pörkölő gereblye, Röstkräld, 

Röstrechen, ko.
Pörkölő ház, Rösthaus. ko.
Pörkölő hely, Röststätte. ko.
Pörkölő horog, Rostkrücke, ko.
Pörkölő kemencze, Brennofen, 

Kalcinirofen, Killn, Röstofen. 
ko.

Pörkölő lángpest, Rösttlamm- 
ofen. ko.

Pörkölő legény, Röster, Rost
wender. ko.

Pörkölő mester, Brenmneister, 
Rostnieister. ko.

Pörkölő pest, Röstofen, ko.
Pörkölő szín, Lechstadel, Rost

schoppen, Röststadel, Stadel. 
ko.

Pörkölő tér, Röstfeld. ko.
Pörkölő tokospest, Muffel röst- 

ofen. ko.
Pörkölő tűz, Röstfeuer, ko.
Pörkölő tűzhely, Röstherd. ko.
Pörkölő verem, Röstgrube, ko.
Pörkölt érez, geröstetes Erz. ko.
Pörkölt másodrézkéneskő, 

Reichlechrost. ko.
Pörkölt nyerskéneskő, Rohrost. 

ko.

Pörkölt rézkéneskő, Kupferrost. 
ko.

Pörölni, streiten.
Pöröly, Hammer; bocspöröly, 

Patschhammer; billegőpőröly, 
Schwanzhammer; egyengető- 
pöröly, Plani ['hammer,Schlicht 
hammer; gőzpőröly, Dampf- 
haminer; homlokpőröly, Slim- 
hammer; lapító pöröly, Breit - 
hammer; lemez pöröly Blerh- 
haimner; mélyítő pöröly, 
Tiefhammer; nagypőröly , 
Grobhammer; nyakpőröly, 
Aufwerfhammer; nyujtópő- 
röly, Streckhammer; rudacs- 
pőröly, Zainhammer; simító 
pöröly, Polirhammei'. ko.

Pőrölyállvány, llammci-geriist, 
Hammerstuhl, ko.

Pöröly bütyökkorongja, ilam- 
merpaucke. ko.

Pőrölycsapágy, Pörgette, Kein- 
stock. ko.

Pöröly él, Finne, ko.
Pőrölyfark, Schwanz, ko.
Pőrölyfej, Hammerkopf. ko.
Pőrölyfogó, Bauer, ein Holz

klotz zum Unterfangen des 
Hammers, ko.

Pörölyfoka, Hie Rahn des Ham
mers. ko.

Pörölygörönd, llammergrindel, 
Hamrnerradwelle, ko.

Pörölyjegy, Hammerzeichen, ko.
Pőrölykerék, Hammerrad. ko.
Pörölymester, Hammermeister. 

ko
Pőrölymü, Hammei·, Hammer

werk, Schlagwerk, Zöngewerk. 
ko.

Pőrölymü sáfárja, llammei-
schaffer. ko.

Pőrölynyél, Eisenhelm, flammer- 
feder, Hammerhelb, Hanmier- 
stiel. ko.

Pőrölyös kovács, Grobschmied.
<ß-
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Pőrölyözni, hehännncrn. Ln. 
Pőrölysalak , llammorweirb ,

Züngesrhlacke. ko . 
Pőrölyszerszám, I himmerzeug. 

ko.
Pőrölytámasz, I lammerknerht.

ko.
Pörös ügy, Ii o c h t s s t i o i t.
Pörút, Rechtsweg.
Prefektus, Praclect.
Próba, Experiment, Probe ; elem

ző próba, analytische Probe; 
ellenőrző próba, controllirende 
Prolié; kereskedelmi próba, 
Morkantilprobe; kezelő próba, 
Betriebsprobe. ké.

Próbaadás, Erzprobenpost. ké. 
Próbaanyag, Probirgul. ki'. 
Próbacsákány az ólompróba 

kivágására, Bleiprobbaue. ló. 
Próbacsap, Probirbahn. <jé. 
Próbacsésze, Pmliirscherbon. ke. 
Próbacsövecske, Bürette, Pro- 

birglfischen. ke.
Próbacsupor, Eisensl eint u tie,

Kelclitutte, Probirtutte. Tutte.
ke.

Próbadíj, Probgebfihr. ké. 
Próbaezüst, Probensilber. ké. 
Próbafogó, Probe kinti. ké. 
Próbafolyadék, Proboílüssiurkeit. 

ké.
Próbagyüszü, Ga i spán. ko . 
Próbaidő, Probezeit. 
Próbakanál, Probenlöffel. ké. 
Próbaképen, versuchsweise. 
Próbakisebbítés, Reduction, ké. 
Próbakönyv, Probonlibell, Pro- 

birbuch. ké.
Próbalemez, Probenblech, ké. 
Próbaliszt, Probmeh). ké. 
Próbálni, Probe muciién, prolii

nál. ké.
Próbáló, Probircr. ké.
Próbalúg, Probelauge. ké. 
Próbamenet, Probefahrt. </é. 
Próbamennyiség, Tilre. ké. 
Próbamázsa, Probirzenlner. ké.

Próbanyujtó, Probenstreck werk. 
/>■ >'■

Próbaólom, Probehlei, Probir- 
blei. ké.

Próbaolvasztás, Versuchsehmel- 
zen. ko.

Próbaöntőkanál, Probeinguss-
löffel. ké.

Próbaputtony, Erzprobenpulie. 
b.

Próbaréz, Garspan. ko. 
Próbasúlymérő, Probirwage. ké. 
Próbaszemecske, Probirkorn. ké. 
Próbaszita, Probensieb. ké. 
Próbaszitatál, Probensiebblech. 

ké.
Próbatégely, Probirtiegel. ké. 
Próbateknö, próbateknőcske, 

Probentrögel, Probirtrog. ké. 
Próbaterhelés, Probebelastung.

r -
Próbatevés, Versuch.
Próbatörő, Probonstampfer. ké. 
Próbát tenni, Probe machen, 

probi ren. ké.
Próbát venni, Probe nehmen.

ké.
Próbaüveg, Probirgläschen. ké. 
Próbavétel, Probnahme. ké. 
Próbavonat, Versuchszug. 
Productus, Productus, f .  
Proteaceák, Protcaceen. / .  
Protogingnájsz, Protogingneiss. 

/■
Protosaurus, Protosaurus. f .  
Proustit, Proustit, Arsensilber- 

blcnde, Rothgiltigerz, lichtes 
Rothgültigerz, Rothgülden. á . 

Pseudomalachit, Phosphorkup- 
fererz, Phosphorchalcit. A. 

Psilomelan , Hartmanganerz , 
Schwarzbraunstein, Schwarz- 
eisenstein, schwarzer Ginskopf. 
<i.

Pterodactylus, Ptcrodactylus. / .  
Pteropodák, Pteropoden. /. 
Pterosaurus, Pterosaurus. /.
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Puffadó kőzet, blühendes Öc
siéin. b.

Puhítani, erweichen.
Pulzométer, Pulsometer. j é .
Pulzométer szellentyűje, Pulso- 

metervent.il. j é .
Puskapor, Pulver, h.
Puszta homokkő, flölzlecrer 

.Sundslein. _/.
Püffögő cső, Ahhlaserohr. j é .
Pyrolusít, Braunstein, Pvrolusit. 

rí.
Pyromorphit, Buntblcierz. Pyro- 

niurjibit, Phosphorbieierz. á.

R.
Ráadás, Aufinass, D.i i-a 11 Γμ;ι br % 

Gutgewicht.
Ráadás súlyban, Aufwage.
Ráállani valamire, einversleben.
Rábeszélni, überreden.
Rábeszélő tehetség, Überre

dungsgabe.
Rabló mívelés, Kroppelbau, 

Krüppelbau, Raubbau, b.
Rabolni bányában, rauben. b.
Rabolva, räuberisch, h.
Rács, Gatter, Gitter.
Rácsavarni, anschrauben, j é .
Rácsavarni az anyacsavart, 

androhen dii' Scbraubennintler.
!)('■

Rácsepegni, rácsepegtetni, aul- 
tröpfeln. r.

Rácsczölöp, Rostpfald. é.
Rácsfekhely, Rosfbalken. jé·.
Rács felülete, Rostfläche, j é .
Rácshossza, Rostlänge, j é
Rácskeret, Rostrahmen, j é .
Rácsos ajtó, Gatterlhür. é.
Rácsos híd, Facbwerkbi'ücke, 

Gitterbrücki'. é.
Rácsos kapu, Galterthor. é.
Rácsos karózat, Pfahlrost. é.
Rácsos lapát, Gitterscbaufel. j é .
Rácsos tartó, Fachwerkträger, 

Gilterhűiken, Gitterträger, é.

Rácsozat, Galterwerk.Gitlerwerk. 
é.

Rácsozat az épület alapjában,
Rost. é.

Rácsrosta, Durclistoss, Gittersiel). 
h.

Rácsrúd, Gillerslab, Gitlerslange. 
l-o.

Rács szélessége, Roslhreile. jé. 
Rácsszerkezet, Rosteinrirldmíg.

<β·
Rácstámasz, Roststülze, Gost- 

unterlage. jé.
Rácstámasztó vas, Rostbalken.

<r-
Rácstartó a kavaró pestben,

Feuorbock. ko.
Rácsvas, Gattereisen, Gittereisell. 

Oberli'geisen ; l<>. Boslslub,
Roststange, jé.

Ráesztergálni, andrehen, jé. 
Ráfizetés, Agio, Nachzahlung. 

Zuschuss.
Ráfizetni, nachzahlen.
Ráfizető, Nachzahler. 
Ráforrasztani, auflöt hen. nuf- 

schweissen. jé.
Ragadozó csáklya, Rauhspiess. 

b.
Ragadozó horog, Raubhuirgen. 

b.
Ragadozott fa, Raubholz. b. 
Rágalmazás, Verleumdung. 
Rágalmazni, verläu mden 
Rágalom, Verlä umdung.
Ragasz, Kill.
Ragasztani, killen.
Ragasztó anyag, Verbindungs

mol erial. é.
Ragasztó czédula, Etiqueil. 
Rhagatherium, Rhairalherium. 

/·
Rágó fúró, Fräshohrer. jé  
Ragyogó, stark glänzend. 
Ráhatás, Einwirkung.
Ráhatni, einwirken.
Ráhinteni, aufslreuen. 
Ráilleszteni, aulpassen.
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Rajta feküdni, audiegen. 
Rajtakapás, Ketrelungsfall. 
Rajtakapni, erwischen.
Rajz, Abriss, Kiss, Zeichnung. 
Rajzasztal, Zeichen lisch. 
Rajzeszköz, Keisszeug. 
Rajziskola, Zeichenschule. 
Rajzolás, rajzolat, Zeichnung. 
Rajzolni, zeichnen.
Rajzoló, Zeichner.
Rajzolt, graphisch.
Rajzón, Kleistill, Keissblei. 
Rajzpapiros, Zeichenpapier. 
Rajzplajbász, Zeichrnstift. 
Rajztábla, Ueissbrett., Zeichen

brett.
Rajztanító, Zeichenlehrer. Zei- 

c.hennicister.
Rajztoll, Ausziehfeder, Kcissfe- 

der, Zeichenloder. hm. 
Rákapcsolni, anknppeln. ß .  
Rakat, Einsatz beim Schmieden. 

!!<’■
Rakatedzés, Einsatzhürtung. ß .  
Rakatos mü, eingelegte Arbeit.

r.
Rakni szenet a tűzre, Kohlen 

unlieben, ko.
Rakodás, Verladung, h.
Rakodás bére, Verladegebühr. h. 
Rakodás határideje, Beladofrisl, 

Ladelrist.
Rakodás költsége, Verladungs

kosten. h.
Rakó deszka a kémelésnél, Auf-

Iragbrcll. k r .

Rakodmány, Auslauh l>. 
Rakodni, anfladen. laden, ver

laden.
Rakodó, Kampe. r.
Rakodó a bányában, Füllbank, 

Füllort, h.
Rakodó állás, Aufladebühne. h. 
Rakodó állvány, Einladerampe. 
Rakodó állomás, Ladestation. 
Rakodó díj, Ladegeld.
Rakodó fala, Kampenmauei·.

Rakodó felvigyázó, Ladeauf- 
seher.

I Rakodó följárója, Kampenauf- 
fahrt. r.

Rakodó gém, Ladekrahn, Bam- 
penkrahn. ß .

Rakodó gém kinyúlása, Ausla
dung eines Ladekrahnes, é.

Rakodó hely, Aufladeort, Auíla- 
deplatz, Einladcplafz, Lade- 
platz: rakodó hely a bányá
ban, Kratze, h.

Rakodó híd, Auíhidebrücke, Ver
ladebrücke. h.

Rakodó idő, Beladefrist.
Rakodó képesség, Ladungsla- 

higkeit.
Rakodó készülék, Ausladevor- 

richtung. Λ.
Rakodó levél, Ladeschein.
Rakodó pad, Ladebrücke, Lade

bühne1. h.
Rakodó padja a bányában,

Füllort.sbühne. b.
Rakodó padozat, Ausladebühne.

b.
Rakodó part, Quai. é.
Rakodó súly, Ladegewicht.
Rakodó szerszámok, Laderequi- 

siten.
Rakodó tér, Laderaum.
Rakodó vágány, Ladegeleise. h.
Rakodvány, Ablagerung. 1'.
Rakóhely, Láger.
Rakóhelybér, Lagerzins.
Rakóhelyi könyv, Lagerbuch.
Rakó kanál, Auftraglöffel. /,·<<.
Rakó lemez, a kémelésnél, Auf

tragblech heim Probiren. kr.
Rakomány, Belastung, Ladung. 

Last.
Rakó odor a bányában, Füll

bank, Füllort, h.
Rakóparti szenelő hely, Land- 

kohlung, Keehenkohlung. n-d.
Rakottpadozat, Fussgotöfel. {>.
Rákovácsolni, aufschmieden, ß .
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Rálapolás, Überblattung, Ver
blattung. é.

Rálapolni, anblatten, au ('blattén, 
überkämmen, é.

Rálapozás, Überplattung. <·.
Ráma, Rahmen.
Ramáes, Kolben einer Maschine; 

kenderrel zárolt ramáes, Kol
ben mit Hanfliederung; fém
mel zárolt ramáes, Kolben 
mit. Metallliederung. jé.

Ramáesfedő, Kolbendeckel. jé.
Ramáesjárat, Kolbencours, Kol

benhub, Kolbenschub, Kolben
spiel. jé.

Ramáeskarikák, Kolbenringe, (jé.
Ramáeskereszt a fúvógépnél,

Kolbenkreuz, jé. \
Ramáesrúd, Kolbenstange, jé.
Ramáesrúd áthevülése, I Kis— 

gehen der Kolbenstange, jé.
Ramáes útja, Kolbenweg. jé.
Rámagerenda, Pfette. é.
Rámás fűrész, Spannsäge. é.
Rámérés, Aufmass, Einwage.
Rámérés súlyban, Aufwage.
Ránczbaszedő fúvókeret, Rah

men zur Anordnung der Fal
ten eines Lederbalges, ko.

Ránezolódás a telepen, Faltung. 
h.

Rang, Character, Rang.
Rangjához illő, standesmässig.
Rangosztály, Diätenclasse.
Rangsorozat, Rangordnung.
Rányomni, aufpressen, jé.
Ráolvadni, anschmelzen, ko.
Ráöntés, Aufguss, ko.
Rárovátkolni, aufkämmen, é.
Rásajtolni, aufpressen, jé.
Ráspoly, Äbfeilraspel, Raspel, jé.
Ráspolyozni, raspeln, é.
Rászegeeselni, aufnieten, jé.
Rátámaszkodni, aufstämmen. h.
Rátámasztani, aufstämmen. b.
Rátelepűlés, Auflagerung, b.
Rátelepülni, autln gern ; b. über- 

lagern. / .

Ráverni, einprägen. />. r.
Rázkódás, Ersch ü tier 11 ng.
Rázó készülék, Schüttelapparat. 

]>■ '’·
Rázó rács, Schüttclrost. jé.
Reákampolt, aufgekämmt, é.
Realgar, Arsenrubin, m ilio  A.r- 

sensulfurid, Realgar, ά.
Realgárkemeneze, Rothofen, ko.
Reáliskola, Realschuh'.
Reezéző gép, Riffelmaschine, jé.
Redő, Furche, é.
Redőszerü, faltenartig.
Redőzet, Fältelung.
Redves, morsch, mulmig.
Reggel, früh.
Reggeli műszak, Frühschicht, b.
Regenerator, Regenerator, ko.
Regeneratív gázkemeneze, Re

generati vgaso fen. ko.
Régi berakatok fejtése, Zechen

bau. b.
Régibb adományos, a el tér im

Felde, b.
Régibb jogú, aelter im Felde, b.
Régiek, die Alten, b.
Régi huzatok, alte Züge. Ion.
Régi készlet, alter Vorralh. h
Régi vájat, alter Mann. b.
Régi vájat ürege, Verhau, b
Régi vöröshomokkő, old red 

sandstone, f.
Regulátor tengelye, Regulator

welle. jé.
Regulátortolóka, Regulator

schieber. jé.
Rejlő hő, latente Wärme.
Rekesz, Verschlag, é.
Rekesz egy vágat elzárására. 

Elende; tűzrekesz, Feuer- 
blende ; farekesz, Ilolzblende; 
biztosító rekesz, Sicherheits
blende; vízrekesz, Wasser- 
blcnde; légrekesz, Wetter
blende. h.

Remekmunka, Meisterarbeil, 
Meisterstück.
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Reménymívelés, lloffnungsbau. 
h.

Reménnyel teljes, hoffnungsvoll. 
h.

Reménytelen, hoffnungslos, h.
Reményvágat, I loffnungsschlag. 

h.
Rend, Ordnung.
Rendbehozás, Adjustirung, Be

richtigung.
Rendbehozni, adjust.iren, berich- 

tig('n, richten.
Rendbentartás, Aufrochterhal- 

tung. h.
Rendbe szedni, in Ordnung brin

gen.
Rendellenes, ordnungswidrig.
Rendelet, Anordnung, Auftrag, 

Befehl, Deere t, Erlass, Verfü
gung, Verordnung, Vorschrift,; i 
írásbeli rendelet, schriftlicher ' 
Befehl; meinem másítható 
rendelet, unumstösslicher Be
fehl.

Rendeletet adni ki, ergehen las
sen eine Verordnung.

Rendeletet kibocsátani, erlassen 
eine Verordnung.

Rendeletileg1, decreta liter.
Rendelkezés, Anstalt; h. Dispo

sition, Verfügung.
Rendelkezés joga, Verfügungs

recht.
Rendelkezésre állás, Disponibi

lität.
Rendelkezésre álló, disponibel, 

verfügbar.
Rendelkező, Disponent.
Rendelkező alap, Dispositions- 

fond.
Rendelkezni, anordnen, disponi- 

i'cn, verfügen.
Rendelni, auftragen, befehlen, 

dee reti ren, ordini ren, vorschrei
ben.

Rendeltetés, Bestimmung.
Rendeltetés helye, Besl.iinmmigs- 

ort.

Rendelvény, Recept.
Rendes, regelmässig.
Rendes ár, Normalpreis.
Rendes eljárás, ordentliches 

Verfahren.
Rendes gnájsz, Normalgneiss. /'. 
Rendesség, Regelmässigkeit. 
Rendes vágányszélesség, Nor

malspur. é.
Rendetlen, unordentlich. 
Rendetlenség, Unordnung. 
Rendezés, Anstalt. L. 
Rendezetlen, ungeordnel. 
Rendezett, geordnet. 
Rendezkedés, Anordnung. 
Rendezni, ordnen, rangi ren. 
Rendező, Ordinate, hm.
Rendező lokomotív, Rangirlo- 

comotive.
Rendező pályaudvar, Rangi r- 

bahnhof.
Rendező szoba, Anfahrtstube, 

Anstaltstube, Rergslube, Ver
lesezimmer. h.

Rendező szolgálat, Rangi rdienst. 
Rendező tengely, Ordinaton-

achse. hm.
Rendező vágány, Rangi rgeleis. 
Rendíthetetlen, unerschüttei-lich. 
Rendkívüli, extraordinär. 
Rendőri hivatal, Polizeibureau. 
Rendőri szabályzat, Polizei Ord

nung.
Rendőrség, Polizei.
Rendre utasítani, Verweis or

theilen.
Rendszabály, Massregel. 
Rendszál, Ordinale, hm. 
Rendszáltengely, Ordinalen-

achse. hm.
Rendszer, System.
Rendszeres, ordmmgsmässig. 

systematisch.
Rendszeresíteni, sy s I em i si re n. 
Rendszerhiány, Syslemlosigkeit. 
Rendszer nélkül, syslemlos. 
Rendűlés, Erscbültenmg.
Rengés, Erschütterung.

1«
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Rengés köre, Erschüllerungs- 
kreis. f.

Reométer, Rheometer.
Reostat, Rheostat.
Repczeolaj, Repsöl, Ri'ihöl.
Repedék, Ablösungsfläche. b.
Repedékes, klüftig, zerklüftet, h.
Repedés, Riss, Sprung. ß .
Repedezett, brüchig, zerklüftet. ·, 

b. rissig.
Repedni, bersten.
Repeszteni, sprengen, h.
Repesztő é k , Sprengeisen ,

Sprengkeil. b.
Repesztő erő, Sprengkraft.,

Sprengvermögen. b.
Repesztő munka, Sprengarbeit. 

b.
Repülő híd, fliegende Brücke. é.
Rés, Eingriff, Einbruch, Schramm. 

b.
Réselés, Schrämmarbeit. b.
Réselni, abschrämmcn, bahnen, 

schrämmen. h.
Réselő ék, Schrämmeisen, h.
Réselő gép, Schrämmmaschine. 

b.
Réselő vájatvég, Einbruchsort. 

b.
Réseit, aufgeschlitzt, b.
Rés föntje, Schrammfirste, b.
Réshely a telepen, Ausschramm. 

b.
Résláb, egy kis oszlop, mely 

támaszfa helyett hagyatik 
a réselésnél, Bein. b.

Résnyom, Schrammspur. b.
Rés talpa, Schrammsohle, h.
Rést vágni, anschlitzen, b.
Rést vájni, abschrämmcn, ein- 

brechen, Einbruch machen, b.
Résvágó, Schrämmhauer. b.
Rész, Antheil, Theil.
Részben, theihveise.
Részecske, Partikel.
Reszelék, Feilicht, Feilspäne, ß .
Reszelhető, feilbar.
Reszelni, feilen, ß .

Reszelő, Ahfeilraspel, Feile, Has
pel ; félkörü reszelő, halb
runde Feile; gömbölyű re
szelő, runde Feile; háromélü 
reszelő, dreieckige Feile ; la
pos reszelő, flache Feile; négy- 
élü reszelő, viereckige Feile; 
öregreszelő, grosse Feile; 
vagdalt reszelő, aufgehauene 
Feile, ß .

Reszelő állvány, Feildocke, Jus- 
tirdocke. p. r.

Reszelő asztal, Feiltisch. />. r.
Reszelőedzés, Feilenhärtung, ß .
Reszelő fekhely, Feilhauerge

senk. ß .
Reszelőgép, Feiimasrhine. ß .
Reszelőnyom, Feilstric.h. ß .
Reszelő szelencze, Feilungs- 

büehse. [>.
Reszelőtartó, Feilenhalter. ß .
Reszelőt levonó vas, Feilenah

zugeisen. (jé.
Reszelőtőke, Feildocke. p. r.
Reszelőt vágni, feilenhauen, ß .
Reszelővágás, Feilenhieb. ß .
Reszelővágó, Feilenhauer, Feil

hauer. ß .
Reszelővágó kalapács, Fcilen- 

hanuner. ß .
Reszelővágó szíj, Feilhauerrie

men. (jé.
Reszelővágó üllő, Ilauamhoss.

<β·
Reszelővágó véső, Feilhauer-

meissel. <jé.
Részenként, theilweise.
Részenként való emelkedés,

partielle Hebung. /'.
Részes, betheiligt, Theilhaber, 

Theilnehmer.
Részesíteni, részesülni, beihei

ligen.
Részesítés, részesülés, Betbei- 

ligung.
Részesülni, parlicipiren.
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Részesülő, Participant.
Részhányados, Partialquo tieid.
Részilleték, Tantieme.
Részjegy, Antheilschein, Pux- 

seliein. h.
Részkötvény, Partialobligation.
Részleges, partial.
Részleges esés, Partialgelalle. z.
Részlet, Detail, Partidé, Haté.
Részletenként, raten weise.
Részletes, delaillirt.
Részletesen, ausführlich, en de

tail.
Részletes költségvetés, Detail-

anschlag.
Részletes számadás, Particulare.
Részletezés, Specification.
Részletezni, detailliren.
Részletező kimutatás, Zcrglie- 

dorímgsausweis.
Részletfizetés, Abschlagszahlung, 

Partialzahlung, Iíatenzahlung.
Részletrajz, Detailzeichnung.
Részletterv, Detailplan, Detail-

project.
Részösszeg, Partialsumme, Theil- 

betrag.
Részrehajlás, Parteilichkeit.
Részrehajlatlan, unparteiisch.
Részrehajló, parleiiseh.
Résztvenni, participiren, Iheil- 

nrliinrn.
Részvény, Aelie, Anlheilschein ; 

részvényeket kibocsátani, 
Actien ausgehen; törlesztett 
részvény, amortizált rész
vény, amorlisirlc Actie ; elő- 
mutatóra szóló részvény, auf 
den Inhaber lautende Actie; 
teljes értékkel befizetett 
részvény, vnlleingezehlte 
Actie.

Részvényalapítás, Actiencrei- 
rung.

Részvényalaptőke, Adienkapi- 
tal.

Részvénybirtok, Actienhesitz.

; Részvénybirtokos, Actieninha-
bel'.

Részvényekkel űzött szélhá
moskodás, Agiotage.

Részvényekkel való szédelgés,
Actienschwindel.

Részvényekre aláíró, Actien-
zeiclmer.

Részvényes, Actieninhaber, Actio- 
nür, Antheilinhaber. 

Részvényhányad, Actienantheil. 
Részvényjegyzés, Aetienzoich- 

nung.
Részvényösszeg, Actienbetrag. 
Részvény szelvénye, Actienab- 

schnilt.
Részvénytársaság, részvény

társulat, Actiengesellschalt. 
Részvétel, Betheiligung, Theil- 

nahme.
Részvevő, Participant.
Rét, Lage.
Réteg, Rank, Lage, Schichte; b. 

Strate. /.
Rétegalkotás, Schichtenbau. /. 
Rétegcsere, Wechsellagerung. / .  
Rétegesoport, Schichtenzone. /. 
Rétegekbe rakni, aufschiehton. 

h.
Rétegek fölegyenesedése,

Schichtenaufrichtung. /'. 
Rétegek gyűrődése, Faltung 

der Schichten, Schirhtenfal- 
t u n g .  f .

Rétegek hajlítása, Schichtenbie- 
gung. f.

Rétegek váltakozása, Wechsel
lagerung. f.

Réteg’ek vetődése, Schichten-
verwerfung. / ’.

Réteges, bünkig, geschichtet, la- 
genföi'inig. h

Réteges alkotás, Lagentextur. /'. 
Rétegesen rakni, schichten. 
Rétegezés, rétegzet, Schichtung.

.)'■
Rétegezni, anschichten.

18*
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Rétegháborítás , Schichtenstö- j 
rang. / .

Réteg· síkja, Schichtungsiläehe. 
/·

R é teg S O P O za t, Schichtenreihe, /.
Rétegszerkezet, Schichtenbau. /'. i
Rétegválaszték, rétegválasztó, j

Schichtungskluft. /'.
Rétegzet, Stratification. / .
Rétegzett, geschichtet.
Retesz, Riegel, Schieber, Schu

ber, Schubriegel, é.
Rettenthetetlen, unerschrocken. |
Retorta, Retorte; szájesöves | 

retorta, tubulirte Retorte. /.·.
Retorta nyaka, Retortenhals. r. ;
Retortás edénypest, Galeeren- 

ofen, Retortengefässofen. ko. j
Retortás pest, Retortenofen. ko.
Reve, Hammerschlag, Sinter, ko.
Reves törés, Faulbruch, ko.
Reves törésű, faulbrüchig, ko.
Réz, Kupfer. /;.
Rézadalék, Kupferzuschlag, ko.
Réz-antimonsulfür, Ghalkostibit, 

Wolfsbergit. A.
Rézbab, Tirolit. A.
Rézbimbók, melyek a megol

vadt réz kihűlése alkalmával 
képződnek, Blumen des erkal- ! 
tétén Kupfers, ko.

Réz-bizmutsulfür, Emplektil , i 
Hemichalcit, Tannenit. A.

Rézbojt a készelő próbán, But
am Kupfergarspahn, ko.

Rézbuga, Hartstück, ko
Rézehlorid, Chlorkupfer, Kupfer- j 

chlorid. o.
Rézesap, Metallpippe. jó. \
Rézesillám, Ghalkophyllit, Kup- 

ferglimmer. A.
Rézcsupor, Kupfertutte, ko.
Rézdara, Kornkupfer, Kupfer- ; 

granalien. ko.
Rézdrót, Kupferdrabt. ko.
Rézejtés, Cementation des Kup- j 

fers, Kupferfällung, ko.
Rézérez, Kupfererz, b.

Rezes homokkő, Kupfersandsleiu. 
./'·

Rezes ólomkéneskő, Kuplerblei-
stein. ko.

Rezet darabolni, kupferschrol-
ten. ko.

Rezet ejteni, Kupfer cemenliren. 
ko.

Rezet tárcsázni, spleissen. ko.
Rézfinomítás, Kupferraffinircit.

ko.
Rézfmomítás salakja, Kupiéi- 

garschlacke, ko.
Rézfinomítás vakaréka, Car- 

krälz. ko.
Rézfinomító salak , Frischab- 

strich. ko.
Rézfinomító tűzhely, Garherd, 

Garofen, Kupfergarherd. ko.
Rézfogyaték, Kupferabgang, ko.
Rézforgáespróba, Spanprobe. ko.
Rézfölzék, Spleissabzug. ko.
Rézfüst, Kupferrauch, Flugstaub. 

ko.
Rézgálicz, Chalkanthit, Kupier

vitriol. A.
Rézgáliezgyár, Kupfervitriol

hütte. ko.
Rezgés, Vibration.
Rezgő szita érezőrlőknél, Beu

tel, Beulelsieb. ko.
Rézhidroarzenát, Olivenit, Oli

venerz, Pharmakochalcit. A.
Rézhidrocarbonat, Malachyt. A.
Rézhidrophosphat, Libethenit, 

Pseudomalachit. A.
Rézhidroszilikát, Chrysocolla. A.
Rézhuzal, Kupferdraht, ko.
Rézindigó, Covellit, Kupferindig. 

A.
Réziszap, Kupferschlamm, ko.
Rézkéneskő, Kupferlech, Kup

ferstein, Pimplestein, .Schwefel
kupfer. ko.

Rézkéneskődara, Kuplerstein- 
granaiien. ko.

Rézkéneskőfoncsorítás, Kupfer- 
steinamalgamal ion. ko.
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Rézkéneskőolvasztás, Kupfér- 
lechschmel/.en. ko.

Rézkéneskőolvasztó, Kupfer-
steinschmelzoién. ko.

Rézkéneskőpörkölő,Kupfersfoin
rőstofen. ko.

Rézkészelő tűzhely, K npí'er- 
splcissherd. ko 

Rézkohó, Kupferhütte, ko. 
Rézkova, Kieselkupfer, Kiesel

malachit. ά.
Rézkovaes, Cíelferz, Kupferkies. 

ά.
Rézlazúr, Azurit, Bergblau, Kup- 

ferlazur, Lazurmalachit. ü. 
Rézlemez, Kupferblech. ko. 
Rézlemezfödél, Kupíérbeda- 

clmng. i'
Rézlúg, Kuplérlauge. ko. 
Rézmedve, Kupfersau. ko. 
Rézmives, rézműves, Kupfer

schmied, Hothgiesser. 
Réznikolérez, Kupfernickel, rí. 
Réznyiradék, KuplerabschniU. 

ko.
Rézoldáskénesköve, Aullösungs- 

lerh. ko.
Rézoldó kéneskőolvasztás, Auf- 

lösungslecbsehuielzen. ko. 
Rézoldó ólom, Auflösungsblei.

ko.
Rézoldö olvasztás, Auílösungs- 

schmelzen, Kupferaullösung, 
Ku]*ferauílösungsprocess, Kup- 
feraullösungsschmelzen. ko. 

Rézoldö olvasztás másodké- 
nesköve, Autlösungslech-
whmrlzenslech. ko.

Rézólornítás, Kupléi-frischen. ko. 
Rézólomítás salakja, Kupler-

frischschlarke. ko.
Rézólomító pest, Kuplérfrisch-

olVn. ko.
Rézólomsulfostibit, Bournonit, 

Radelorz. rí.
Rézolvasztás, Kupiérarl)eit, Kup- 

fersclunelzen. ko.

Rézolvasztás salakja, Schwarz- 
kup lé rschla ck e. ko.

Rézolvasztó tűzhely, Schmelz
herd zum Gaarmachen des 
Kupférs. ko.

Rézoxid, Kupferoxyd. v.
Rézoxidul, Kupferoxydul, e.
Rézoxidulszilikát, Kupferoxydul

silicat. V.
Rézötvény, Kupferlegur. y. n.
Rézpala, Kupferschiefer, f.
Rézpénz, Kupfergeld.
Rézpor, Kesselbraun, ko.
Rézpőröly, Kupferhammer, Kup

ferhammerwerk, Kupferschmie
de. ko.

Rézpőrölyhivatal, Kupferham
meramt. ko.

Rézpróba, Kupferprobe, ké.
Rézrudaes, Kupferbarren, ko.
Rézsalak, Kupferschlacke, ko.
Rézsó, Kupfcrsalz. ko.
Rézsulfarzenit, Enargit. ά.
Réz-sulfo-stibit, Tetraédrit. ά.
Rézsulfür, Alisonit, Breithauptit, 

Gantonit, Garrnenit, Chalkocit, 
Ohalkosit, Covellit, Gyprit, Di- 
genit. Redruthit. á.

Rézsűt, Schräge.
Rézsútirány, Gehrung, é.
Rézsútvonalzó, Gehrmass , 

Schmiege, Schrägmass. é.
Rézsű , Äbfalt des Gebirges , 

Abdachung, Abhang, Böschung, 
Fall, lépcsős rézsű, terassirte 
Böschung, é.

Rézsűtök, Abdachungsstufe, é.
Rézsüszög, Böschungswinkel.
Rézsűt csinálni, abböschen, é.
Rézsüvonal, Böschungslinie.
Rézszínpor, Kupferschlich, ko.
Rézsziporka, Glühspan, Kupfer

asche, Kupferglflhspahn, Kup
ferhammerschlag, Spritzkupfer, 
Sprühkupfer, Streukupfer, ko.

Rézsziporkázás, Kupferregen, 
Kupfersprühen, ko.

Réztábla, Kupferplatte.
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Réztáresa, Garseheibo, Kupt'er- 
rosetto, Kupferschcibo. ho.

Rézteleníteni, entkupfern. ho.
Réztisztáló, Garmacher. ho.
Rézüstlapok, Kessolschalen. ho.
Réz-vas-sulf-arzenit, Tonnantit. 

ά.
Rézvassulfür, Bernit, Buntkup

fererz, Buntkupferkies, Chal- 
kopyrit, Erubescit, Kupferkies. 
ó.

Réz végkészelése, hammergar- 
iiiachen. ko.

Rézveszteség·, Kupferabgang , 
Kupferverlust, ko.

Rézvitriol, Gyanosit, Ghalkantit. 
ά.

Rézzel bevonni, verkupfern, v.
Rézzöld, Grünspan, v.
Rideg·, spröde.
Ridegezüstérez, Glaserz, Bösch

gewächs, Sprödglaserz, Spröd- 
glanzerz, Stephanii, Stefan it. ά.

Ridegség, Sprödigkeit.
Rikító nyersvas, grelles Roh

eisen. ko.
Rinehonella, Rhynchonella. /'.
Rinoeeros, Rhinoceros. /'.
Riogató, Alarnipfeife. <jé.
Riolit, Rhyolith. / .
Ritkaság, Rarität, Seltenheit.
Ritkítani erdőt, durcliforsten. 

erd.
Rizma, Ries.
Robbanás, Explosion.
Robbanó erő, Explosionskraft.
Robbanó gyapot, Schiessbaum- 

wolle. h.
Robbanó lég, schlagende Wet

ter. h.
Robbanó szerek, Explosions

stoffe.
Robbantani, sprengen, b
Robbantani fúrólyukat, a 1 »bren

nen. h.
Robbantás füstje, Pulverrauch. 

T>.

Robbantás gőzei, Pulvergase. Λ.

Robbantó anyag, Sprenge iale- 
rial, Sprengmittel, b.

Robbantó kísérlet, Sprengver- 
such. h.

Robbantó munka, Bohrarheit, 
Sprengarbeit, b.

Robbantópor, Pulver, Schiess- 
pulver, Sprengpul ver. b.

Robbantóporgyár, Pu 1 vemi üli 1 e.
b.

Robbantóporkamara, Pulver
kammer. b.

Robbantópormérték , Pulver- 
maass. b.

Robbantóportár, Pulverkammer, 
Pulvermagazin, Pulverthurin. b.

Robbantóportorony, Pulver
thurm. b.

Robbantóporzsák, Pulversack. b.
Robbantószer, Munition, Schiess

zeug, Sprengzcug. !>.
Robbantó szerszám, Sprciig- 

werkzeug. b.
Rókafarku fűrész, Fuchs

schwanzsäge. ('.
Rokkant bányász, hergfertig. b.
Rokkanttá lesz a bányász, der

Bergmann klopft an. b.
Rokon, verwandt.
Rokonság, Altini hit, Verwand

schaft ; ehemiai rokonság, 
chemische Affinität ; kettős 
ehemiai rokonság, doppelte 
AffiniIät. r.

Románezement, Románcéin ent.

Romb, Rhombus, ά.
Rombhatos, Rhomboeder, ή.
Romboeder, Rhomboeder. <t.
Romboid, Rhomboid, ά.
Rombos, rhomhoedrisc.il. Λ.
Rombos ékalak, rhombisches 

Sphenoid, Λ.
Rombos oszlopok, rhombische 

Prismen, ά.
Rombos piramisok, Orthotyp, 

rhombische Pyramiden. <<.
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Rombos rendszer, ortlmlypes 
System, rhombisches System. 
tí.

Rombporflr, Rhombenporphyr.
/ .

Rombtizenkettős, Rhomben do
dekaéder. ti.

Romlás, Gorruption, Verfall. 
Rongált, schadhaft.
Rongyos vas, hadriges Eisen, ko 
Roskatag, roskadozó, baufällig. 

é.
Roskatagság, Baufälligkeit. é. 
ROSSZ lég, böse Wetter. />. 
Rosszlelkü, gewissenlos. 
Rosszabbúíni, verschlechtern. 
Rosszalni, missbilligen. 
Rosszathivő, Pessimist.
Rossz levegő, Aflerdanipf,Schwa

den, .schlechte Weller, h.
Rossz szokás, Unsitte.
Rosszul hasadó, schlochtspul- 

Lend. tí.
Rost, Easei·.
Rosta, Bätter, Beiter, Better, 

Beuler, Baiter, Sieb.
Rostálni, raitern, reittei'n, sieben. 
Rostáló készülék, Siebapparat, 

Siebvorricblung. c.
Rostanyag, EaserstolT.
Rostás mosó, Bälterwäsche. 
Rostás mosómű, Relterwasrhe.

Rostély, Billei·.
Rostélyos ablak, Gitterfenster. é. 
Rostélyos ajtó, Bilterthür. é. 
Rostélyos kapu, Billerlhor. <’·. 
Rostélyzat, Gitlerwerk. é. 
Rostélyzatkötő, Budenschwelle.

Rostos, faserig.
Rostos barit, Faserbaryt. tí. 
Rostos barnaszén, Faserbraun-

kuhle. ti.
Rostos ónkő, llolzzinn. A. 
Rothadás, Efmlniss.
Rothliegend, Bnfhliegende. /; 
Rovás, Kerbholz, Bovisch.

Rovat, ( lolonne, Bubrik. 
Rovaték, Kerbe, Nuth. é. 
Rovatékos, gekerbt.
Rovátkolás, Gannelirung. ko. 
Rovátkolni, canneliren ; ko. kei

ben.
Rovátkoló, Aufschneider, Schich- 

tenverzeichner. h.
Rovátkolt, ausgekerbt, einge

kerbt, gefurcht, é. 
Rovatkönyv, Bubrikenbuch. 
Rovátkos, gerippt, kerbig. 
Rovátkos fogó, Falzzange, jé. 
Rovatos, tabellarisch.
Rovatozni, rubriciren.
Rovott fal, Fachwand. é.
Rovott mü, Fach werk. é.
Rozga kőzet, flüchtiges Gestein. 

h.
Rozoga, baufällig, é.
Rózsaalaku, rosenförmig. 
Rózsakova, Bosenquarz. A. 
Rózsarepedés, Bosensprung, ko. 
Rózsás aezél, Rosenstahl, ko. 
Rozsda, Rost.
Rozsdás, verrostet.
Rozsdásodni, rostén.
Rög, W and; rögöt aprítani, 

eine Wand zersetzen, eine 
Wand zerstufen. b.

Rögzíteni a műszert, iixiren das 
Instrument, hm.

Rögzített, fix, fest, unbeweglich. 
Röpítő erő, Fliehkraft, jé. 
Rötérez, Blutstein, Rotheisen

stein, llaematit. A.
Rövid, kurz.
Rövid eső, Rohrstutzen, Stutzen

rohr. jé.
Rövid foglalat, Gompendium. 
Rövid fúró, Anfangsbohrer, b. 
Rövidíteni, abkürzen.
Rövidítés, Kürzung.
Rövid köz, kurzes Mittel, b. 
Rövidség, Kürze.
Rövid Vágatok, Oerter, b.
Rőzse, Bürtelholz, Reisig, ko. 
Rőzseesomó, Reisigbündel.
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Rőzsegát, Fasehincndamm. é. 
Rőzsekéve, Faschine. é. 
Rőzsekévésmű/Faschinemveik.f. 
Rőzsekévés sarkantyú, Faschi

nenbuhne. é.
Rözsemű parterősítésnél, Bless- 

werk. 6.
Rözsenyaláb, Füriéi, Wasenholz.

ko.
Rözserakat, Faschinenbau. é. 
Rúd, rudaes, Zain; ko. Stange. 
Rudacs állvány, Zainträger. j>. o. 
Rudaesasztal, Zaintisch. p. o. 
Rudaesbak, Zainbock. p. c. 
Rudaes eresztéke,Zaineinlass.p.r. 
Rudaes és vágadék veder, Znin 

und Schrottkübel. p. r. 
Rudaesezüst, Burrensiiber. ko. 
Rudacsfog'ó, Zainzaugc, />. r. 
Rudacshordó fogó, Zainlragzan-

g v .  p . r,
Rudaeskalapács, Zainhammer. 

n .  n.

Rudaesláda, Zaintruhe. p. u. 
Rudaeslapát, Zainschaulel. p. r 
Rudaesolló, Zainscheere. ko. 
Rudaespad, Zainlegbank. p. o. 
Rudaespróba, Barrunprobe; hé.

Stockprobe, Zainprobe, p. r. 
Rudaesráes, Zainlegrost. p. n. 
Rudaesteknő, Zaintrog. p. n. 
Rudacsvilla, Zaingabel. p. v. 
Rűdaczél, Shuigenstahl. ko. 
Rúdalaku mág’nestű, Balken-

11 a (1 e I. hin
Rudalni vasat, abrichten mil 

dem Hammer, ko.
Rudaló pöröly, kalapács, Ab-

richthammor, Abrirhlstock , 
Amboss, ko.

Rudas fúró, Stangenbohrer. !>. 
Rudas körző, Stangenzirkel. 

Stockzirkel.
Rudas mű, Slangenkunst. h. 
Rudas szivattyú, Stangenkunst./;. 
Rudazat, Gestänge, Gestenge, 

Stangenkunst, Stangenwerk , 
Stangenzug. h.

Rudazat éke, Zugslangmkeil. j é

Rudazatfej, Zugkoj)!'. j é .

Rudazatfej a dugattyúrúd és 
rudazat összekötésére, Zeug- 
kopf. jé.

Rudazat kengyelvasa, Zugstan
genbüge]. jé.

Rudazatsín, Gestängschiene. jé.
Rudazattal fúrás, Geslüngbob- 

ren. b.
Rudazat vezetéke, Zugstangen

führung. jé.
Rúdarany, Stangengold. ko.
Rúddá verni, zainen. ko.
Rúdeziist, Stangensilber, ko.
Rúdkules, Stangenschlüssel. b.
Rúdólom, Stangenblei. ko.
Rúdon, Stangenzinn. ko.
Rúdpőröly, Zainhammer. ko.
Rúdréz, Stangenkupler. ko.
Rúdtörés, Stangenbruch, jé.
Rúdvas, Stabeisen, Stangeneisen. 

ko.
Rúdvasgyártás, Stabeisen fabri

cation. ko.
Rúdvashengerek, Stabeisen wal

zen. ko.
Rúdvashengermű, Stabeisen

walzwerk. ko.
Rúdvaspőröly, Stabeisenhain- 

mer. ko.
Rúd vége, Stangenende.
Rúdvezeték, Stangenleitung, j é .

Rugalmas, elastisch, proliig. !>.
Rugalmasság, Elasticitűt, 1 Voll

kraft ; absolut rugalmasság 
és szilárdság, absolute Eias- 
tidtät und Festigkeit; viszony
lagos rugalmasság és szi
lárd ság , relative Elasticitűt 
und Festigkeit; összenyomás 
elleni rugalmasság és szilárd
ság, rückwirkende Elasticitűt. 
und Festigkeit.

Rugalmasság határa, Elastici-
tätsgrenze.
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Rugalmasság1 nagysága, Elasti
ci lätsgrösse.

Rugalmasság nyomatéka, Elas- 
tieitäts-Moment.

Rugalmasság tényezője, Elasti- 
citäts-Modul.

Rugékony, elastisch.
Rugékonyság, Elasticität.
Rugó, Feder, Springfeder, Trieb- 

l'edei'. jé.
Rugóaezél, Federgussstahl, Fe

derstahl. ko
Rugó deszka, Schwungbrett. 0.
Rugó erő, Federkraft, gr.
Rugófa, Prellbaum. ko.
Rugófogó, Federfalle, jé.
Rugókeménységü, federhart. jé.
Rugólap, Federblatt, Stossrait- 

tel; jé. rugólap a hámorban, 
Prellplatte, Raitelplatte, ko.

Rugó rugalmassága, Biegungs- 
elastieitüt einer Feder.

Rugós feszültségmérő, Feder- 
manoineter. jé.

Rugós horog, Federhacken, jé.
Rugós körző, Federzirkel.
Rugós súlymérő, Federwage.
Rugós szellentyű, Federventil.

<β·
Rugós visszáshorog, Fedenvi- 

dorhacken. jé.
Rugószíj, Prellrienien. p. r.
Rugótámasz a pörölynél, Hin-

tersfuile. ko.
Rugótartó szeg, Federbolzen. jé.
Rug’ótok, Federgehäuse. jé.
Rugó tőke a hámorban, R a i l e l -  

slock, Beitelstock, ko.
Rugtató, Prelle; ko. Prellfeder.

Rugtató a hámorban, R a i t e l ,  
B e i t e l ,  ko.

Rugtatótámasz, Reitelsfmle. ko.
Rugtató vas a hámorban, Picii

éi sen. ko
Rutil, Rutil, ό.

s.
Sablon, Lhablone.
Sáfár, Schaffei·; zúzósáfár, 

Pochwerksschaffer. 2.
Sajátját munkáló, Eigenlöhner; 

b. bánya, melyben a birtokos 
sajátkezüleg dolgozik, Eigen
löhnerzeche. b.

Sajátkezű, sajátkezüleg, eigen
händig.

Sajátság, Eigenheit, Eigenschaft.
Sajátságos, originell.
Saját súlya a vaggonnak, Eigen

gewicht des Waggons.
Sajkaszállítás, Kahnförderung. Λ.
Sajtó, Auspressmaschine, Presse; 

víznyomásu sajtó, hydrauli
sche Presse, jé

Sajtóhiba, Druckfehler.
Sajtolt szén, Steinkohlenziege]; 

Briquet, b.
Sajtoló olvasztószak a karintiai 

ólomolvasztásnál, Pressperio- 
de. ko.

Sajtolt ólom, Pressblei. ko.
Sajtolt szén, Briquette, Press

kohle. b.
Sajtolt tőzeg, Presstorf. b.
Sajtórád, Pressstock.
Sakktábla alakú fejtés, Schach- 

brettbau. b.
Salak, Schlacke, ko.
Salakágy, Lachtsohle. ko.
Salakágy a leűző tűzhelyen,

Schlackenherd. ko.
Salakesille, Schlackenwagen ko
Salakesorgó, salakesurgó, Leis

ten, Schlackentrift, ko.
Salakfolt a csiszolt vason,

Aschenileck auf Eisenstäben, ko.
Salakgyűjtő, Sintergrube, ko.
Salakhányó, Schlackenhalde, ko.
Salakhányótér, Schlackonhal- 

densturz. ko.
Salakhorog, Schlackenhacken, 

Schlackenhaggen, Schlacken
krücke. ko.



Salakhullás, Schlackenfall. ko. 
Salakító olvasztás szaka a bes- 

semerezésnél, Feinperiode. ko. 
Salakkéneskő , Schlakenlech .

Schlackenstein, ko.
Salakkövek, Schlackensteine, 

Bausteine aus Schlacke, é. 
Salaklap, Essbank. ko.
Salaklap a tűzhelyen, Sinter

blech , Sinterplatte, Sinter
zacken, Schlackenzacken, ko. 

Salaklyuk, Lachtloch. Schiaken
abstich , Schlackenauge,
Schlackenloch, Sinterloch. ko. 

Salaklyuk csurgója, Schlacken
abstichrinne. ko.

Salaknemü, schlackenartig. 
Salakátolvasztás, Schlacken Ver

änderung. ko.
Salakólom, Schlackenblei. ko. 
Salakolvasztás, Schlacken

schmelzen. ko.
Salakolvasztó, Schlackenoien.ko. 
Salakón, Schlackenzinn, ko 
Salakos, schlackig, saftig, ko. 
Salakos kavarás, Schlackenfri- 

schen, Schlackenpuddeln. ko. 
Salakos vaskészelés, Sinterfri- 

schen. ko.
Salakpróba az aezélkészelésnél.

Spiessvogel. ko.
Salakréz, Kupferboden. ko 
Salakrúd, Sclilackenspiess. ko. 
Salakszekrény, Sinterkasten, ko. 
Salaktalp, Schlackensohle, ko. 
Salaktégely, Schiackentiegel. ko 
Salaktégelytalieska, Schlacken- 

tiegelwagen. ko.
Salaktégelytalieska állványa,

Schlackontiegehvagen - gestehe 
ko.

Salaktégla, Schlackenziegel, c. 
Salaktölték, Schlarkeiiluliung. 

ko.
Salakút, Schlackengasse , 

Schlacken tri ft. ko.
Salakút a készelő tűzhelynél

Massigrahen, ko.

Salakvezetö, Srhlackenloisle. ko. 
Salakvilla, Alnverfliaggen, Feuer- 

gabel, Schlackengabel,Schmelz- 
gabel, ko.

Salakvonó, Sinlerspiess. ko. 
Salakvonó horog, Schlacken- 

z.iehhaggen. ko.
Salétrom, Salpeter. 
Salétromsav, Salpetersäure. r. 
Salitrom, Nitrumsalz. t>.
Sánez, Wall. /'.
Sánczlapály, Wallehene. /'. 
Sanidin, Sanidin. /'. 
Sanidinoligoklastraehit, Sani- 

dinoligoklastrachyt. /'. 
Sanidintraehit, Sanidinlrachyt.

Sánkolás, Anspülung.
Sánta alak, Skalenoeder. ti 
Sár, Srhmund, Schmand, h. 
Sárga csillám, Katzengold, á. 
Sárgaércz, Gellerz, («ell'kiipler- 

erz, Kupferkies, á. 
Sárgaérczkohó, (lelfhütte. ko. 
Sárgaérczolvasztás, Belferz- 

schmelzen. ko.
Sárgaércz-réz, (lelfkupfer ko. 
Sárga fémeskő, (lelfspeise. ko. 
Sárga kéneskőolvasztás, flelf- 

losldurchsteehen. ko.
Sárga gélét, Massicot, ko 
Sárga nyerskéneskő, (lelli-oh-

lech. ko.
Sárga nyersolvasztás, (íelfkup-

ferrohschmelzen. ko.
Sárga ólomércz, molybdansaii- 

res Bleioxvd. (lelbbleierz, Wul- 
fenil. tí.

Sárgaréz, .Messing. ko. 
Sárgarézbádog, Messingblech.

ko.
Sárgarézcsapágy, Messinglager,

Sárgarézcső, Messingrohr. ,/■ 
Sárgarézdrót, Messingilrahl. ko. 
Sárgavakarék, (lel Ikra Ize. ko. 
Sárgítás, (lelhsieden. p. r.
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Sárgító műhely, Gelbsudgaden.
V- <’·

Sarjerdő, Niederwald, erd.
Sark, Gharnier, Scharnier; é. 

Pol.
Sarkalatos, fundamental. 
Sarkalatos elv, Axiom. 
Sarkantyú, Slmmbrecher. é. 
Sarkantyú vízi építéseknél,

Buhne. é.
Sarkcsillag, Nordstern, Polar

stern.
Sarkító műszer, Polarisations- 

instrumerd.
Sarkkötő, Dachstrebe. é. 
Sarkpont, Eckpunkt.
Sarkúlás, sarkítás, Polarisation. 
Sarkúlást mutató, Polariskop. 
Sarok, Angeln; ko. Absatz, Stu

fe, Ecke; é Gespränge. b.
Sarok a fából készült fúvók

nál, Schloss, ko
Sarok faltámasz, Eckwandpfciler.

é.
Sarokfiókgerenda, G ra tsti eh bal

ken. fi.
Sarokfúrás, (ieslemmbohren. h. \ 
Sarokfúró, Gestemmbohrer. b. 
Sarokgerenda, Eckbalken, Grad- 

balken, (iradl.ram, Gratbalken, ; 
Grallram. <'·.

Sarokhatárkő, Kopllochslein./e/c 
Sarokkaró, Eckpfahl.
Sarokkő, Eckslein. é.
Sarokkötés, Eckverband, é 
Sarokoszlop, Eckpfeiler. Eck- 

plosle, Ecksäule, é 
Sarokpánt, Kegelband, Winkel- 

baml. é.
Sarokpánt az ajtón. Kreuzband.

Sarokszarufa, Gradspa íren,Grat- 
sp,irren. é.

Sarokszoba, Eckstube, Eckzim
mer. é

Sarokvas ajtókon és ablako
kon, Stíilzkogel.

Sarokvasalás, Eckband, Eck- 
schuh. e.

Saru a czölöpökön, Schuh, Pilo- 
tensclmh. é.

Sarzachaczél, Scharsachstahl. ko.
Sátorvájat, Glockenbau. «. b.
Saurusok,Saurier, f .
Sav, Säure, v.
Savanyított, gesäuert, c.
Savanytalanítani, entsäuern, o.
Savanyú, sauer.
Savkazán, Säurenpfanne, v.
Savképző, Säurenbildner, v.
Sávok az ásványokon, Streifen. 

á.
Sávos aczél, damascener Stahl, 

Aetzstahl, Damaststalil. ko.
Sávos nyersvas, streifiges Roh

eisen. ko.
Sávozni, damasciren. ko.

I Sávozó, Damascirer. ko.
Seaphitok, Scaphiten.
Schwindféle légmérő, Aich maass 

von Schwind, ko.
Schybiki só, schybiker Salz. / .
Sebesség , Geschwindigkeit ; 

egyenletes sebesség, gleich
förmige Geschwindigkeit;
egyenlőtlen sebesség, un
gleichförmige Geschwindigkeit; 
gyorsúló sebesség, beschleu
nigte Geschwindigkeit, köze
pes sebesség, mittlere Ge
schwindigkeit ; lassított sebes
ség, verzögerte Geschwindig
keit.

Sebesség együtthatója, Ge
sell win digkeitscoeffi cient.

Sebességet fokozni, erhöhen die 
Schnelligkeit.

Sebességmérő,Geschwindigkeits
messer.

Sebesülés, Verwundung.
Seborvos, Wundarzt.
Segéd, Adjunct, Assistent, Ge

lullte, Helfer, Laborant, mű
szaki segéd, technischer Assis
teid.
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Segédaj tófél, Helfthürslock Jlilfs- 
thíirstock. b.

Segédakna, Hilfsschacht. b. 
Segédeszköz, Behelf, Hülfsmittel. 
Segédforrás, Hülfsquelle. 
Segédgát, Nothdarnm. />. 
Segédhivatal, Hülfsamt. 
Segédjárom, Hilfsjoch. b. 
Segédkáva, Hilfskranz. b. 
Segédkeret, Helfgevier. b. 
Segédkeret az aknáiban, Hilfs- 

geviere. b.
Segédkezelő, Hülfswärter. gr. 
Segédkönyv, Hülfsbuch. 
Segédmérnök, Ingenieurassis

tent, Unteríngenieur. 
Segédmívelés, Hilfsbau. b. 
Segédmunkadíj, Hilfszins. b. 
Segédmunkás, Beiarbeiter,Hülfs- 

arbeiter.
Segédpénztár, Hülfskasse. 
Segédszivattyú, Hülfspumpe. b. 
Segédszorító az esztergán,

Hilfsdocke, Lünette. gr. 
Segédtámaszfa, Heifstempel , 

Hilfsstempel, b.
Segédtáró, Hilfsstollen, b. 
Segélydíj, Adjutum.
Segíteni, helfen, unterstützen 
Segítés, Hftlfeleistung. 
Segítkezés, Aushilfe.
Segítő adomány, Unterslüt- 

zungsbeitrag.
Segítség , Aushilfe , Beihülle , 

Hülfe, Subvention, Succurs; 
orvosi segítség, ärztliche Hülfe. 

Sejt, Zelle, gé.
Sejtes dolomit, Rauchwacke. /'. 
Sejtes érez, Bienenerz h.
Sekély, seicht.
Sekély szita, Plansiel», s 
Selejtáru, Ausschuss wa a re. 
Selejtes sín, Ansschussschiene.

<β·
Selyemfény, Seidenglanz. á. 
Semmi, Nulle.
Semmire való, Taugenichts.

Semmirevalóság, Nichts würdig- 
keit.

Semmis, nichtig.
Semmisnek nyilvánítás, Nich

tigkeitserklärung. 
Semmitjelentő, niditsbedeutend. 
Semmítő folyamodvány, Cassa

tionsrekurs.
Semmítőszék, í lassationshof. 
Seperni a szérelőben, reimna- 

chen. 2».
Sepredék, Aufkehricht.
Seprés szaka, Abkehrperiode. e. 
Seprő, Besen.
Seprőnyél, Besenstiel.
Seprőszér, Kehrhord. 
Septaria-agyag, Septarienllum. 

!■
Serezegni, knistern.
Sérelem, Beschwei'de, Verlet

zung.
Sérelmet szenvedni, boeinträch- 

tigt werden.
Serényen, emsig.
Serénység, Emsigkeit, Flinkheit, 
Serieitpala, Sericilschieíer. J . 
Sernfvölgyi kőzetek, Sernfge-

sleine. f .
Serpenyő, Hein, Reinbeilpfandel.

bo.
Serpenyőkapoes, Reinbeileisen.

Í ' O  .
Serpenyőkeret, Keinbeile. ho. 
Sértetlen, unbeschädigt, unver

sehrt.
Sérülés, Verletzung.
Sextans, Sex I ant. bin.
Sheelit, Sheelit, Schwerslein. 

Tungstein, ά.
Siderotherium, Siderolhoriiim. / .  
Siemens-féle regenerator, Sie- 

niensrcgenerator. kt>.
Sietősen, eilig.
Siettetni, beschleunigen. 
Sigillaria, Sigillaria, f.
Sík, ('ben, Ebene, flach, Fläche. 
Sikárló hordó, Scheuerfass. t>. v. 
Siker, Erfolg, Success.
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Sikeres, erfolgreich, ergiebig. 
Sikerülni, ι̂ «Ίίη̂ < ii, reussiren. 
Síkeszterga, Plandrehbank. jé. 
Síkfal, Sclmibenmauer. é. 
Síkhely, Phi t i (orni.
Sikkasztani, defraud i ren. 
Siklani, gleiten.
Siklap, Ebene.
Sikló, Bremsberg ; b. íta1111x·. é. 
Sikló drótkötél, Bromsdrahtseil. 

b.
Siklókas, Bremsförderschale. h. 
Sikló kötél, B remsseil. !>.
Sikló léez, Tonnenholz, Tonnen- 

latte. b.
Sikló súrlódás, gleitende Rei

bung. jé.
Síklószáilítás, Bremsborgförde- 

r u n g .  b .

Sikméréstan, Flächen mosskunst. 
Síknyom, Gruridschnitt.
Síkos, sellliipfrig.
Sikráes, Flachrost. jé.
Síkra esztergályozni, plandre- 

hen. jé.
Síktető, Hochfläche. / .
Silány, unartig, b.
Silány kőzet, unartig, unedel, h. 
Silányodás, Abnahme, Vermin

derung.
Silányulni, abnehmen, vermin

dern.
Sima, eben, glatt.
Sima jelenkezés, glatt er Anbruch.

b.
Sima kalapács, Glatthammer, ko. 
Simán szélezés, Glatträndelung. 

ι>· r
Simán szélezni, glatträndeln. /> r. 
Sima törés, ebener Bruch; ét.

glatter Bruch, b.
Simítani, glätten, poliren, schlich

ten. é.
Simítani az öntő mintát,

schwärzen, ko.
Simítani fát, ahsclilichten. é. 
Simítani vakolatot, ahreihen den 

Verputz, r.

Simító aczél, Pulirstahl. jé.
Simító burkolat az öntő mintán,

Schlichte. Schwärze, Schwärze 
der Gussform. ko.

Simító fejsze, Stosshacke. é.
Simító gyalu , Abrichthobel, 

GlatLlmbel, Planhohel, Schlicht
hobel. é.

Simító henger, Feinwalze, Pla- 
nirwalze, Poiirwalze. ko.

Simító kalapács, Abschlichtham- 
rner. jé.

Simító pöröly, Glätthammer, 
Planirhammer, Polirhammer.
ko.

Simító ráspoly, Glattfeile. jé.
Simító reszelő, Abzichíeilc ,

Schlichtfeile. jé.
Simított tőzeg, Streichtorf. h.
Simító vas, Zichklinge. é.
Sín, Schiene, ko.
Sín alá tevő lemez, Schienen

unterlagsplatte. ko.
Síncsavar, Schienenschrauhe. ko.
Síncsomó , Schiencnpaquet, 

Schienpacket, ko.
Síncsomó alakítás, Fafonnirung 

des Packetes. ko.
Síncsomó fémvesztése, súly

vesztése, Abbrand des Packet- 
gewichtes. ko.

Síncsomótalicska, Paquetten- 
wagen. ko.

Sínegyenesítő gép, Schienen- 
gradrichtmaschinc, Schienen- 
richtmaschine. ko.

Sínek oldalas kopása, seitliche 
Abnützung der Schienen, jé.

Sínek rugalmassági próbája,
Elasticitütsprobe der Schienen.

Sínfej, Schienenkopf. ko.
Sínfejkopás, Abnützung des 

Schienenkopfes, jé.
Sín fészke, Schienenlager, é.
Sínforradás, Bart an der Schie

ne. ko.
Sínfúró, Schienenbohrer, jé.
Sínfürész, Schienensäge. ko.
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Sín gyárjegye, Scliienenmarke, 
Schienen Zeichen, ko.

Síngyártás, Schieneníabribation. 
ko.

Sínhajlító gép, Schienenbiegma- 
schine. <j<'.

Sínhálózat, Schienennetz. f.
Sín háta, die Bahn der Scliiene.

Sínhengerlő, Schienenwalze. ko.
Sínhengerlő mü, Schienenwalz

werk. ko.
Sínkapoes, Lasche, Schienen

lasche, Verbindungslasche. /’·.
Sínkapcsolás, Schirnonvorbin- 

dung. é.
Sínkapcsoló szerek, Belesli- 

gungsmaterial, Schienenver
bindungsmittel. é.

Sínkeresztezés, Schienenkren- 
zung. é.

Sínkötő, Lasche. <ß.
Slnkötő szerek, Befostigungs- 

inaterial. é.
Sínközmérő, Geleislehre. c.
Sínlyukasztó gép , Schicnen- 

loclimaschine. é.
Sínmagasság, Schienenhöhe. ko.
Sínmaró gép, Schienenfraise. ko.
Sínpróha, Schienenprobe. ko.
Sínrakó munkás, Schienenleger. 

é.
Sínsaru, Schienenstuhl, é.
Sínszál, Schienenstrang, é.
Sínszállítás, Schienen Iransport.
Sínszára, Schienensteg. ko.
Sínszeg, Schienennagel. ko.
Sínszegfogó, Schienennagel

zange. é.
Sínszegverő kalapács, Sehie- 

nennagelhammer. <'.
Sínszelvény, Schienen profil, ko
Sínszorító, Schienenk(‘il. é.
Síntalp, Schienenfuss. ko.
Sínvarrat, Barl an der Schiene. 

ko
Sínvas, Schieneneisen ; ko. Tram- 

peleisen. h.

Sin véglapja, Schienensloss. ko. 
Siren, Siren, f.
Skalenoeder, Skalenoeder, ύ 
Smalte, Smalte, Blauglas. ko. 
Smaltegyár, Blaularbwerk. ko. 
Smalte őrlő, Smaltemühle. ko. 
Smaltepest, Blaularbolen zur 

Smalt.ebereitung. ko.
Smaltit, Weissnickelkies. ή.
Só, Salz.
Sóagyag, Salzthon. f.
Sóalja, Igelsalz. .s · . !>.
Sóbánya, Salzbergwerk, Salz

grube, Salzwerk, Saline, x. b. 
Sóbányalegénység, Werker

stand. x. b.
Sóbányamíveléstan, Ha I o tech - 

nik, Halurgie. x. h. 
Sóbányamunkás, Ilallbursch , 

1 lallor, Salinenurbeiter, Salz
arbeiter. x. b.

Sóbányászat, Salinenwesen. x. h. 
Sódaravágó, Kleinhäuer, s. b. 
Sodró gép, Litzenmasrhino, <ß. 
Sóeladás, Salz verseli leiss. 
Sófőzés, sófőző mü, Salzsiede

rei, Salzwerk. x. h.
Sófőzéstan, Sudwerkskunde. x. b. 
Sófőző ház, Sudhütte, s. b. 
Sófőző mű, Sudwei k. x. b. 
Sófőző müvek, Oocluren. χ. b. 
Sógúla a sófőzőkben, Luder, 

s. b.
Sóhányó, Salzhalde, s. b. 
Sóhasáb, Bank beim Steinsalz

bergbau. x. b.
Sóhivatal, Salzanit.
Sóhordó, Kufe. x. I>.
Sóhulladék lúgzása, Gefällsver- 

ätzung. x. b.
Sóirnok, Salzschreiber, x. b.
Sój övedék, SaI zgefä Ile. 
Sokalakuság, Polymorphie. <t. 
Sokat jelentő, vielbedeutend. 
Sokat tudó, vielwissend. 
Sóképződés, Salzbildung. /'. 
Sóképzők, Halóidé. ».
Sokér telmü, v i el b e d e u t en d.
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Sok évi, vicljiilirijí.
Sokféle, In;iiiliiî f.i11ϊμ.
Sokkarú, vielarmig.
Soklap, Polyeder. <í 
Sókoczka, Salzstürzel. x. b. 
Sokoldalú, vielseitig.
Sokszoros, vielfach. 
Sokszorosítani, vervielífdligen. 
Sokszorosító, lloclograph. 
Sokszorozás, Múl ti plica Ilon. 
Sokszorozni, multiplieiren. 
Sokszorozó, Multiplicator. 
Sokszorozó szögmérő, Mu I tipli - 

ea.tionslheodolit. hm.
Sokszög, Polygon. Vieleck. 
Soktag, Polynom.
Sóláp, Snlz.inoor. <·.
Somma, Summe.
Sommás, summarisch. 
Sómonopól, Salzmonopol. 
Sómorzsalék, Fusssalz. x. h. 
Sóoldat, Salzsoole. r.
Sópad, Relirstatt, Hűimé hei den 

Salzpfannen, Hank, Salzhank, | 
Steinsalzlage. .s. h.

Sópajta, Salzmagazin, x. b.
Sor, Ordnung, Reihe.
Sórakó, Mngulant. x. b.
Sórakodó, Fassstatt heim Salz

bergbau. x. b.
Sórakó hely, Salzniederlnge. 
Sóréselés, Salzhauschramm. x. b. 
Sórésnyom, Salziiauspur. x. b. 
Sorjegyzék, Oalalog, Elenchus,

I ,iste.
Sorjegyző, Registrant., Registra

tor.
Sorompó, Absperrsrhranke, Bar

riere. <·.
Sorompófa, Absperrbaum. 
Soronkivüli, extraserial.
Soros kötés, Orgelzinunerung. b. I 
Sorozat, Kategorie, Register.J 

Seile.
Sorozni, elenchisiren.
Sorozni egy irányba, hfindig 

machen, in gleiclie Flucht hrin- 
g e n .  c.

Sorrend, Reihenfolge.
Sorszám, Posfnummer. 
Sortámaszfa, Orgelstempel. b. 
Sós, salzig.
Sósav, Ohlorwasscrstoffsiiure , 

Salzsäure. o.
Sós forrás, sós kút, Salzbrun

nen. Salzquelle.
Sószedés, Ausbehren, Ileraus- 

nelmien des Sudsalzes. x. b. 
Sószedő kampó, Aushehrkrücke.

X. b.
Sótalanítani, entsalzen, v.
Sótár, Salzmagazin.
Sótartalmú agyag, Haselgebirge. 

X. I).
Sótartalom, Salzgehalt, .s. b. 
Sótelep, Salzablagerung, Salzla- 

ger. f.
Sótest, Salzkörper, x. h.
Sót főzni, soggen, salzsieden.

.s. !>.
Sótiszt, Salzhcamte. x. b. 
Sótömzs, Salzbutzen, Salzstock, 

.s. b.
Sóügyi igazgatóság, Salzamts- 

direction.
Sóüreggyám, mely a sóüregek 

közt bíztonosítás végett ha- 
gyatik, Bergdicke, x. b.

Sóüst, Abgusspfanne, Pfanne, 
Salzpfanne, Sudpfanne, x. b. 

Sóvágó, Bandhäuer, Balvanen- 
hauer, Salzhauer, x. b.

Sóval telíteni vizet, vergüten.
•s', b.

Sóvirág, Salzblüthe. x. b.
Sóvíz, Salzsoole, Soolo. x. h. 
Sóvizet forralhatónak monda

ni, gutsprechen die Salzsoole. 
x. b.

Só vízgát, Rrubenwehre. x. b. 
Sóvízgazdaság, Soolenwirth- 

schaft. X. b
Sóvízgödör, Ablassgrube, χ. b. 
Sóvízhúzó, Soolenlöffel. x. b. 
Sóvízkád, Soolkasten. x. b. 
Sóvízmerítő, Bornknecht, x b.
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Sóvizmérő, Salzwage. 
Sóvízszekrény, Ablasskasten. *./>. 
Sóvízszivattyú, Ablasspumpe. 
SÓVÍztaPtÓ, Einsehlagwerk. s. b. 
Sóvízügyelő, Bornnieister. ,s·. b. 
Sóvízvezeték, Ablass der Salz-

SGOlo. H. I).
Sötéten olvasztani, sötét torok

kal és sötét orral olvasztani,
dunkelschmelzen. kn. 

Sötétpiros, dunkelroth. 
Sötétszürke nyersvas, schwarz- 

graues Roheisen, ko.
Sövény, Hecke, Zaun. e. 
Sövénykerités, Heckenzaun. <·. 
Sövényzet, Flechtwork. 
Sphagnum, Sphagnum. / .  
Sphalerit, Blende, Sphalerit, 

Zinkblende. Λ.
Sphalerit - pörkölő - kemencze,

Blenderostofen. ko.
Spiriferák, Spiriférőn. / .
Spizasó, Spizasalz. *. b.
Srófolni, schrauben, gé.
Stanniol, Stanniol, ko. 
Statisztika, Statistik.
Stearin, Stearin, v.
Stearinsav, Stearinsäure, r. 
Steatit, Steatit. /.
Stefanit, Melanglanz, Rösehge- 

wächs, Sprödglaserz, Sprcid- 
glanzerz, Stefanit, Stcphanit. d. 

Stereometria, Stereomelrie. 
stigmaria, Stigmarin. / .
Stilus, Stil, Stvl.
Stoltzit, Scheelbleispath, Scheel

bleierz, Stolzit, Wolframbleierz,
d.

Stromeyerit, Silberkupferglanz,
d.

Strontian, Strontian. v. 
Subapennini képződmény, Sub- 

apenninenfoi'ination. f  
Suboxid, Suboxyd. r.
Sugár, Halbmesser, Radius, 

Strahl.
Sugaras, strahlig.
Sugárirányú, radial. (

Sugárkő, SI rah Isi ein. J.
Sugárszivattyú, Injector, Slrahl- 

puni[)e. g('‘.
Sugárzani, ausslrahlen.
Sugárzó, slrahlend.
Sugárzó hő, ausslrahlende Wär

me.
Sugárzó képesség, Ausstrah- 

lungslähigkeit.
Suhanezokra ügyelő, lungen- 

steiger. b.
Sulfid, Sulfid, v.
Sulfuret, Sulfuret. r
Sulfür, Sulfur, v.
Súly, Gewicht, Schwere ; általá

nos súly, absolutes Gewicht; 
fajsúly, speciüsches Gewicht; 
buroksúly, Taragewieht; tisz
tasúly, Nettogewicht; teljes 
súly, volles Gewicht.

Súlyegyenlítő terem a pénz
verőben, Feilzimmer, g. ο.

Súlyegyenlőségben levő szel- 
lentyü , Gleichgewichtsventil. 
< ß ‘ -

Súlyegyenlőség, Gleichgewicht.
Súlyegyenlöség tana, Gleich

gewichtslehre.
Súlyerő, Schwerkraft.
Súlyfölösleg, Mehrgewicht, Fber- 

gewicht.
Súly hiány, G e w i eh t sa b ga u g, M i n - 

dergewicht.
Súlyjegyzék, Wa gézét tel.
Súlykerekes pöröly, Schwung

hammer. ko.
Súlykolni, abpri tschen, ran mien. c.
Súlykolni a tógátat, böteln. b.
Súl y menny iség, G e wi eh t s i n (1 n ge.
Súlymérő, Wage.
Súlymérő állomás, Alnvagsta- 

tion.
Súly mérő asztal, Wagtisch ír.
Súlymérő beállása, Einspielen 

der Wage.
Súlymérő billenése, das Aus

schlagen der Zunge an der 
Wage, Kippen der Wage. in.
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Súlymérő csésze, Wagsclmle.
Súlymérő díj, Wagegebühr, Wä- 

geg('bühr, Wagegeld.
Súlymérő érzékenysége, Em

pfindlichkeit der Wage.
Súlymérő ház , Abwägehaus, 

Wagehaus.
Súly mérő hivatal, Wagamt.
Súlymérő illeték, Abwügege- 

bühr.
Súlymérő kar, Arm der Wage, 

Wagebalken, jé.
Súlymérő nyelve, Wagezunge.
Súlymérő szekrény, Probirge- 

häuse, Waagkasten, ké.
Súlymérő támasz, Waagstütze. 

ké.
Súlymérték, Gewicht.
Súlyok, verő szerszám, Blűuel, 

Klei 1 ; jé. Bötel, Rammblork, 
Treiblaustel; h. Klopfhammer.
ka.

Súlyoktoldat, Aufsetzer, é.
Súlyos, beschwerlich.
Súlyosbító körülmény,beschwe

render Umstand.
Súlyosító körülmény, Erschwe

rungsumstand.
Súlyos lég, schwere Wetter, I>.
Súlypát, Baryt, Schwerspalh. á.
Súlypátképződmény, Schwer- 

spathformation. f.
Súlypont, Schwerpunkt.
Súlysorozat, Einsa tzgewicht.
Súlyszabályozó tábla, Justirla- 

fel. p. v.
Súlyszakmány, Pfundgeding, 

Zentnergeding. I>.
Súlytmérni, wägen.
Súly veszteség, Gewichtsverlust.
Súlyvonal, Schwerlinic.
Surrantó cső, Abhlaserohr. jé.
Surrantott gőz, Abdampf, jé.
Surló csiga, Friclionsrolle. jé.
Súrlódás. Friction, Reibung; 

csúszó súrlódás, gleitende

Reibung; forgó súrlódás, Zap
fenreibung; gördülő súrlódás,
rollende wälzende Reibung, jé. 

Surlódásbeli breccia, Reibungs-
breccíe. /.

Súrlódás együtthatója, hánya
dosa, Reíbungscoefficient. jé. 

Súrlódás ellenállása, Reibungs
widerstand. jé.

Súrlódást csökkentő ötvözet,
Antifrictionslegirung. jé. 

Súrlódás tényezője, Frictions-
cocfficient.

Surlódó felület, Reibungsfläche.
<β·

Surlódva emelő, Frictionswinde.
jé.

Surlódva kapcsoló tok, Fricti-
onskuppclungsnmff. jé.

Surló fék, Frictionsbremse. jé. 
Surló kapcsolás, Frictionskup- 

pelung, Reibungskuppelung, jé. 
Surló kerekek, Frictionsrnder, 

Reibungsräder, jé.
Surló korong, Frictionsscheibe, 

Reibungsrolle, jé.
Surló lap, Reibfläche, jé.
Surló mosó, Fallgitterwäsche, 

Fall wasche, Reibgitterwäsche. 
z.

Surló mű, Waschwerk. z.
Surló papiros, Sandpapier, jé. 
Surló rosta, Reibgitter. 0. 
Sustorogni, knistern.
Sutu, Schraubstock, jé. 
Sükertelen, vergeblich.
Sülyedés, Einsenkung, Senkung. 

T).

Sülyedés a fölszinten, Tagbruch. 
b.

Sülyedésbeli kráter, Senkungs
krater. /.

Sülyedt fa, Senkholz. erd. 
Sülyeszteni, einsenken. 
Sülyesztés, Senkung, b. 
Sülyesztő falazat, Senkmaue

rung. é.
1 9
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Sülyesztő gerendák a szivat
tyúk alatt, Senkbäume, b. 

Sülyesztő kávázat, Senkzimme
rung. b.

Sülyesztő munka, Senkarbeit, b. 
Sülyesztő rőzsekéve, Senkfa-

schine, é.
Sülyesztő szekrény hídépítés

nél, Caisson, Senkkasten, é. 
Sülyesztő szerszám, Senkzeug. 

b.
Sülyesztő szivattyú, Senkpumpe, 

Senksatz. b.
Süppedés, Einsenkung. 
Süppesztő mű, Sinkwerk. «. b. 
Sűppesztő sólúgzás, Sinkwerks- 

bau. s. b.
Sürgetések jegyzőkönyve, Bc-

treibungsprotocoll.
Sürgetni, betreiben, urgiren. 
Sürgető folyamodvány, Betrei

bungsgesuch.
Sürgős, dringend, pressant, pres- 

sirt.
Sürgős irat, Depesche.
Sürgős levél, Eilbrief.
Sürgős posta, Stafette. 
Sürgősség, Dringlichkeit. 
Sűríteni, condensiren, eindicken, 

verdichten, v.
Sűríteni sóvizet, gradiren. s. b. 
Sűríteni vasat a készelésnél,

verkochen, ko.
Sűrítés, Gradirung; ,s. h. Con

densation.
Sűrített levegő , comprimirte 

Luft.
Sűrített sóvíz, graduirt. s. b. 
Sűrítő, Condensator. <ß.
Sűrítő gőzgép, Condensations- 

Dampfmaschine. gé.
Sűrítő kamara, Condensations- 

kammer. ko.
Sűrítő készülék, Condensations- 

vorrichtung. ko.
Sűrítő mű, Gradirhaus, Gradir- 

werk. s. b.

Sűrű, dicht, bei flüssigen Kör
pern.

Sűrűség, Dichte, Dichtigkeit.
Sűrűségmérő, Araeometer, Dich

tigkeitsmesser. yé.
Sűrű szita, enges Sieb, Staub- 

sieb. ké.
Sűrűvé buzgatni rezet, Dicht

polen, beim Raffiniren des 
Rosettenkupfers, ko.

Sütni, brennen, ko.
Sütöttvaskészelés, Bratfrisch- 

schmiede. ko.
Süvegboltozat, Kappengewölb. é.
Süvegfa, Kappe, b.
Süveggerenda, Kappenbaum. b.
Süvegszellentyü, Haub enven ti I.

yé.
Syepoorit, Graukobalterz. ó.
Szabad, bergfrei; b. frei.
Szabadalmas, privilegirt.
Szabadalmas kutatás, Freischurf. 

b.
Szabadalmas kutatás elisme

rése, Freischurfanmeldungsbc- 
stättigung. b.

Szabadalmas kutatás köre,
Freischurfkreis. b.

Szabadalmas kutatások könyve,
Freischurfbuch. b.

Szabadalmas kutató, Freischür
fer. b.

Szabadalmas kutató jel, Frei- 
schurfzeichcn. b.

Szabadalmazott, patentirt.
Szabadalom, Patent, Privilégium.
Szabadba jutás, Heimfall. b.
Szabadba jutni, heimfallen, b.
Szabad bányatelek, még el 

nem foglalt terület, bergfrei, 
bergfreies Feld. b.

Szabaddá nyilvánítani, freier
klären, freimachen, b.

Szabadelmüség, Freisinn, Frei- 
sinnigkcit.

Szabadeséssel fúrás, Freifallboh- 
ron. h.

Szabadelvű, liberal.
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Szabab faizás, Freibusch.
Szabadító levél, Lehrbrief.
Szabadjegy, Freibillet, Freikarte.
Szabad kereskedés, Freihandel.
Szabadkézi rajz, Freihandzeich

nen.
Szabad költözés, Freizügigkeit.
Szabadon álló lépcsőzet, Frei

treppe. é.
Szabadon eső fúró, Freifullboh- 

rcr. b.
Szabadság, Freiheit, Urlaub.
Szabadságidő, Urlaubszeit.
Szabadsági kérvény, Urlaubs

gesuch.
Szabadságolások jegyzéke, Ur-

laubslisle.
Szabadságolni, beurlauben.
Szabadságoló engedély, Reur- 

laubung.
Szabadságos katona, Militärbe- 

urlaubter.
Szabad szakmány, Freigeding. h.
Szabadtelek, bergfreier (Jrund, 

freies Feld. h.
Szabad tér, Freie, indes Feld; 

b. el nem foglalt térben, im
freien Felde, b.

Szabad terület, fürstlich freies 
Feld. b.

Szabatos, correct.
Szabatosság, Uraerision.
Szabmány, Ausmass.
Szabott ár, fesler Preis.
Szabott áru gabona, Limilo 

Frucht, b.
Szabványmérték, Aichmaass.
Szabály, Norm, Hegel, Vorschrift.
Szabályellenes, regelwidrig, vor

schriftswidrig.
Szabályos, regelmässig.
Szabályos hatlap, Hexaeder, A.
Szabályosítani, rediíiriron.
Szabályos kezelés, geordneter 

Helrieb.
Szabályos megterhelés, Nor- 

malbelastung.

Szabályos nyomás, Normal
druck. jé.

Szabályos olvasztó folyamat,
guter, regelmässiger Ofengang. 
ko.

Szabályos rendszer, reguläres 
System, tesseral System. A. 

Szabályosság, Regelmässigkeit. 
Szabályozás, Adjustirung, Regu

li rung.
Szabályozni, adjustiren, justiren. 

reguli ren.
Szabályozó, Regulativ, Regula

tor.
Szabályozó állvány az ollók

nál, Stellständer, lm. 
Szabályozó csavar, Justirschran- 

h(', Rectificirsrhranbe. jé. 
Szabályozható esavarkuícs, Ma- 

schinenst el Ischl üssél. (jé. 
Szabályozó emeltyűje, Regula

torhebel, Regulirhebel. jé. 
Szabályozó gép, Justinmgwma- 

sc.hine. />. v.
Szabályozó készülék, Adjustir- 

werk, Regulatorvorrichtung, jé. 
Szabályozó légajtó, regulirende 

Wetterthür. b.
Szabályozó légsúlymérő, Nor

mal barometer.
Szabályozó mérték, Normal- 

mass.
Szabályozó műhely, Justii/.im

mer. />. V.
Szabályozó nyujtómű, Justir-

streckwerk. p. r.
Szabályozó oldat, Normalflüssig

keit. ké.
Szabályozó reszelő, Justirungs- 

feile. p. r.
Szabályozó súlymérő, Adjust! r-

wage. p. o.
Szabályozó szellentyü, Reguli- 

rungsklappe, Regulirungsvent.il; 
jé. Register, Temper. ko. 

Szabályozó tok, Richtbüchse,
Schlagbüchse, ρ. v.

19*
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Szabályozó tokja, Regulatorge
häuse. (jé.

Szabályozó tolóka, Register. k<>.
Szabályozó üllő, Justirklotz. / >.  r .

Szabályszerű, normal, regel- 
recht, vorschrii'tsmässig.

Szabályszerű állapot, Normal
zustand.

Szabályszerű sebesség1, Normal
geschwindigkeit. jé.

Szabályszerű súly, Normalge
wicht.

Szabályszerű szelvény, Normal - 
profil, é.

Szabálytalan, irregulär, unregel
mässig.

Szabálytalan mivelés, verkrüp
pelter Bau. b.

Szabályzat, Normale, Reglement.
Szabályzatok, Normalien.
Szabályzatok könyve, Norma

lienbuch.
Szád, Auslauf, Ausmündung, é.
Száj, Mundloch, Mündung, h .

Szájcső a retortán, Tubulus, v.
Szájcsöves, tubulirt. v .

Szak, Fach, Sache.
Szakadás, Bruch; b. kötélsza

kadás, Seilbruch, b.
Szakadatlan, ununterbrochen,
Szakadatlan, folytonos kiöm

lés , continuirliches Ausströ
men; időnkénti, szakadozott 
kiömlés, aussetzendes Ausst rö
men. gé.

Szakadatos, szakadékos, sza
kadozott, absätzig, absetzig. h.

Szakadatosan, szakadékosan,
absatzweise.

Szakadatos ér, aussetziger Gang. 
b.

Szakadatos köz, kurzes Mittel, 
kurzklüftig, h.

Szakadatosság1, Kurzklüftigkeit. 
h.

Szakadék, Bergtrumm, Trumm.
h.

Szakadékos, absätzig.

Szakadozott, absülzig, intermit- 
tirend.

Szakadozott színkép, disconti- 
nuirliches Spectrum. f.

Szakadozott telep, abgebroche
nes Lager, b.

Szakadozott vas , unganzes,
schlecht geschweisst.es Risen. 
ko.

Szakadvány, Trumm, b.
Szakállvas, Doppelhacken. é.
Szakasz, Abschnitt, Paragraph. 

Section.
Szakértő, Experte, Fachkundi

ger, Fachmann, Kenner, Sach
kenner, Sachkundiger, Sach
verständiger.

Szakértő építő, Bauverständiger.

Szakértői szemlélet, Expertise.
Szakértők nyilatkozata, Aus

spruch der Sachverständigen.
Szakértő vélemény, Parere.
Szakismeret, Sachkenntniss.
Száklyavas a fúvókatok tisztí

tására, Esseisen, Esseisenräu
mer. ko.

Szakmány, Geding. h.
Szakmányátvétel, Gedingabnah- 

me. h.
Szakmányba adni munkát, ver

dingen. b.
Szakmánybér, Gedinglohn. b.
Szakmányjegy, Stufe, Geding- 

stufe. b.
Szakmánykönyv, Gedingbuch. 

b.
Szakmány lemérés, átvétel,

Abnahme des Gedinges, b.
Szakmánymunka, Accordarbeit, 

Gedingarbeit. b.
Szakmányos, Accordarbeiter; é. 

G edingarbeiter, G edingträger. 
b.

Szakmányos vágó, Gedinghauer. 
b.

Szakmányt adni, Gedinge geben. 
b.
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Szakmányt átvenni, Geding ab- 
nehrnen. b.

Szakosztály, Fachkurs. 
Szakozott, unstätig.
Szaktanár, Fachlehrer. 
Szaktanrendszer, Fachlehrsys- 

t e m .
Szaktanulmány, Fachstudiurn. 
Szaktárs, Fachgenosse. 
Szaktudomány, Fachwissen- 

schaft.
Szalagfűrész, Bandsäge, é. 
Szalagfűrészlap, Bandsageblatt.c. 
Szalagkötél, Bandseil, b. 
Szalagmérték, Riememnass. é. 
Szalagos gnájsz, Lagengneiss. / .  
Szalagporflr, Bandporphyr,Scha

lenporphyr. / .
Szalagszerü, bandähnlich, band

förmig.
Szalagvas, Bandeisen, ko. 
Szalajka, Pottasche.
Szálas, hochstämmig; erd. stän- 

glich, sehnig; szálas alkotás, 
sehnige Struetur; szálas törés, 
sehniger Bruch, ko.

Szálban állani, anstehen, b. 
Szálban álló, anstehend, b. 
Szálban álló kőzet, anstehendes 

Gestein, b.
Szálerdő, Hochwald, erd.
Szálfa, Langholz, Stammholz, erd. 
Szálfajegyző, Bauholzzeichen, é. 
Szálfaúsztatás,Langholzflösserei.

erd.
Szálka, Splitter.
Szálka a hasadozott vason,

Span. ko.
Szálka a kinyújtott fémen,

Bart am gestreckten Metall, ko. 
Szálkás, splitterig.
Szálkás gnájsz, Stängel gneiss. / .  
Szállás, Quartier.
Szállítani, fördern, schleppen; 

b. expediren, trachten, führen, 
liefern, spediren.

Szállítani aknában, fördern, 
treiben, b.

Szállítani csillével, trecken, b. 
Szállítani egyszerű göngöritő- 

vel, bremmern. b.
Szállítani fát az erdőből, aus

dem Wald bringen, erd. 
Szállítás, Beförderung, Förder

niss, Förderung, Treibung, b. 
Abfuhr, Lieferung, Spedition, 
Transport.

Szállítás az aknából, Trieb, b. 
Szállítás bejelentése, Transport

anmeldung.
Szállítás dija, Speditionsgebühr. 
Szállítás eszköze, Transportmit

tel.
Szállítás feltételei, Transport

bedingungen.
Szállítás határideje, Abliefe

rungstermin , Lieferungsfrist, 
Lieferungstermin.

Szállítás ideje, Lieferungszeit, 
Lieferzeit.

Szállítás illetéke, Expeditions
gebühr.

Szállítás költsége, Förderkos
ten; b. Transportkosten. 

Szállítás módja, Fördermethode. 
b.

Szállításra szolgáló veder,
Eimer, b.

Szállítás siklón, Rampenförde
rung. b.

Szállítás számadása, Speditions- 
conto.

Szállítást eszközölni, Förderung
schaffen. 5 .

Szállítás többszörös kaparóval,
Förderung über mehrere Krat
zen. b.

Szállítás útja, Förderweg. b. 
Szállítmány »Förderung, 6.F rächt, 

Frachtgut, Fuhre, Speditions
gut.

Szállítmányok naplója, Liefe
rungsjournal.

Szállító, Förderer; b. Frachter, 
Frachtfuhrmann, Frachtversen
der, Lieferant, Spediteur.
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Szállító akna, Förderschacht, 
Hängschacht, Seilschacht, 
Treibschacht, Ziehschacht, b.

Szállító bődön, Treibtonne, b.
Szállító díjegység1, Frachtein

heitssatz.
Szállítódíj pótléka, Frachtzu

schlag.
Szállító edény, Fördergeíass, 

Förderkasten, Treibgefüss. b.
Szállító eszköz, Beförderungs

mittel.
Szállítógép , Fördermaschine , 

Förderungsmaschine, Treib
kunst, Treib werk. b.

Szállító hivatal, Expeditionsbu
reau, Speditionsbureau.

Szállítókas, Fördergestelle, För
derkorb, Förderschale, Korb. 
b.

Szállító kedvezmény, Frachtbe
günstigung.

Szállító képessége a vasútnak,
Transportfähigkeit einer Eisen
bahn.

Szállító készülék, Treibvorrich
tung. b.

Szállító kocsi, Transportwagen.
Szállító kosár, Treibschale, b.
Szállító költség, Frachtgebühr, 

Frachtkosten , Frachtlohn , 
Frachtspesen, Frachtgeld.

Szállító könyv, Faetagentmch.
Szállító kötél, Förderseil, Treib

seil. b.
Szállító lajstrom, Expedilions- 

buch.
Szállító levél,Frachtbrief, Fracht

zettel, Lieferschein, Lieferungs
schein.

Szállító mart, Treibstoss. b.
Szállító mester, Stürzermoister, 

Treibmeister, b.
Szállító munka, Förderungs

arbeit. b.
Szállító műszak, Treibschicht, b.
Szállító napló, Expeditionsjour

nal.

Szállító osztály az aknában,
Förderabtheilung. b.

Szállító palló, Fördergestänge, b.
Szállító pálya, Förderbahn, b.
Szállító szakmány, Förderge- 

ding. b.
Szállító szekrény, Fördorkasten, 

Fördergefüss. b.
Szállító személyzet, Expediti

onspersonal.
Szállító szerződés, Frachtcon- 

tract, Lieferungscontract.
Szállító szolgálat, Speditions

dienst.
Szállító táró, Förderstollen, b.
Szállító torok az aknában, För

derabtheilung, Treibabtheilung. 
b.

Szállító utalvány, Frachtanwei
sung.

Szállító üzlet, Speditionsge
schäft.

Szállító vágat, Förderstrecke, 
Laufstrecke, b.

Szállító veder, Fördertonne, b.
Szállítózsák, Treibsack. b.
Szállítózsák esatló láncza,

Treibsackschurzkelle, b.
Szálló ernyő, Fallschirm.
Szálló korom, Flalterruss.
Szállópor, Flugstaub, Hütten

rauch. ko.
Szállóporkamara, Flugkummer, 

Flugstaubkammer, ko.
Szállóporkamara ajtója, Flug-

kammerthür. la>.
Szalma, Stroh.
Szalma födél, Strohdach, é.
Szalonnás tőzeg, Specktorf. / .
Szám, Anzahl, Numerus, Num

mer, Zahl.
Számadás, Rechenschaft. Rech

nung, Verrechnung.
Számadásba tenni, einst (dien in 

die Rechnung.
Számadás elintézése, Rech- 

nimgserlcdigung.
Számadáshiba, Rechnungsfehler.
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Számadás kiegyenlítése, Ab
schluss der Rechnung, Aus
gleichung der Rechnung.

Számadás kivonata, Rechnungs
auszug, Rechnungsextract.

Számadás lezárása, Abschluss 
der Rechnung.

Számadás módja, Verrechnungs
art.

Számadás összege, Facturabe- 
trag.

Számadás zárlata, Abschluss 
der Reehnung, Rechnungsab
schluss.

Számadó, Rechnungsableger, 
Rechnungsleger.

Számadó iratok, Verrechnungs- 
docurnente.

Számadó könyv , Contobuch, 
Facturabuch, Kontobuch.

Számadó lap, Conto, Factura, 
Fattura.

Számadó utasítás, Verrechnungs
instruction.

Számarány, Zahlverhältniss.
Számba venni, liquidiren, raiten, 

verrechnen.
Számbavétel, Bergraitung, Rai- 

tung; b. Verrechnung.
Számcsere, Permutation.
Számfejtés, Calcul, Calculation, 

Liquidation.
Számfejtő, Calculant, Calculator, 

Liquidator.
Számfejtő hivatal, Abrech- 

mingsbureau, Calculatur, Li- 
quidatur.

Számfeletti, supernumerär, über
zählig.

Számgyakornok, Buchhaltungs
praktikant.

Számítani, calculiren.
Számítás, Calcul, Calculation.
Számító, Calculant, Calculator.
Számjegy, Zahlenstempel; ko. 

Ziffer.
Számjegyző, Ingrossist.
Számjelző, Zahlenpunze. />. v.

Számlálás, Numerirung.
Számlálhatatlan, unzählbar.
Számlálni, numeriren, zählen.
Számláló, Zähler.
Számláló deszka, Zählbrett, p. v.
Számláló készülék, Zählapparat, 

automatischer Zähler, gé.
Számokban tesz, es beziffert 

sich.
Számokkal jelezni, beziffern.
Számolás, Raffung.
Számolni, raiten, rechnen.
Számoló, Rechner.
Számoló tolóka, Rechenschie

ber, Rechenstab.
Számotadó jelentés, Rechen

schaftsbericht.
Számottartani fizetésre, An

spruch machen auf Besoldung.
Számozás, Numerirung.
Számozkodás, Bergraitung. b.
Számozni, numeriren,
Számszerint, numerisch, ziffer- 

massig.
Számszerű arány, numerisches 

Verhältniss.
Számtalan, unzählig.
Számtan, Arithmetik, Rechen

kunst.
Számtanácsos, Rechnungsrath.
Számtani aránylat, arithmeti

sche Proportion.
Számtani sorozat, arithmetische 

Reihe.
Számtartás, Rechnungswesen.
Számtartó, Rentmeister.
Számtartó könyv, Anschnitt

buch. q.
Számtartóság, Rentamt.
Számtiszt, Buchhaltungsofficial, 

Rcchnungsbeamte, Rechnungs- 
official.

Számtudós, Rechenmeister.
Számvetés, Berechnung, Calcul, 

Calculation, Veranschlagung.
Számvetés szerint, anschlag- 

mässig. b.
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Számvetést tenni, veranschla
gen.

Számvető, Calculant, Calculator.
Számvető könyv, Calculations- 

buch.
Számvevő, Exactor, Rechnungs

abnehmer.
Számvitel, Buchführung, Buch

haltung , Rechnungsführung;
kettős számvitel, doppelte 
Buchhaltung.

Számviteli, buchhalterisch.
Számviteli szabályok, Buchhal

tungsnormalien.
Számviteli szak, Rechnungsfach.
Számviteltan, Buchhallungswis- 

senschaft, Rechnungswissen
schaft.

Számvivő, Buchführer, Buchhal
ter, Rechnungsführer.

Számvivő hivatal, Bergschrei
berei. b.

Számvivőség , Buchhalterei, 
Buchhaltung.

Számvizsgálat, Rechnungsrevi
sion.

Számvizsgáló, Rechnungsrevi
dent, Rechnungsrevisor.

Szán, szánka, Sctdittcn, Support. 
(jé.

Szánalj, Support. ß .
Szánaljtartó, Supportstütze. ß .
Szánaljtartó állvány a gyalu

gépen, Stützenstände!·, ß .
Szánalom, Mitleid.
Szándék, Entschluss, Intention.
Szándékolni, beabsichtigen.
Szándékos, geflissentlich, prae- 

meditirt, wissentlich.
Szándékosság, Vorbedacht.
Szánka, Gleitklotz, Gleitschlitten. 

ß .
Szántalp, Kufe. b.
Szántóvas, Pflugblech, Pflug- 

eisen. ko.
Szaporítani, fortpflanzen, ver

mehren.
Szaporítás, Fortpflanzung.

Szaporodás, Zuwachs.
Szár, Heft, Schenkel, Stiel.
Száradás, szárasztás, Austrock

nung.
Szárasztani, austrocknen.
Szárasztó készülék, Trocken

apparat. ko.
Száraz, trocken.
Száraz előkészítés, trockene 

Aufbereitung, b.
Száraz fa, dürres Holz.
Száraz falazat, Trockenmaue- 

rung. é.
Száraz kavarás, Trocken frischen. 

ko.
Száraz kavarópest, Trocken

puddelofen ko.
Száraz korhadás, Stockung des 

Holzes, erd.
Szárazon tartani, 1 rockenhalten. 

b.
Szárazon tartani bányát, Was

ser zu Sumpfe halten, b.
Szárazon zúzni, trockenpochen.

Z.
Száraz szabályozó, Trockenre

gulator. ko.
Száraz út, trockener Weg.
Szárazzá tenni, entwässern , 

trockenlegen, b.
Szárazzá tétel, Entwässerung, b.
Száraz zúzó, Trockpochwerk. s.
Szárítani, abdarren, abtrocknen, 

trocknen, ko.
Szárító, Exsiccator.
Szárító állvány, Trockengerüst. 

ko.
Szárító csésze, Abtrocknnngs- 

schale. p. v.
Szárító helyiség, Trockenraum. 

ko.
Szárító kamara, Trockenkam

mer, Trockenstube, ko.
Szárító kemeneze, Trockenofen. 

ko.
Szárító készülék, Trockenvor

richtung. ko.
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Szárító lemez, Track enpf'anne.
ké.

Szárító rosta, Abtrocknungs- 
raiter. p. V.

Szárító tűzhely, Abtrocknungs- 
herd. p. o.

Származás, Ursprung. 
Származás bizonyítványa, Ur-

sprungszeugniss.
Származás kimutatása, Natio

nale.
Származni, entstehen.
Szárny, Flügel; épületszárny, 

Gebäudeflügel; ajtószárny, 
Thürflügel ; ablakszárny,
Fensterflügel, é.

Szárnyasajtó, Flügelthür. <·. 
Szárnyas csap, Blattzapl'en, Flü- 

gelzapl'en. jé.
Szárnyas csavar,Flügelschraube.

<ß
Szárnyas kapu, Flügeltbor. é. 
Szárnyas marokvas, Flügolax- 

blecli. ko.
Szárnyas pánt, Aufselzband. é. 
Szárnyas véső, Flügelbohrer, 

Flügelmeissel. b.
Szárnyfödél, Flügeldach. é. 
Szárnyvonal, Flügelbahn, Zweig

bahn. é.
Szarufa, Dachsparren, Sparren. 

é.
Szarufaáesolat, Sparrenzimme- 

riing. b.
Szarufaesavar, Sparrenschraube.

e.
Szarufagyám, Sparrenlriiger. é. 
Szarufák, Gespärre, é. 
Szarufakötés, Dachgebinde , 

Sparrenverbindung, Sparren- 
zimmerung. é.

Szarufasaru, Sparrenschuh, é. 
Szarufaszeg, Sparrennagel, é. 
Szarufatámasz, Spurrenstütze, é. 
Szarukő, Hornstein, Quarz. Λ. 
Szarukőporfir, Hornsteinpor-

phyi·· /·
Szarukőszikla, Hornlels. /

Szarukőtés, Dachbund. é. 
Szarutámaszfa, Dachstuhl tette. é. 
Szarvas üllő , Hornaniboss, 

Sperrhorn, Spitzhorn. jé. 
Szavatolás, Garantie, Gewähr

leistung, Haftung.
Szavatolni, garantiren, gewähr

leisten, halten.
Szavatos, Gewährsmann. 
Szavatosság, Eviction.
Szavazás, Abstimmung. 
Szavazásra képes, stimmfähig. 
Szavazat, Stimme, Votum. 
Szavazni, abstimmen, stimmen. 
Szavazó, Votant.
Szavazó jegy, Stimmzettel. 
Százalék, Percent, Procent. 
Százalékos, procentual. 
Százalékos súlymérő, Gentesi- 

malwage.
Százfoku hőmérő, Genlesimal-

thermometer.
Szedelék, Gompilation. 
Szédelgés, Schwindel. 
Szedegetni, klauben, b.
Szedett vas, Hamasseisen, ko. 
Szedni salakot, abkistern. ko. 
Szedő, Recipient, Vorlage, ο. 
Szedő asztal, Klaubebühne , 

Klaubherd, Klaubtisch, h. 
Szedő eső, Vorlagröhre. r.
Szedő karimája a pároltató ké

szüléken, Kopfring an der 
Vorlage, ko.

Szeg, Nagel, c.
Szegecs, Niete, Nietnagel, jé. 
Szegecs esiptető, Nieteisen, jé. 
Szegecselés, Nietung, Vernietung.

<ß-
Szegecselni, abnieten, nieten, jé  
Szegecselő gép, Nietmaschine.

<β·
Szegecselő kalapács, Nietham

mer. jé.
Szegecselt, genietet. jé. 
Szegecsfej, Nietkopf, Sc.hliess- 

kopf, Setzkopf an der Niete.
ß -
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Szegeeske, Stift, é.

Szegeeskötés, Nietverbindung.
//·

Szegeeslyuk, Nietloch. gé. 
Szegecspeczek, Nietkolben. gé. 
Szegecssop, Nietreihe, gé. 
Szegecstámasz, Nietenvorhalter.

gé.
Szegecsvarrat, Nietnaht. gé. 
Szegekkel kapcsolni, verdübeln. 

é.
Szegélyes padozat, Friesboden. 

é.
Szegény, arm, unedel, b. 
Szegény lúg, Armlauge. ko . 
Szegényólmítás, Armverbleiung. 

ko .
Szegényólmítás kénesköve,

Armverbleiungslcch. ko . 
Szegényólmítás kéneskövének 

olvasztása, Armverbleiungs- 
lechschrnclzen. ko . 

Szegényólmítás másodkéneskö- 
ve, Armverbleiungslechschmel- 
zenslecli. ko .

Szegényólmítás óloma, Arrnver-
bleiungs Blei. ko . 

Szegényólmítás salakja, Arm- 
verbleiungsschlacke. ko . 

Szegényólmítás vakaréka, Arm- 
verbleiungs Kraetz. ko . 

Szegényólmítás vakarékának 
kénesköve, Armverbleiungs- 
krai'tzschmelzenslech. ko. 

Szegényólmítás vakarékának 
olvasztása, Armverbleiungs- 
kraetzschmelzen. ko .

Szegény ólom, Armblei. ko. 
Szegényólom csurgatás, Arrn- 

saigern. ko.
Szegény rézkéneskő, Armstoin.

ko.
Szegényréz ólmítás, Armbleien 

des Schwarzkupfers, Armfri
schen des Schwarzkupfers, ko . 

Szegénységi bizonyítvány, Mit-
tellosigkeitszeugniss.

Szegényülés, Abfall des Metall
gehaltes. b.

Szegényülni, Abfall leiden, b. 
Szegély, Einfassung, Kranz, Leis

ten ; é. Nath. ko.

Szegélyezni, börteln; gé. rän
deln. p .  V.

Szegélyező gép, Rollirmaschine.
p .  V.

Szegélyező kerék, Rollirradel.
p .  0.

Szegélyező korong, Rollirschei
be. p . P.

Szegélyező korong orsója, Rol
lirscheibenspindel. p . η. 

Szegélyező párkány, Rollir-
strasse. μ. ο.

Szegélyező vas, Rändeleisen, p ο. 
Szegélykövek az út mellett,

Leistensteine, é.
Szegélyléez, Einfassleiste, Rand

leiste. é.
Szegélyvonal, Einlasslinie, é. 
Szegezni, nageln.
Szegfej, Nagelkopf. é. 
Szegfejsajtó, Nagelkopfpressma- 

schine. gé.
Szegfényesítő , Nägelscheue

rungsvorrichtung. gé.
Szegfúró, Nagelbohrer, é. 
Szeggyár, Nagelschmiede, ko . 
Szeggyártó, Nagelschmied, ko. 
Szeghegyező gép, Nägelspitzma

schine. ko.
Szeghuzó, Nagelauszieher, Na

gelzieher. ή.
Szegkovács, Zainschmied, ko. 
Szegő tégla, Blattsteine, é. 
Szegpőröly, Nagelhammer, ko. 
Szegrudacs, Nagelzain. ko. 
Szegüllő, Nagelamboss, ko. 
Szegvágó gép, Nägelschneid

maschine. ko .
Szegvas, Nageleisen, ko. 
Szegvény, Abscisse, hm . 
Szegvénytengely, Abscissen- 

achse. bm.
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Szék, SI uh I. Untersatz ; álló fö- | 
délszék , stellender Stuhl ; 
fekvő födélszék, liegender 
Stuhl, r.

Szekér, Fuhrwerk, Wagen. 
Szekereze, Axt, Bankaxt, Bei

hacke, Jlandaxt, Handbeil, é. 
Szekéremelő, Slockwinde, Wa

genwinde. jé.
Szekerészét, Fuhrwesen. 
Szekérfészer, Wagenschoppen. 
Szekérkenőcs, Wagenschmiere. 
Szekérpálya, Wagengestänge. />. 
Szekérút, Fuhrweg.
Székfal, Widerlagsmauer, é. 
Székgerenda, Daehstuhll miken.

r .

Székhely, Silz ; a bányaigazga- ! 
tóság székhelye, Sitz der j 
líergdirectiori.

Székkoszorúfa, SI uh 11el le. é. 
Széklap (oszlopon), Plinlhe. é. 
Székoszlop, Stuhlsäule, é. 
Székrendszer, Sluhlsystem. é. 
Szekrény, Bchälinks, Gehäuse, 

Kasten, jé.
Szekrényes vízfogó, Kammer

seh leüsse. é.
Szekrényfúvó , Kastengehläse ,

Schemelgehläse. ίο.
Szekrény fúvó emeltyütengelye,

Schemel walze. Ιο
Szekrényfúvó emeltyütenge- 

lyének csapja, Schemelwell-
zapl'en. io.

Szekrényfúvó ramáesa, Sche
mel. ίο.

Szekrény fúvó ramácsemel- 
tyüje, Schemelhalken. io. 

Szekrényfúvó ramácsrúdja,
Schemelstange. Io 

Szekrényfúvó surló lapja, Sche
melplatte. la.

Szekrénymintázás, Kaslenlör- 
merei. l-d.

Szekrényöntés, Kastenguss, /,„ 
Széktalpfa, Stulilschwelle. é.

Szél, Wind; hevített szél, er
hitzter Wind; szúró szél, ste
chender Wind. la.

Szélakna, Wetterschacht, Wind
schacht. b.

Széláramlás, Gebläscstrom. io. 
Szélbolt, Formgewölbe, ίο. 
Szélcsatorna, Windlutte. Ιο. 
Szélcsatorna karikája, Wind- 

hit tenring. ko.
Szélcsatorna szorítója, Wind-

luttenzugeisen. ko 
Szélcső, Windröhre, ko. 
Széldeszka, Schwartling, Schal

brett. h.
Széldugattyú, Windkolben, ko. 
Szelelő akna, Lichtloch. b. 
Szelelő a sófőző üstnél, Gallizen.

•s. h.
Szelelő fúrtlyuk, Wetterbohr-

locli. b.
Szelelő lyuk, Zugloch, la. 
Szeleltetés, Ventilation, h. 
Szeleltető, centrifugai Gebläse. 

Fächergebläse, Flügelrad ; jé. 
Ventilator, Wetterl'ocher. b. 

Szeleltető akna, Ventilalions- 
schacht. b.

Szeleltető csavar , Weller- 
schraube. b.

Szeleltető kád, Glockenventila
tor. b.

Szeleltető kerék, Wetterl'ocher- 
radel, Wetterrad, Windrad, b. 

Szeleltető kerék szárnya, Wol-
teiflügel. b.

Szeleltető nyúlvány, Auslaut 
des Ventilators, jé.

Szeleltető szárnydeszkája, Flü
ge Ihrett. (jé.

Szelemen, Kcksparren, Gralspar- 
ren, Fette. Flotté, é.

Szelén, Selen. r.
Szelenit, Selenit. ét.
Széles, breit.
Széles csákány, Breitcnhuue, 

Breithaue. b.
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Széles ismeretek, ausgebreitete 
Kenntnisse'.

Szélesíteni, breiten.
Szélesség·, Breite; belső széles

ség·, Breite im Lichten, é. 
Szélesség· foka, Breitengrad, bin. 
Szélesség· mérete, Breitenrnass. 
Szélestalpu pályasín, Vignol- 

schiene. ko 
Szelet, Abschnitt.
Szeletenként keresztbe fejtés,

Queruhnbau. b.
Széle valaminek, Kante, Rand. 
Szélezetlen deszka, ungesäumtes 

Brett, é.
Szélező kerék, Rollirradel. p. e. 
Szélező párkány, Rollirstrasse.

p .  V.
Szélfeszültség·, Windpressung. 

ko.
Szélfeszültségmérő, Windmes

ser, Windwage. ko.
Szélgyüjtő, Windkasten, Wind

sammlungskasten. ko. 
Szélhevítő készülék, Winder- 

hitzungsapparat, Windorwar- 
mungsapparat, Windheitzappa- 
rat. ko.

Szélkazán, Windkessel, ß .  
Szélkerék, Windrad, h.
Szélkő az olvasztónál, Wind-

stein, ko.
Szélkötés, Sturmband. é.
Széllap a készelő tűzhelyen,

Windzacken, ko.
Széllel hajtott felvonógép,

Windgöpel, ß .
Széllel hajtott vízemelőgép,

Windkimst. ß  
Szellemes, geistreich.
Szellentyű, Ventil, ß .
Szellentyű csapja, Ventilhahn.

!)>'-■
Szellentyű csapója, Ventilklappe. 

ß .
Szellentyű csöve, Ventilrohr. ß .  
Szellentyű ellensúlya, Venti I- 

balanzierkugcl. ß .

Szellentyű emelő karja, Ventil
hebel. ß .

Szellentyüfúró, Ventilbohrer, b. 
Szellentyű golyója, Ventilkugel.

ß .
Szellentyű gyűrűje, Ventilring.

gé.
Szellentyű himbája, Ventilba

lancier. jé.
Szellentyű nyílása, Ventil Öff

nung. (jé.
Szellentyű rendszer, Ventilsys

tem. (jé.
Szellentyű rugója, Ventilfeder.

jé.
Szellentyüs dugattyú, Ventil- 

kolben. ß .
Szellentyüs szabályozó, Ventil

regulator. jé.
Szellentyüs váltogató, Ventil

steuerung. jé.
Szellentyű szára, Ventilspindel.

.'A- . .Szellentyű széke, Ventilsitz, je.
Szellentyüszekrény, Ventilge

häuse, Ventilkasten, jé. 
Szellentyűszerkezet, Ventilcon- 

struction. jé.
Szellentyű terhelése, Ventilbe

lastung. jé.
Szellentyűvezeték, V entilsteg, 

Ventilführung, jé.
Szellőztetés, Ventilation, Wet

terhaltung, Wetterlosung, b. 
Szellőztetéstan, Wetterlehre, b. 
Szellőztető, Ventilator, b. 
Szellőztető CSŐ, Ventilationsrohr. 

jé.
Szellőztető gép, Wettermaschine, 

Wettersatz. b.
Szellőztető kemencze, Wetter

herd, Wetterofen, Wetterrost. 
b.

Szellőztető készülék, Wetter
haltungsapparat. b.

Szellőztető rendszer, Wetter- 
fflhrungssyslem. b.

Szélmalom, Windmühle, jé.
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Szélmennyiség, Windmengo. ko.
Szélmérő, Anemometer. ko.
Szélnyomás, Windpressung, ko.
Szélosztó, Formlöfíel, Windstűn- 

d(T, Windstock, ko.
Szelő, Sector.
Szelő lap, Theilungsflachr. a.
Szélpest, Windofen. k<>.
Szélpest toldata, Windofenauf

satz. ko.
Szélsip a kavaró pestnél, Pfeife, 

Windpfeife, ko.
Szélső képződmények, extreme 

Gebilde. / .
Szélsőség, Extrem.
Szélsugár, Windstrahl, ko.
Szélszabályzó, Windregulator. 

ko.
Szélszekrény, Blasekasten, ko.
Széltámasz. Windstrebe. é.
Szélte, Breitenseite.
Széltömlő, Windschlauch, b.
Széltörés, Windbruch, erd.
Szelvény, Ausschnitt, Coupon, 

Durchschnitt, Profil, Schnitt; 
hosszantszelvény, Längen
profil ; keresztszelvény, Quer
profil.

Szelvényalak, Theilungsgestalt.
A i.

Szelvényeket kitűzni, profilú én. 
é.

Szelvényfüzet, Couponheft.
Szelvény iránya, Theilungsrich- 

tung. át.
Szelvény lapja, Schnittfläche.
Szelvényrajz, Durchschnittsriss.
Szelvény szám, Profilnummer, é.
Szelvény vonala, Schnittlinie.
Szélvezeték, Windleitung, Wind- 

röhre. ko.
Szélvezetés, Windleitung, ko.
Szélvezető csatorna, Windlei

tungskanal, Windlutte, b.
Szélvezető eső, Windleitungs- 

rohr. lm.
Szem, Korn. ké.
Szembeállítani, confrontiren.

I Szembeállítás, Confrontation, 
Gegenstellung.

I Szembenlevő hegylejtőség, Ge
gengehänge.

I Szemcse, Korn. ké. 
j Szemcsefogó , szemecsfogó , 

Kornkluft, Kornzange. ké. 
Szemesekefe, Kornbürste. ké. 
Szemcselap, Kornbrett. ké. 
Szemcsés, gekörnt, körnig. 
Szemcsésen pikkelyes gnájsz, 

körnigschuppiger Gneiss. /'. 
Szemcsés mészkő, Grobkalk. /'. 
Szemesesúlymérő, Kornprobir- 

wago, Kornwage. ké. 
Szemcsétnyomó fogó , Korn- 

druckzange. ké.
Szemesevakaró kefe, Kornkratz-

bürste, ké.
Szemesézni, granulircn, körnen.

ké.
Szemcséző kád, Granulirfass./i. v. 
Szemcséző üst, Granulirkessel.

p. v.
Szemeeske, Korn, Körnchen, ké. 
Szemelés, Ausscheidung, Schei

dung. b.
Szemelni, ausscheiden, aussu

chen, klauben, b.
Szemelni érczet, scheiden, b. 
Szemelő, Ausklauber, Scheider. 

b.
Szemelő asztal, Aussuch ti sch.

■p. v.
Szemelőbér, Scheiderlohn. h. 
Szemelő inas, Scheidejunge, h. 
Szemelő műhely, Scheidkram. b. 
Szemelő szoba, Scheidkram, 

Scheidstube. b.
Szemelt érez, szemnagyság 

szerint a bányánál kézzel 
osztályozott érez, Bergkorn, 
Kernerz, Scheideerz, Scheid
erz. b.

Szemelvény, Schciderz. h. 
Szemelvények, Excerpta. 
Szemelvénymorzsa, Sch ei d k 1 cin.

b.
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Személy, M,-um.
Személyesen, person liHi.
Személyes járadék, Persona I- 

gebühr.
Személyes pótlék, Personalzu-

lage.
Személyforgalom, Personenver

kehr.
Személykocsi, Personen wagen.
Személy vonal, Personenzug.
Személyzet, Mannschaft, Perso- 

nale. />.
Személyzeti tárgyak, Personal - 

gegenstände.
Személyzet létszáma, lVrsonnl- 

etat, Porsonalstand.
Szemenszedni, auskörnen. h. .
Szemer, Gran, Grän, (lm Golde j 

der zwölffte Theil von einem 
Karat, im Sillier der achtzehnte 
Theil eines Lothes). />. r.

Szemernyő a szemek védelmére 
a kémelésnél, Blende. hé.

Szemes gneisz, Augengneiss. /'. i
Szemes pala, Fruchtschiefer. /'.
Szemes pest, Augenofen, Spur

ofen; nyílt szemű pest, Augen- 
ofen mit offenem Auge; zárt- 
szemü pest, Augenohm mit 
verdecktem Auge. ho.

Szemespestben olvasztani, spu
ren schmelzen im Augenoien. 
ho.

Szemes tégelypest, Augentiogel- 
ofen. ho.

Szemhatár, Sehfeld.
Szemirányzó, Oculardiopler. hm.
Szemiteni, körnen, io.
Szemitett, g('kömt.
Szemkefogó, Breitzange, Korn- 

znnge. hr.
Szemkés, kernicht. !>.
Szemlélés, Ocnlarinspection, Be- 

vue.
Szemlélni, heträchten.
Szemlélni valamit, himhachlen.
Szemlencse, Ocular, hm.
Szemmellátás, Antopsie.

j Szemmellátható, evidenl.
Szemmeltartás, lieohachlung.
Szemmérték, Augenmass.
Szemnagyság, Korngrösse. c.
Szempont, Augenpunkt; hm 

Gi'sichtspnnkt.
Szemtanú, Augenzeuge.
Szemtelen, nnverschäml.
Szemügyre venni, in Augen

schein nehmen, beaugensrhei- 
nigen. h.

Szemvédő, Augenholz. ho.
Szén, Kohlenstoff; r. Kohle; ás- 

ványszén, mineralische Kohle : 
faszén, vegetabilische Kohle.

Szénadás, Kohlengichl, Kohlen- 
satz. ko.

Szénbányamívelés, Flötzherg- 
hau, Kohlenbergbau. I.

Széncsille, Kohlenwagen, h
Széndöngölő, Kohlenklöppel. io.
Szénégés terményei, Kohlen- 

brandprodukte. r.
Szénégetés, Kohletdirennerei. ho
Szénégető, Kolilenhrenner, Köh

ler. erd.
Szenesagyagba öntés, Massen

guss. ho.
Szenesagyagmedencze, Massen- 

gesteh, io.
Szenesagyagmintázás, Massen - 

förmerei. ho.
Szenes-agyagos medenczeké-

SZÍtés, Massenzusfeihmg. ho.
Szenesedés, Verkohlung, r.
Szenesedés folyamata, Verkoh- 

lungsprocess. ho.
Szenes lapát, lioslschieber. <jé.
Szenes vas, vasearburet, Fisen- 

carhuret. ho.
Szenet égetni, kohlenbrennen.

ho.
Szenet fejteni, abkohlen. herein- 

gewinnen die Kohle heim Koh
lenbergbau. h.

Szenet mérni, fachten, Kohlen 
messen, ho.
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Szenet rárakni, Kohlen nach
legen. ko.

Szenet szedni, kohlenziehen, η ■</.
Szénfa, Kohlholz. erd,
Szénfém, Carburet, Kohlenme

tall. V.

Szénfúró, Kohlcnbohrcr. r.
Szénfuvaros, Kohlenfuhrmann.
Szénfűrész, Kohlensäge. v.
Szén fütőértéke, Hcitzwerth der 

Kohlen, t/é.
Széngerebíye, Kohlenkrückc , 

Kohlenrechen, ko.
Szénhidrogén, Kohlenwasser

stoff. v.
Szénhulladék, Kohlenabfall, ko.
Szeniteni, verkohlen, erd.
Szenítés, Carbonisation ; v. Koh

lung, Verkohlung, erd.
Szenített tőzeg, Torfcoke. ko.
Szenítő hely, Kohlstätte, Stätte 

des Kohlenmeilers, erd.
Szenítő kemeneze, Kohlofen, 

Kohlungsofen. ko.
Szenítő öv, Kohlungszone. ko.
Szenítő pest, Verkohlungsofen. 

ko.
Szénkas, Kohlkrippe. ko.
Szénképződmény, Kohlenforma

tion. f .
Szénképződményi homokkő,

Kohlensandstein. /.
Szénképződményi mészkő, Koh

lenkalkstein. /.
Szénkoesi, Kohlenwagen, b.
Szénkosár, Feuerkübel; Koh

lenkorb, Kohlwippe, ko.
Szénkosárral szeleltetni, feuer

kübeln. b.
Szénkőzet, Kohlengeslein. / .
Szénlapát, Kohlenschaufel, Koh

lenschippe ; b. Ofenschaufel. 
ko.

Szénlerakó hely, Kohlenablade
platz. ko.

Szénmérő, Abpfaehtor, Kohlen- 
messer. ko.

Szénmérték, Kohlenmaass. b.

Szénmészkő, Kohlenkalkstein. /.
Szénmorzsa, Praschen, Kohlen

klein. ko.
Szénmorzsalék, Kohlenklein, b.
Szénmosó mű, Kohlenwäsche, b.
Szénnyeremény, Kohlenaus

beute. ko.
Szénoxidgáz, Kohlenoxydgas. r.
Szénpajta, Kohlenschoppen, ko.
Szénpala, Kohlenschiefer. «.
Szénpillér, Kohlenpfeiller. T>.
Szénpoha, Kohlensack. ko.
Szénpor, Staubkohle; b. abge

mattetes Kohl, Kohlengestübbe, 
Kohlenlösche, Kohlenstaub . 
Löschkohle, ko.

Szénporhany, Gestübbe; köny- 
nyü szénporhany, leichtes 
Gestübbe; közepes szénpor
hany, mittleres Gestübbe; ne
héz szénporhany, schweres 
Gestübbe. ko.

Szénporhanytalp, Gestübbe- 
sohle. ko.

Szénrakodó, Kohlcnladebühne. 
b.

Szénréselő gép, Kohlenschrämm- 
maschine. b.

Szénrosta, Kohlenreuter, ko.
Szénszállítás, Kohlentransport.
Szénszállító pálya, Kohlenbahn.
Szénsav, Kohlensäure, v.
Széntár, Kohlbarren, Kohlendé- 

pöt, Kohlenkammer, Kohlen- 
schoppen, Kohlhaus. ko.

Széntartalom, Kohlenstoffgehall.
V.

Széntégely, Kohlentiegel, kr.
Széntégla, Briquette.
Széntéglagyár, Briquette fa hrik.
Szénteleníteni, entkohlen, ko.
Szénteleníteni aezélt, decnrbo- 

nisiren den Stahl, ko.
Széntelepesoport,Kohlengmp|)e.

/·
Széntelep fekvője némely he

lyeken, Brand, b.
Széntér, Kohlenplatz, ko.
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Szenülés, Auskolkung, Vorküh
lung. r.

Szenülés folyamata, Verkoh- j 
iungsprocess. kn. \

Szénüzőke, Kohlonkapelle. ír.
Szénvas, Garhoneisen, Kohlen

eisen. kn.
Szénvaskő, Blackband, Kohlen- 

eisenstein. Λ.
Szenvedélyes, leidenschaftlich.
Szenvedő, passiv.
Szenvedő állapot, Passivität.
Szénvonat, Kohlunzug.
Szénvonó, Ofunkrüeke. k n

Szépírás, Kalligraphie.
Szépíró, Kalligraph, Schönschrei- 

h e r .
Szépíteni, verschönern.
Szer, Mittel.
Szér, Schlämmherd. z.
Széralja, Ilerdafler, Untersehali

fe 1. 3.
Szér a mosóházakban, Herd; 

lökőszér, Stossherd; seprő- 
szér, Kehrherd. 2.

Széresatorna, Herdrinne. 2.
Széregyengető, Kiste zum 

Schlämmen, Schlämmkiste, e.
Szerelés, Armimng. jé.
Szérelésre érdemes, Schlämm- 

wíirdig. 2.
Szérelhető minőség·, schlämm

gerecht. z.
Szérelni, abschlämmen, schläm

men, schlemmen, z.
Szérelő árok, Schlämmgraben, z.
Szérelő folyamat, Schlämmpro-

cess. 2.
Szérelő ház, Schlämmhaus. 2.
Szérelő inas , Luttenjnnge , 

Schlämmerjunge , Schlämm - 
junge, 2.

Szérelő lapát, Schlämmschaufel.

Szérelő legény, Schlämmcr. z.
Szérelő munka, Schlümmarheit.

Szérelő mü, Schlünmnverk. z.

Szerelő műhely, Adjuslirwerk- 
statt. (jé,.

\ Szérelő segéd, Jungschlämmer.
z.

I Szérelő szoba, Schlämmstube, z.
Szérelő terem, Herdstube. 2.
Szérelő zagy, Schlämmtrübe. 2.
Szerencse, Glück.
Szerencsém van, ich habe die 

Ebre.
Szerencsétlen eset, Unglücks fali.
Szerencsétlenség, Katastrophe, 

Unfall, Unglück.
Szerencsétlenül járni, verun

glücken. b.
Szerénység, Bescheidenheit.
Szerénytelen, unbescheiden.
Szérfej, Herdkopf. z.
Szérfej a lökőszéren, Köpfet, z.
Szérfejkarika, Herdkopfring. z.
Szérfejvasalás, Herdkopfeisen. z.
Szerint, conform.
Szerinti, gemäss.
Szerkalapács, Zeughammer, kn.
Szérkelni, absichern, aus/.iehen 

Gold auf dem SicherbOg. 2
Szerkeszteni, const ruh en ; jé. 

redigi ren, verfassen ; szerkesz
teni iratot, abfassen.

Szerkesztés, Redaction, Con
struction.

Szerkesztő gépész, Oonstructeur.

Szerkezet, Construction, Struetur; 
/'. Beschaffenheit, Gefügig Or
ganismus, Zusammensetzung.

Szerkocsi, Tender. jé.
Szerkocsis lokomotív, Tender- 

locomotive. (jé.
Szerkovács m űhely , Zeug- 

schmiede. kn.
Szérlapát, Herdschaufel, MeliI- 

sc.haufel. 2.
Szérlapka, Abläuterkiste, Aus- 

ziehkiste. 2.
Szerpentin, Serpentin. / .
Szerpőröly, Zeughammer, kn.
Szérsulyok, Herdputzka. z.
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Szerszám, . Arbeitsgeräthe. Ar- 
beitsgezälm, Gezähe, Gezeuge, 
Zeug; //. Instrument, Geschirr, 
Gcrüthc, Goräthschaft. Requisit, 
Werkzeug.

Szerszámaczél, Instrumenten- 
stahl, Kernstahl, Mittelzeug
stahl. ko.

Szerszámdeszka, Instrumenten - 
brett.

Szerszámfa, Nutzholz; erd. 
Schirrholz.

Szerszámgép, Werkzeugmaschi
ne. ß .

Szerszámheveder. Zeuggurte, b.
Szerszámkamara, Requisiten

kammer.
Szerszámlelettár, Geräthschafts- 

inventar.
Szerszámok, Utensilien.
Szerszámoklelettára,Werkzeug-

inventar.
Szerszámos szekrény, Requisi

tenkasten.
Szerszámszekrény, Arbeitskas

ten, Zeugstock, Zeugtruhe; b. 
Werkzeugkasten, ß .

Szérszita, Schlämmsieb. 2.
Szertár, Materialiendepot, Mate

rialienkammer, Schirrkammer, 
Zeuggewölb, Zeughaus, Zeug
kammer. h.

Szertári hivatal, Zeugamt, Zeug
schafferei. b.

Szertári írnok, Zeugschreiber, h.
Szertárnok, szertáros, Material

verwalter, Zeugschaffer, b.
Szertartás, Formalität.
Szértoló, Ausschubknecht, Herd- 

knecht. 0.
Szérű, szenítőhely, Meilerstätte. 

erd.
Szerv, Organ.
Szerves, organisch, e.
Szerves maradványok, organi

sche Reste. / ,
Szervetlen, anorganisch, unorga

nisch.

Szervezés, szervezet, Organisa
tion, Organisirung, Organismus.

Szervezeti terv, Organi sirungs- 
plan.

Szervezni, organ isiren.
Szervező bizottság-, Organisi- 

rungseommission.
Szervező munkálat, Organisi- 

rungsopei-at.
Szervtelen, anorganisch, v.
Szerző, Autor, Verfasser.
Szerződés, Contract, Vertrag; 

szerződést kötni, einen Ver
trag schliessen.

Szerződés ellenes, vertragswi
drig.

Szerződés módosítása, Abände
rung eines Vertrages.

Szerződés pontozatai, Punkta
tionen eines Vertrages.

Szerződés szerint, c.ontractmäs- 
sig.

Szerződésszerű, vertragsmässig.
Szerződést kötni, abschliessen 

einen Vertrag.
Szerződés változtatása, Abän

derung eines Vertrages.
Szerződni, contrahiren.
Szerződő fél, Contrahent.
Szerződő okirat, Vertragsur

kunde.
Szerződtetés, Engagement.
Szesz, Spiritus.
Szétág:azás pontja, Abzwei

gungspunkt.
Szétágazik az ér, der Gang ga

belt sich. b.
Szétágazni, zergabeln. b.
Szétbomlás, Decomposition, Zer- , 

Setzung, v.
Szétbontani, decomponiren, zer

setzen, zertrennen; v. auseinan
dernehmen, zerlegen.

Szétdarabolni, zerschirbeln, zer
stückeln. ko.

Szétdörzsölni, zerreiben.
Szétfolyás, Deliquescirung. v.
Szétfolyni, deliquesciren. v.

20



Szétforgácsolni, zersplittern.
Szétfűrészelni, zersägen.
Széthajtani, divergiren.
Széthajlás, Divergenz.
Széthajló, divergent.
Széthasítani, zerspalten.
Széthelyezés, Dislocation. /.
Szétnyomni, zerdrücken.
Szétomlani, zerfallen.
Szétosztani, zertheilen.
Szétpattanás a nagyfeszültségű 

öntvényeknél, das Sprechen 
des Gussstückes, ko.

Szétpattanni, zerplatzen.
Szétrepedni, bersten, zersprin

gen.
Szétrepeszteni, zersprengten.
Szétrepeszteni ékkel, aufket

zern. b.
Szétrobbantani, losschiessen, h.
Szétrombolni, zertrünunern.
Szétrontani, zerstören.
Szétszakadni, szétszakítani,

zerreissen.
Szétszakítani, losreissen.
Szétszedni, auseinandemehmen, 

zerlegen.
Szétszórt, zerstreut.
Széttöredezni, zerbröckeln.
Széttörni, zerklopfen, zerschla

gen.
Széttörni vaskövet, köbein, h.
Szétvágni, zerschneiden, zer

schroten ; ko. zerhacken, zer
hauen. é.

Szétzúzni, zermalmen, zerquet
schen, zerstampfen, zertrüm
mern.

Szferoid, Sphäroid.
Szferosziderit, Sphürosiderit. <i.
Sziderit, Siderit, ά.
Szienit, Syenit, f.
Szienitgnájsz, Hornblendegneiss. 

/ ·
Szienitgránit, Syenitgranit. J.
Szienitporflr, Syenitporphyr. / .
Szigetelés, Isolirung.
Szigetelő, Isolator.

j Szigorlat, Rigorosum.
■ Szigorú, genau.

Szigorúan, stricte.
Szigorúság, Genauigkeit, Rigo

rosität , Schärfe , Severität , 
Strenge.

Szíj, Riemen.
Szíjácsfa, Splintholz. erd.
Szíjas hajtómű, Riementrieb. j é .
Szíjas pöröly, Frictionshammer.

ß -
Szíjdob, Riementrommel. jé.
Szíjfeszítő készülék, Riemen

spannvorrichtung. (jé.
Szíjgörönd, Riemenwelle. j é .
Szíjkorong, Riemenscheibe, (jé.
Szíjkötő csavar, Riemenschrau- 

he. jé.
Szíjpőröly, Hiemenliammer. j é .
Szikár érez, dürres Erz, ohne 

Schwefelkies, ko.
Szikkadás, szikkasztás, Aus

trocknung.
Szikkadó máz, Trockenfirniss, é.
Szikkasztani, abwässern; ko. 

austrocknen.
Szikkasztani kőszéntelepet a 

vágatok nyitásával, abtrock
nen das Flötz durch Sfrecken- 
aufschluss. h.

Szikla, Fels.
Sziklafaj, Felsart.
Sziklafal, Bergwand, Felsen

wand.
Sziklahát, Felsenriff, Felsen

rücken, Riff. f.
Sziklamunka, Felsarbeit. (·.
Sziklaomlás, Felsensturz.
Sziklás, felsig.
Sziklás alap, Felsengrund, f.
Szikra, Funke.
Szikrafogó, Funkenfänger, ko.
Szikrafogó kamara, Funken

kammer. ko.
Szikrázni, feuerreissen; b. fun

kensprühen. ko.
Szíksó, Soda. r.
Szilánk, Splitter.
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Szilárd, fest, solid.
Szilárdság1, Festigkeit, Solidität; 

nyújtás elleni szilárdság·, ab
solute Festigkeit; hajlítás el
leni szilárdság·, relative Feis
tigkeit ; összenyomás elleni 
szilárdság, rückwirkende Fes
tigkeit ; csavarás elleni szi
lárdság, Torsions Festigkeit.

Szilárdsági együttható, Festig
keitsmodul.

Szilárdsági próba, Festigkeits
probe.

Szilárdság kiszámítása, Festig
keitsberechnung.

Szilfa, Ulme. erd.
Szilícium, Silicium, v.
Szilikát, Silicat, r.
Szilur, Silur. /'.
Sziluri, sibirisch, f.
Sziluri agyagok , sibirische 

Thone. / ’.
Szilurkorszak, Silurperiode, f.
Szilvanit, Schrifterz, Schrifttellur, 

Weisstellur, ά.
Szín, Farbe.
Színantimon, Antimon regulus. 

ko.
Színarany, feines Gold, Fein

gold, Goldkönig, ko.
Szinczink, Tropfzink, Weisszink, 

Werkzink. ko.
Szinekúra, Since ur.
Szineltetni, bündig machen, in 

gleiche Flucht bringen, é.
Színes vaspát, Blauerz, verwit

terter Spatheisenstein. <t.
Színezet, Colorit, Färbung.
Színezni, coloriren, färben.
Színezüst, feines Silber, Feinsil

ber, Silberkönig, ko.
Színezüstvágadék, Aufschnittsil

ber beim Quartieren, p. v.
Színfém, Feinmetall, Regulus. 

ko.
Színfémszem, Metallkönig, kt.
Színfémszemecske a kémelés

nél, König, ké.

Színguloszilikát, Singulosilicat. 
ko.

Színhasonlati, colorimetrisch. ké. 
Színhasonlítás, Colorimetrie , 

colorimctrische Probe, ké. 
Színig leűzni, feinbrennen, ko. 
Színig leűző tűzhely, Feinbrenn- 

herd. ko.
Színig tölteni sóbányát vízzel,

aufstecken, s. b.
Színíteni, desoxydiren; v. redu- 

ciren. ko.
Színíteni mázanyagot, verfri- 

schen die Glätte, ko.
Szinítés, Desoxydation; b. Frisch

manipulation, Frischarbeit, Re
duction. ko.

Szinítés fölzéke, Reductionsab-
zug. ko.

Szinített, regulinisch. ko. 
Sziníthetőség, Reducirbarkeit. 

ko.
Szinítő elemzés, Reductionsana-

lyse. ké.
Szinítő folyamat, Frischprocess. 

ko.
Szinítő kéneskő, Frischstein, ko. 
Szinítő láng, Reductionsflamme. 

ko.
Szinítő olvasztás, Reductions- 

schmelzen. ko.
Szinítő öv, Reductionszone. ko. 
Szinítőszer, Reductionsmittel. ko. 
Szinítő veder, Beitzkübel. p. v. 
Színjáték, Farbenspiel.
Színkép, Spectrum, v. 
Színképelemzés, Spectralanalyse.

V.
Színkép mutató, Spectroscop. v. 
Színmázanyag, Frischglätte, ko. 
Színólomkúp, színólom göm- 

böeske, Bleikönig, ké.
Színón, Werkzinn. ko.
Szinopel, Sinopei, b.
Színpor, Schlich, Schlig. z 
Színporlapát, Schlichschaufel, z. 
Színpormérő, Schlichwage, Vor

wage. ké.
20*



Színporolvasztó, Schlichofen. ho.
Színporsalak, Schlichschlacke. 

ko.
Színporsúlymérő, Schlich wage. 

hé.
Színporszekrény, Schlichhof, 

Schlichkasten.
Szinportartalom, Schlichgehalt. 

s.
Színpor utója, Hinterschlich.
Színporvonó, Auskisten, z.
Színpróba, Eolorimetrie, colon- 

metrische Probe, Farbenprobe. 
M.

Színpróbaoldat, Chamäleonlö- 
sung. hr.

Színréz, Feinkupfer, ho.
Szint, Horizont. Sohle; l>. Ni

veau.
Szintáj, Horizont. T>.
Szintes, horizontal, söhlig; h. 

wagerocht. 6.
Szintesen szállító edény ,

Streckenfördergefäss. h.
Szintes hosszaság·, Ebensohle. 

bm.
Szintes szállítás, Streckenförde

rung. b.
Szintes vág’at , streichende 

Strecke, h.
Szintezés, Nivellement, Nivelli- 

rung. bm.
Szintezéstan, Nivcllirkunst. bm.
Szintezni, abwägen, nivelliren; 

hm. wägen, é.
Szintező, Bergwage, Nivellirwage, 

Libelle, Nivelle, Wasserwage ; 
bm. Canalwage, Schrottwage, 
Waage, Wage, é,

Szintező csavar, Horizontal
schraube. bm.

Szintező diopter, Nivellirdiopter. 
bm.

Szintező könyv, Nivellirlmch.
bm.

Szintező lécz, Setzlatte; é. Ab- 
wägelath', Nivellirlatte, Wag- 
latte. bm.

Szintező műszer, Abwügeinstru- 
ment, Nivellirinslrmnent. hm,

Szintező vonalzó, Kippregel. hm,
Szintkülömbség·, Niveaudiífe- 

renz.
Szintmérő, Bergwage, Nivellir

wage, Setzwage. bm.
Szintmérő beállítása, Einslol- 

lung einer Libelle, bm.
Szintrendezés, Niveauregulirung.
Szintváltozás, Niveauveründe- 

i’ung.
Szinusz, Sinus.
Színváltó, allophan. /.
Színváltozás, Fa rhen wa n d I u n g.
Szinverő lencse, achromatische 

Linse, hm.
Színvonal, Niveau.
Sziporka, Hammerschlag, ho.
Sziporkázni, spratzen, spritzen, 

sprühen ; hr. aufsprühen. ko
Szirtborda, Felsenkamm.
Szirtcsoport, Felsengruppe.
Szirtcsúes, Felsklijjpo.
Szirtdarab , Felsstück . Fels

trumm.
Szirtes, felsig.
Szirthasadék, Felsenkluft.
Szita, Sieb.
Szitabürü, Bentelsteg. ko.
Szitadara, Siehgraupen, Sieb-

grohes. z.
Szitadob, Trommel, Siebtrom

mel. z.
Szita érczörlőknél, Beutel, ho.
Szitahulladék, Siebdurchfall, z.
Szitakamara, Beufelkammcr. ko.
Szitakészülék, Beutelzeug. ko.
Szitálni, sieben.
Szitáló gép, Beutelmaschine, ho.
Szitáló készülék, Siebapparat, 

Siebvorrichtung. 5-.
Szitált liszt, Siebmehl. 0.
Szitamérték, Siebscala, z.
Szítani, schüren. ho.
Szítani a bog-sát, anlreiben das 

Feuer im Meiler, erd.
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Szítani a tüzet, anfachen. an
schüren, schüren. ko.

Szitapor, Siebstaub. c-.
Szitarúd, Beutelstange. ko. 
Szitás, Siebmaeher.
Szitasor, Siebfolge. z. 
Szitaszekrény, Siebkasten; c.

Beitelkasten. Beutelkasten, ko. 
Szitaszerkezet, Beutelgeschirr bei 

Erzmühlen, k<>.
Szitaszövet, Siebgellecht, Sieb- 

lucli; Beuteltuch. ko. 
Szitavályu, Siebbitte, z. 
Szitavilla, Beutelgabel, ko.
Szító horog, Feuerhaggen, Feuer- 

hacken. ko.
Szító lyuk, Schürlocb, Schüröíjf- 

nung. ko.
Szító lyuk a leűző tűzhelyen,

Blechloch am Treibherd. ko. 
Szító pad, Schürbrücke. p. r. 
Szító rúd, Fssenspiess. ko.
Szító vas, Schiuhacken. ko.
Szító villa, Schürgabel. ko. 
Szivárgás, Sickening.
Szivárgó árok,Rigole, Binnleiste, 

Sickergraben. é.
Szivárgó cső, undichtes Hohr. 

ψ'·
Szivárgó kő, Sinter, ή. 
Szivárogni, rinnen, sickern. 
Szivárványszíneket játszani,

i risi ren.
Szivattyú, Pumpe, jó. 
Szivattyúágy, Pumpenlager, jó. 
Szivattyúcső, Pumpenrohr, Stie

fel. jó.
Szivattyúhenger, Pumpen cylin

der, Pumpenstiefel, jó. 
Szivattyúkezelő, Pumpenwärter. 

b.
Szivattyúmű, Pumpenwerk. jó. 
Szivattyúrakat, Kunstsatz, Pum

pensatz. jó.
Szivattyúramács, Pumpenkol-

ben. jó.
Szivattyúrúd, Pumpenstange, jó.

Szivattyúrudazat, Pumpenge- 
stänge. jó.

Szivattyús, Pumpenzieher, b.
Szivattyús ülepítőgép, Pumpen

setzmaschine. z.
Szivattyúzni, pumpen, b.
Szivattyúzó, Pumpenzieher, b.
Szívesség, Gefälligkeit.
Szívni, saugen.
Szívó, Sauger.
Szívó bél, Saugdocht.
Szívó csatorna, Sauglutle.
S z í v ó c s ő , Heber, Saugrohr, Saug

röhre ; görbített SZÍVÓCSŐ, ge
krümmter lieber, jó.

Szívócső szitája, Saugröhren- 
sieb. jó.

Szívóesöves légsúlymérő, He-
herharometer.

Szívó és nyomó szivattyú, Saug 
und Druckwerk, jé.

Szívó magasság, Saughöhe. jó .
Szívómű, Saugwerk. jé.
Szívó nyílás a szeleltetőn, Saug- 

hals. jó.
Szívós, zäh.
Szívós buzgatás, Zähepolen. ko.
Szívósság, Zähigkeit.
Szívó szeleltető, Aspirator, jó .
Szívó szellentyű, Einsaugventil, 

Saugklappe, Säugventil, j é .
Szívó szivattyú , Hubpumpe, 

Säugpumpe, Saugsatz. jé.
Szívó tömlő, Saugschlauch, jé.
Szó, Wort.
Szoba, Zimmer.
Szóba foglalni, formuliren.
Szoba mennyezet, Decke des 

Zimmers, é.
Szobatudós, Stubengelehrte.
Szóbeli, mündlich.
Szóbeli fölvétel, Verbalaufnah

me.
Szobrász, Bildhauer.
Szobrászat, Bildhauerei.
Szobrászmű, Bildhauerarbeit.
Szóda, Soda.
Szóhagyomány, Überlieferung.
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Szokás, Brauch, Gebrauch, Ge
pflogenheit , Gewohnheit , 
Usance, Usus.

Szokásos, üblich.
Szokásszerű, herkömmlich.
Szokatlan, ungewöhnlich.
Szokott, gebräuchlich.
Szólásmód, Phrase.
Szolga, Diener.
Szolgálat, Bedienstung, Dienst; 

műszaki szolgálat, techni
scher Dienst; szolgálat nélkül 
van, er ist ausser Diensten.

Szolgálatba fogadni, engagiren.
Szolgálatba lépés, Diensteintritt.
Szolgálatban levő, im Betriebe.
Szolgálatban szives, dienst

freundlich, dienstgefällig.
Szolgálatbavétel iránti folya

modvány, Dienstgesuch.
Szolgálat beosztása, Dienstein- 

theilung.
Szolgálatból elbocsátás, Dienst

entlassung.
Szolgálatdíj, Dienstlohn.
Szolgálati á g , Dienstzweig, 

Dienstfach.
Szolgálati állomány, Dienst

stand.
Szolgálati buzgóság, Diensteifer.
Szolgálati eskü, Diensteid.
Szolgálati fizetéspótlék, Dienst

zulage.
Szolgálati év, Dienstjahr.
Szolgálati idő , Dienstalter . 

Dienstzeit.
Szolgálati jelvény, Dienstab

zeichen.
Szolgálati készség, Dienstfertig

keit.
Szolgálati rangosztály, Dienst- 

classe.
Szolgálati ruha, Dienstkleid.
Szolgálati szabályzat, Dienst

ordnung, Dienstvorschrift.
Szolgálati szak , Dienstfach, 

Dienstzweig.

Szolgálati személyzet, Dienst
personal.

Szolgálati szerszámok, Dienst- 
utensilien.

Szolgálati szerződés, Dienstver- 
trag.

Szolgálati szívesség, Dienstge
fälligkeit.

Szolgálati táblázat, Conduitliste, 
Gonduittabelle, Diensttabelle.

Szolgálati Utasítás, Dienstin
struction.

Szolgálati ügy, Dienstgeschäft, 
Dienstsache.

Szolgálati viszony, Dienstver- 
hültniss.

Szolgálati viszonyok, dienstli
che Beziehungen.

Szolgálatjában buzgó, dienst
eifrig, dienstergeben.

Szolgálatnélküli, dienstlos.
Szolgátatot kapni, Unterkom

men finden.
Szolgálatra alkalmas, dienst

tauglich.
Szolgálatra képesség, Dienst

fähigkeit.
Szolgálatra képtelen, dienst

unfähig, dienstuntauglich.
Szolgálatra kész, dienstbeflissen, 

dienstfertig, dienstwillig.
Szolgálatra nem alkalmas,

dienstunfähig, dienstuntauglich.
Szolgálattétel, Dienstleistung.
Szolgálattól ment, dienstfrei.
Szolgalelkü, servil.
Szolgalelküség, Servil itat.
Szolgalmi jog, Servitutsrecht.
Szolgálni, bedienen , dienen ; 

szolgáljon tudomásul , es 
diene zur Nachricht.

Szolgálni képes, dienstfähig.
Szolgálni kész , dienstfertig, 

dienstwillig.
Szolgálni köteles, dienstbar.
Szolgalom, Dienstbarkeit, Ser

vitut.



Szomszéd, Angrenzer, Anroiner, 
Nachbiu·.

Szomszédos, benachbart. 
Szomszédtelek, Nachbarl'eld. b. 
Szorgalmas, lleissig. 
Szorgalmazni, betreiben. 
Szorgalom, Fleiss.
Szorítani a hengerlésnél, stau

chen. ko.
Szorítani csavart, anziehen eine 

Schraubt!. y é .

Szorítani éket, antreiben (űrien 
Keil. y é .

Szorító, Klemme, Kluppe; h é .

Zwange, Zwinge. 
Szorítócsavar, Druckschraube, 

Klemmschraube,Pressschraube. 
( jé .

Szorítóék, Anzugkeil, Presskeil, 
Sehliesskeil, Setzkeil, Stosskeil.

Szorítófa, llolzzange. é .  

Szorítófogó, Spannzange. y é .  

Szorítógyürü, Stellring. y é .  

Szorltóhorog, Klemmhaken, é. 

Szorítókaríka, Spannring, Spel 
ling, Stellring, Ziehring. y é .  

Szorítókarika csavarja, Zieh- 
ringschraube. h.

Szorító kengyel az esztergán,
Spannkloben. <jé.

Szorítókerék állványa a hen
gereknél, Stellradständer, k o .  

Szorító kötél, Spannseil, h . 

Szorító láncz, Spannkette. 
Szorító lapka az esztergán, 

Spannlasche, y é .

Szorító üregezés, Stauchcaliber. 
ko.

Szorító vas, 1 let'teisen. y é .  

Szoros, genau.
Szorozó kör, Pepetitionskreis. 
Szorozó szögmérő, Hepetitions- 

theodolit. hm.
Szórványos, eingestreut. í. 
Szórványosan, sporadisch. 
Szórva zúzó, Sehleudermíihle.

y é .

Szótár, Dictionnaire, Lexikon, 
W örterbüch.

Szótöbbség, Stimmenmehrheit. 
Szóvirág, Floskel.
Szög, szöglet, Winkel; derék

szög, rechter Winkel; hegyes
szög, spitziger Winkel; kiegé
szítőszög, Supplementswinkel; 
pótlószög, Ergänzungswinkel; 
tompaszög, stumpfer Winkel. 

Szögbeli hiba, Winkelfehler, fon. 
Szöglet, Ecke.
Szögletablak, Eckfenster, é .  

Szögletczölöp, Kantenpfahl, é. 

Szögletes, eckig, kantig, é. 
Szögletes reszelő, Eckfeile, é. 

Szögletgerenda, Gradtram. é .  

Szögletkötő, Bug. é .

Szögletsín, Kranzschiene, b. 
Szögletszarufa, Gradsparren, 

Winkelsparren, é . 

Szögletszoba, Eckkammer, é . 

Szögletvas, Winkeleisen. Win
kelschiene. ko.

Szögletvasalás ablakokon, Win-
kelhaggen. é.

Szögletvas-henger, Winkel-
eisenwalze. ko.

Szögméréstan, Goniometrie. Λ. 
Szögmérő, Astrolabium, Theodo

lit, Winkelmesser; fon. Gonio
meter. ό.

Szögmérő jegyzőkönyv, Win
kelbuch. hm.

Szögmérő tudomány, Winkel- 
messkunst.

Szögmérték, Winkelmass. 
Szögminta, Winkelschablone, é. 
Szögrakó, Transporteur, hm. 
Szögsebesség, Winkelgeschwin

digkeit. y é .

Szökőforrás, Springquelle. 
Szökőkút, Fontaine, Springbrun

nen.
Szörpölés a szivattyúknál,

Schnarchen, y é .

Szőrszálhasogatás, Pedanterie. 
Szőrszita, Haarsieb, ké.
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Szövedék, Gefüge, Textur.
Szöveg1, Gefüge, Text.
Szövegezés, Textirung.
Szövezet, Struetur, Textur; le

veles szövezet, blättrige 
Struetur; rostos szövezet, 
faserige Struetur ; szemcsés 
szövezet, körnige Struetur, f .

Szövezeti jelenségek, Texturer
seheinungen, / .

Szúette fa, wurmstichiges Holz.
erd.

Szulukészelés, Suluschmiede, ko.
Szuluolvasztás, Suluschmelzen. 

ko.
Szulusalak, Suluschlacke, ko.
Szúrni, stechen.
Szurokércz, Pechblende, Pech

erz, Pechuran, Uraint. ά.
Szurokkorom, Kienruss.
Szurokkő, Pechstein. / .
Szurokkőporfir, Pechsteinpor- 

phyr. f.
Szurokszén, Pechkohle, ά.
Szuroktőzeg, Pechtorf. ά.
Szúró láng, Stichflamme, ko.
Szuronyzár, Bajonnetschluss. </<;.
Szügygerenda, Brustbaum.
Szügygerenda pántja, Brust- 

baumband. L
Szügygerenda süvege, Brust- 

baumkappe. é.
Szügylemez, Brustplatte, yé.
Szűk, enge.
Szűkebbiteni, verengern.
Szűkén, nothdürftig.
Szűkíteni, verengen.
Szükölködés, Entbehrung.
Szűkölködni valamiben, ent

behren.
Szükséges, erforderlich, es wird 

erfordert, nöthig, nothwendig.
Szükség esetében, nöthigenfalls.
Szükségesség, Nothwendigkeit.
Szükséglet, Bedarf, Bedürfniss, 

Erforderniss.
Szükségtelen, entbehrlich, un- 

nöthig.

Szűkülés, Verengung 
Szünet, Stillstand.
Szünetelés napidíja, Feier

schicht. h.
Szünetelni, feiern, kallblasen, ko. 
Szünetelő idő, Ferien, Vacanz. 
Szünetelő nap, Feiertag; b. Fe- 

rialtag.
Szünetelő óra, Feierstunde, b. 
Szüntelen, unausgesetzt. 
Szüredék, Filtrat, Kläre, v. 
Szűrés, Filtration, o.
Szürke, grau.
Szürkeantimonércz, Grauspiess- 

glanzerz. ά.
Szürke normálgnájsz, grauer 

Normalgneiss. / .
Szűrni, filtriren.
Szűrő, Filter, Filtrurn ; v. Seiher. 

yé.
Szűrő állvány, Filtrirgestelle. /·. 
Szűrő fenék a lúgzó kádak

ban, Losboden, ko.
Szűrő készülék, Filtrirapparat. 

r.
Szűrő kő, Filtrirstein.
Szűrő papiros, Filtrirpapier. v. 
Szűrő szivattyú, Filterpumpe, v. 
Szűrő Üst, Filtrirkessel.
Szűrő zacskó, Filtrirbeulel.

T.
Tábla, Platte ; ko. Tafel.
Tábla alakú, tafelförmig. 
Táblapala, Tafelschiefer. / .  
Táblaréz, Plattenkupfer, !.■<>. 
Táblás, plattenförmig.
Táblázat, Tabelle.
Táblázatos, tabellarisch.
Tag, Membrum, Mitglied. 
Tagadás, Negation. 
Tagadhatatlan, unläugbar. 
Tagadó, negativ.
Tagadólag, abschlägig.
Tágas, geräumig.
Tágasság, Ausweitung; b. lichte 

Weite, Weite, Weitung.
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Tágasság mértéke, Sperrmass.
Ψ’

Tágítani, erweitern.
Tágítás, Weitung, h.
Tágítás, tágulás, Erweiterung.
Tágító fejtés, Weitungsbau, b.
Tagokra osztani, parcelliren.
Tagosítani, parcelliren, commas- 

siren.
Tagosítás, Connnassation.
Tagos lánez, Laschenkette. </é.
Tagozat, Gliederung.
Tájékozás, Orientirung. hm.
Tájékozni, orientiren. hm.
Tájékozó, Bergkompass, Kom

pass, Gompass; kézi tájékozó, 
Handcompass : függő tájé
kozó, Hüngcompass. hm.

Tájékozó műszer, Orientirbous- 
sole. hm.

Tájékozó tokja, Kornpassbüchse. 
hm.

Tájékoztató, Boussole. hm.
Tájgyűrü, Compassring. hm.
Tájkorong, Eisenscheibe, hm.
Tájmutató, Bergkompass, Com

pass; kézi tájmutató, Hand- 
compass; függő tájmutató, 
Hüngcompass. hm.

Tájmutató tokja, Compassge- 
häuse. hm.

Tájoló mérőszer, Boussolinstru- 
ment. h.

Tájoló műszer, Boussole. hm.
Takarás, Bekleidung. <·.
Takarékos, haushälterisch, spar

sam.
Takarékoskodni, haushalten.
Takarék tűzhely, Sparherd, é.
Takaréktüzhely lapok, Spar- 

herdplatten. é.
Takarítani, säubern ; h räumen.
Takarítás, Säuberung, h.
Takarítás költségei, Säuberungs

kosten. h.
Takarító, Sauberer, Süuberjunge. 

h.
Takarító lapát, Fogschaufel. h.

Takarító munka, Wegfüllarbeit.
h.

Takarító teknőeske, Sauber- 
trögl, l>.

Takaró, Bedeckung, Schutz
decke; a bogsa betakarása, 
Bedeckung des Meilers, erd.

Talaj, Boden, Grund; átbocsátó 
talaj, durchlässiger Boden; 
kövecses talaj, steiniger Bo
den.

Talajburkoló lap a kohóban,
Bodenplatte, hu..

Talajeső, Drainrohr.
Talaj csövezés, Drainage.
Talaj fúrásokat tenni, das Ter

rain abbohren, h.
Talajfúró, Grundbohrer, é.
Talajminőség, Grundbeschaffen

heit.
Talajöntés, talajöntvény, Herd- 

guss; nyílt talajöntés, offe
ner Herdguss; fedett talaj
öntés, geschlossener Herdguss. 
ko.

Talajszárító csatorna, Trocken
gerinne. é.

Talajt vizsgálni, kutatni, das
Terrain abbohren, h.

Találékony, erfinderisch.
Találékonyság, Erfindungsgabe.
Található, befindlich.
Találkozás, Scharrkreuz, Schar

rung. h.
Találkozás pontja, Scharrungs

punkt. h.
Találkozás vonala, Scharrungs

linie. h.
Találkozni, scharren, h.
Találkozó erek , Scharrungs

klüfte, zuscharrende Klüfte, h.
Találkozó hely az aknában, 

Wechselstelle, h.
Találmány, Erfindung, Invention.
Találni, befinden, finden.
Találó, Finder, findig, treffend.
Talált kő, Findling, h.
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Talapzat, Fassgestell, Piedestal. 
é.

Talicska, Auslaufkarren, Lauf
karren ; b. Handkarre, Schieb- 
karren. é.

Talicskakerék, Laufkarrenradel. 
b.

Taligázni, abkarren. c.
Taligaszekér, Karrenwagen. é.
Talkcsillám, Talkglinuner. /.
Talkkő, Talk. f .
Talkpala, Talkschiefer. /'.
Talkszerü, talkartig. / .
Tallér, Thaler.
Talp, Grund, Sohle; b. Basis, 

Unterlage, é.
Talp alá mivelés, Sohlbau, Soh

lenbau. b.
Talp alatti járat, Sohlenlauf. b.
Talp alatti köz, Sohlenmittel. b.
Talp alatti vágat, Sohlen

strecke. b.
Talpascső, Pratzenrohr. ß .
Talpas emelőgép, Pratzenwinde.

iß.
Talpassín, Fussschiene. ko.
Talpban levő érez, Sohlerz. h.
Talpban lövés, Sohlenschuss, b.
Talpcsatorna, Sohlenritz. h.
Talpdeszka, Fusspfahl. b.
Talpégetés, Sohlenbrand, b
Talpfa, Holzschwelle, Polsterholz, 

Slipper, Schwelle; bárdolt 
talpfa, beschlagene Schwelle; 
bükktalpfa, Buchenschwelle; 
fenyőtalpfa, Fichtenschwelle; 
hídtalpfa, Brückenschwelle; 
középtalpfa , Mittelschwelle ; 
telített talpfa , imprägnirte 
Schwelle; tölgy talpfa, Eichen
schwelle. é.

Talpfa alja, Schwellenunterlage. 
é.

Talpfa a vasúton, Querschwelle. 
é.

Talpfafúró, Schwellenbohrer, é.
Talpfalerakó hely, Schwcllen- 

dépőt. é.

Talpfaszállítás, Schwellenliefe
rung. é.

Talpfaszerkezet, Schwel lensys- 
tem. <’·.

Talpfatelítés, Schwellenimpräg- 
nirung. é.

Talpfatelítő műhely, Schwel- 
lenimpriignimnstnlt. é.

Talpfejtés, Solilenbau, Strossen- 
bau. b.

Talpgerenda , Grund bal ken ,
Grundbauni, Schweller, é.

Talpkő, Sohlstein. <!.
Talpkő aknapesteknél, Bodon- 

stein. ko.
Talpkötés, Fussband. é.
Talplap, Schwellplatte. (■.
Talplemez, Sohlenplatte; tß. 

Stossplattc. é.
Talpmosás, llerdaufbereiten. b.
Talpoldal, Sohlenstoss. b.
Talpoldalfejtés, Strossenuhnbau. 

b.
Talpoldalpászta, Sohlulnistrasse. 

b.
Talpoldalvájás, Sohlulrubau. b.
Talppászta, Sohlenstrasse, Sohl

strasse. b.
Talprés, Sohlenschlitz, b.
Talpsarok, Sohlenabsatz, b.
Talpszelemen a födélen, Fuss- 

schwelle, é.
Talpszellentyü, Fussventil. ß .
Talpszerü, sohlenmfissig. b.
Talpszintezés, Sohlabwäg(>n. but.
Talpszintező, Sohlwage. hm.
Talpvonal, Sohllinie. b.
Tályog, Tegel, f
Támadásfelület, Angriffsfläche.

<β·
Támadáspontja az erőnek, An

griffspunkt einer Kraft, ß .
Támasz, Strebe ; h. stütze, η.
Támasz a pörölynél, Knecht, ko.
Támaszcsap, Stützzapfen. L
Támaszfa , Grubenstempel , 

Spreitze, Spreitzbaum, Stüni- 
pel, Stempel, b.
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Támaszfal, Fussmauer, Futter
mauer, Lisene, St.rebemauer, 
Stützmauer.

Támaszhelye a bolthajtásnak,
Anfall eines Gewölbes, Wider
lager. I

Támaszhenger a pörkölő ke- 
menczénél, Arbeitswalze, ko.

Támaszlap, Unterstützungsplatte.
é.

Támaszlap pörölynél, Knecht- 
untcrlage. ko.

Támaszpont, Hypomochlion, 
Stützpunkt., Unterstützungs
punkt. é.

Támaszsaru, Stützenschuh. é.
Támaszszal megerősíteni, ver

bolzen. h.
Támaszszeg, Zwick, Zinuner- 

zwick, Zinunerzwicken. b
Támasztani, abspreitzen. abfan- 

gen, absteifen, stemmen, 6.
Támasztani valamihez, anstüm-

men. b.
Támasztás, Bőlzung. !>.
Támaszték, Bolzen, Polzen. h.
Támasztékos gárdozat az ak

nában, Bolzenschrott, Bolzen- 
srhrott.xhmnerung. b.

Támasztó állás, Absteifgerüst. f.
Támasztó ív, Stützbogen. é.
Támasztó oszlop, Stempel, b
Támogatás, Beihülfe.
Támogatni, bolzen; h. unter

stützen.
Tan, Lehre.
Tanács, Rath, Senat.
Tanácsadó, Rathgeber.
Tanácselnök, Senatspraesident.
Tanácskozás, Berathung, Con- 

ferenz. Consultation, Rath.
Tanácskozás jegyzőkönyve,

( lonsultationsprotokoll.
Tanácskozni, berathen, conferi- 

ren, rathschlagen.
Tanácskozó terem, Sitzungssaal.
Tanácsolni, einrathen. rathen, 

Rath geben.

Tanácstag, Rathsherr, Raths
mitglied.

Tanakodás, Deliberation. 
Tanakodni, deliberiren.
Tanár, Professor.
Tanárság, Professur.
Tandíj, Lehrgeld.
Taneszköz, Lehrmittel.
Tanév, Lehrjahr, Studienjahr. 
Tanfolyam, Lehrcurs. 
Tanintézet, Lehranstalt, Unter

richtsanstalt.
Tanítani, lehren.
Tanítás, Ausbildung.
Tanítás nyelve, Unterrichtsspra

che.
Tanító, Lehrer, Schullehrer. 
Tanítói kar, Lehrkörper. 
Tanítvány, Schüler.
Tankönyv, Lehrbuch.
Tanmód, Lehrmethode. 
Tanszabadság, Lehrfreiheit. 
Tanszak, Lehrfach.
Tanszék, Lehrstuhl.
Tanterem, Hörsaal, Lehrsaal. 
Tanterv, Lehrplan, Studienplan. 
Tantétel, Lehrsatz, Theorem. 
Tanú, Zeuge.
Tanúkkal bizonyítani, bezeugen. 
Tanúk vallatása, Zeugenverhör. 
Tanúk vallomása, Zeugenaus

sage.
Tanulmányi alap, Studienfond. 
Tanulmányok, Studien.
Tanúlni, lernen, studiren. 
Tanúló, Beflissener, Schüler. 
Tanulságos, instructiv, lehrreich. 
Tanúsítani, bescheinigen. 
Tanúsítani okiratokkal, beur

kunden.
Tanúskodni, bezeugen.
Tányér, Teller.
Tányérszellentyü, Tellerventil

,jé.
Tapadás, Adhaesion.
Tapadás ereje, Adhaesionskraft. 

<jé.
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Tapadékosvaskészelés,Sch wahl
arbeit, Schwahlbodenfrischen. 
ko.

Tapadni, backen.
Tapadó erő, Adhaesionskraft. jé. 
Tapadó kőszén, backende Stein

kohle, Backkohle; δ. Fettkohle.
ά.

Tapadó lap, Adhaesionstläche. 
Tapadó salak, Gezäheschlacke· 

ko.
Tapadóit koksz, Backkoks. b. 
Tapadott pörkölék, .Backrost. 

ko.
Tapasztalás, Erfahrung. 
Tapasztalás szerint, erfahrungs- 

mässig.
Tapasztalat, Empirie. 
Tapasztalati ember, Empiriker. 
Tapasztalatilag, empirisch. 
Tapasztalatlan, erfahrungslos, 

unerfahren.
Tapasztalatlanság, Unerfahren -

heit.
Tapasztalmány, Erfahrungssatz. 
Tapasztalni valamit, beobach

ten, erfahren, in Erfahrung 
bringen.

Tapasztaltság, Erfahrenheit, 
Experienz.

Tapasztani, lutiren. υ. 
Tapasztás, Lutirung. v. 
Tapaszték, Luium, v.
Tapasztó munka, Lehmarbeit, é. 
Tapasztott mennyezet, Lehm- 

decke. é.
Tapintat, Tact.
Tapintatlanul, tactlos. 
Tapiroporeus, Tapiroporcus. /. 
Táplálás, Alimentation. 
Táplálék, Nahrung. 
Táplálékdíjak, Pflegekosten. 
Táplálkozás, Unterhalt.
Táplálni gépet, speisen, jé. 
Tápláló cső, Speiserohr. jé. 
Tápláló készülék, Speiseapparat.

<β·

Tápláló szellentyü, Speisevcn- 
til. j é .

Tápláló szivattyú, Alimenta
tionspumpe, Speisepumpe, j é .

Tápláló V Í Z ,  Speisewasser, j é .
Tapodék a táró talpán, Antritt 

auf der Stollens Sohle, b.
Taposó gép, Tretgöpel, j é .
Taposó göngörítő, Trethaspel.

j é .
Taposó kerék, Tretrad, j é .
Taposó korong, Tretscheibe, j é .
Taposó lécz, Tretlatte. b.
Tár, Kram; szertár, Zeugkram; 

éreztár, Erzkram. b.
Tár, tárház, Depot, Magazin; 

anyagtár, szertár, Material- 
dépöt.

Tárcsa, Scheihe.
Tárcsahámor, Hartzerrenham-

mer. ko.
Tárcsaréz, Hosenkupfer, Hősei - 

tenkupfer, Rosettirkupfer, Roh- 
gaarkupfer, Scheibenkupfer , 
Spleisskupfer. ko.

Tárcsát szedni, abseheihen. ko.
Tárcsát verni, mélyíteni, eine 

Scheibe treiben, ko.
Tárcsázni rezet, kupferreissen, 

rohgaarmachen , rosettiren , 
scheibenreissen; ko. tárcsázni 
vasat, hartrennen, hartzerren- 
nen. ko.

Tárcsázó, Spleisser. ko.
Tárcsázó kemencze, Spleiss- 

ofen. ko.
Tárcsázó tűzhely, Spleissherd. 

ko.
Tárcsázó vas, Spleissereisen. ko.
Targoncza, Auslaufkarren, Kar

ren, Laufkarren ; h. Handkarre, 
Schiebkarren, Schubkarren, é.

Targonczás, K arrenführer, Stau 1 >- 
läufer. b.

Targonczaszállítás, Kairenföi- 
derung. b.

Tárgy, G egenstand, Object, Sa
che, Substrat, Sujet, Thema.
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Tárgyalás, Verhandlung.
Tárgyalás alatt levő, vorlie

gend.
Tárgyalás határnapja, Tagsat- 

zung. b.
Tárgy foglalat, Rubrum.
Tárgyirányzó, ΟI >jec ti vdio pter. 

hm.
Tárgylencse, Objeclivlinse. hm.
Tárgymutató, Index, Sachregis

ter.
Tárgyszerűség, Objectivität.
Tárgyüveg, Objectiv. hm.
Tárház, Niederlage.
Tárházbér, Lagerzins.
Tárházbérre köteles, Lagcrzins- 

pílicbtig.
Tárházbértől mentes, Lagor- 

zinsl'ri'i.
Tárházi felvigyázó, Ma gazin au f- 

seber.
Tárházi főnök, Magazinverwalter.
Tárházi tisztviselő, Magazinbe

amter.
Tarifa, Tarif.
Tarka homokkő, bunter Sand

stein.
Tarka márga, bunter Mergel, f.
Tarka nyersvas, halhirtes Roh

eisen. Ico.
Tarka ólomércz, Buntbleierz, 

Pyromorphit, á.
Tarka palaagyag, bunter Schie

ferthon. / .
Tarka rézércz, bunter Kupfer

kies, Erubescit, Bunlkupfererz, 
Roinit. ii.

Tarlózás, Nachlese.
Tarlózó vájás, Stoppelbau. b.
Tárnok, Maga/.incur.
Táró, Stollen, q.
Táróácsolat, Stollenzimmerung. 

b.
Táró ága, Stollenflügel, b.
Táró ágak, szintes ágai a 

tárónak, Einschläge, h.
Táróbér, Slollensteuer, Stollen

zins. b.

Táróbirtokos, Slöllner. b.
Táró föntje, Stollenfirste, b.
Tárógyám, Stollenpfeiler, b.
Táróheted, Stollensiebentel, b.
Tárókilenczed, Stollenneuntes, b.
Tárókötés, Stollenzimmerung. b.
Táró magassága, Stollenhöhe. 

b.
Táró martja, Stollenulm. b.
Táró mívelés, Stollenbau, Stol- 

lenbetrieb. b.
Táró szája, Stollenmundloch, b.
Táró szélessége, Stollenbreite, b.
Tárószelvény, Stollenquerschnitt. 

b.
Tárószerüen, stollenmässig, b.
Tárótalpa, Stollensohle, b.
Tárót hajtani, einen Stollen 

treiben, b.
Táró torkolata, Tagstück des

Stollens, b.
Táró vágata, Stollenhieb. b.
Táró vájatvége, Stollenfeldort. 

b.
Társ, Gompagnon, Geselle.
Társak, Gonsorten.
Társas, collegial.
Társaság, Gonsortium, Kame

radschaft, Gesellschaft, Genos
senschaft, Societät.

Társerecske, Gefährte, Gefährtei. 
b.

Társpénz, Brudergeld, Bruder
kreuzer, Bruderpfennig, Büch
sengeld. b.

Társpénztár, Büchse,Bruderlade, 
Knappschaftskasse, b.

Társpénztári ellenőr, Bruderla
dens Gontrolleur. b.

Társpénztári gondnok, Bruder
ladensverwalter. b.

Társpénztári járulék, Bruder-· 
ladensbeitrag, b.

Társpénztári kegyadomány,
Bruderladens Gnadengabe. b. ·

Társpénztári kölcsön, Bruder
ladens Darlehen, b.
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Társpénztári nyugalombér,
Bruderladensprovision, b.

Társpénztári öregek, Bruderla
dens Aelteste. b.

Társpénztári tag, Bruderladens
mitglied. b.

Társpénztári vagyon, Bruder- 
taden.sverniögen. b.

Társpénztári választmány, Bru- 
derladensausschuss. h.

Társpénztári választmányi ta
gok, Aelteste der Bruderlade. 
h.

Társulás, társulat, Association.
Társulat, Consortium, Compag

nie, Verein, Gesellschaft; név
telen társulat, anonyme Ge
sellschaft.

Társulat alakulása, Gonstitui- 
rung einer Gesellschaft.

Társulati alapszabályok, Ge
sellschaftsstatuten.

Társulati alaptőke, Gesellschafts- 
capital.

Társulati vagyon, Gesellschafts
vermögen.

Társulatok egyesülése, Fusion 
der Gewerkschaften. />.

Társulni, vergewerken. b.
Tartalék, Reserve.
Tartalékcső, Ersatzrohr. gé.
Tartalékgép, Hülfsmaschine. gé.
Tartalékkazán, Hülfskessel. gé.
Tartalékláncz, Nothkette.
Tartalékpénztár, Reserveka ssa.
Tartaléktőke, Reservefond.
Tartalékos gép, Ersatzmaschine, 

Reservemaschine, gé.
Tartalékos szellentyü, Nothven

ti I. gé.
Tartalmas, haltig, reichhaltig, b.
Tartalmazni, enthalten, b.
Tartalom, Gehalt., Halt, Inhalt; 

dús tartalmú, gehaltvoll ; 
meddő, gehaltlos, b.

Tartalomjegyzék, Haltzettel, 
Probenschein, Probenzettel; ké. 
Inhaltsverzeichniss.

Tartalommeghatározás, Inhalts
bestimmung. ké.

Tartani, fortdauern.
Tartó, Console, Träger; e. Re

servoir.
Tartó fogó. Haltzange, gé.
Tartóhely, Behältniss.
Tartó karika, Haltring.
Tartó láncz, Haltkidle.
Tartós, tartósan, dauerhaft, 

ausdauernd, nachhaltig.
Tartó sín, Schienenträger, é.
Tartósság, Dauer, Dauerhaftig

keit, Haltbarkeit.
Tartóssága az éreznek, Anhal

ten des Adels, h.
Tartozandóság, Portinenz.
Tartozás, Riccord, Schuld.
Tartozásiba tenni könyvelésnél,

debitiren.
Tartozások, Passiva.
Tartozások állapota, Passiv

stand.
Tartozások jegyzéke, Iliccord- 

vormerkung.
Tartozás oldala, Debetseite.
Tartozás tétele, Schuldpost.
Tartozék, Appertinenz, Contin

gent, Zubehör, Zugehör.
Tartozik, vett, Debet.
Tartózkodás, Aufenthalt.
Tartózkodás helye, Aufenhalts- 

őrt.
Tartózkodás ideje, Aufenthalts

zeit.
Tartozni, schulden.
Taszító erő, Abstossungskraft.
Tatarozás, R e p aratu r.
Tatarozni, repariren.
Tatarozó műhely, Reparatur

werkstätte. gé.
Távoleső, entlegen.
Távolság, Abstand , Distanz, 

Entfernung; a nyomkarimák 
között, lichter Abstand zwi
schen den Spurkränzen, gé.

Távolságmérő, Distanzmesser. 
bin.
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Távolságmutató, Distanzzeiger.
Távolság pontja, Distanzpunkt. 

hin.
Távolság vonala, Distanzlinie. 

hm.
Távozhatásra engedély, Urlaub.
Taxodium, Taxodium. /'.
Tébolyodottak intézete, Irren

anstalt..
Technika, Technik.
Technikus, Techniker.
Technológia, Gewerbkunde.
Tégely, Tiegel, ko.
Tégelyből öntés, Tiegelgiesserei, 

Tiegelguss. ko.
Tégelyes kémlőpest, Tiegelpro- 

birofen. ké.
Tégelyfedő, Tiegeldeckel. ko.
Tégely fogó, Bauch zange, Ti egei - 

zange, Tiegelzirkel, Korbzange, 
Tcmperolenzange. ko.

Tégely háromlába, Tiegeldrei- 
í'uss. p. V.

Tégelykoszorú, Tiegelkranz, p. v.
Tégely olvasztás, Tiegelschmel- 

zen. ko.
Tégelypest, Tiegoloí'en. ko.
Tégelysalak, Tiegelschlacke, ko
Tégelyszék, Untersatz. ké.
Tégelytapadék, Tiegelkrütz. ko.
Tégla, Backstein, Mauerziegel, 

Ziegel, gebrannter Ziegel, Zie
gelstein ; tűzálló tégla, feuer
fester Ziegel, é.

Téglaagyag, Ziegelerde, Ziegel
thon. é.

Téglaalap a leüző tűzhelyen,
Ziegelherd. ko.

Téglaburkolat, Ziegelpflaster, é.
Téglaégető, Ziegelbrennerei, é.
Téglaégető kemencze, Ziegel

brennofen, Ziegelofen. é.
Téglaépítmény, Ziegclbau. é.
Téglaércz, Guprit, Kupferpecherz, 

Ziegelerz. A.
Téglafal, Backsteinmaucr, Zie- 

gelmauer, Ziegelwand. é.

Téglafalazat, Backsteinmauer- 
werk, Ziegelmauerwerk. é.

Téglagyár, Ziegelbrennerei, Zie
gelei. é.

Téglagyártás, Ziegelfabrication. 
é.

Téglagyártó gép,Ziegelmaschine, 
Ziegelpresse, é.

Téglakötés, Ziegelverband, é.
Téglaminta, Ziegelform. é.
Téglapárkány a leűző tűzhe

lyen, Ziegelkranz, ko.
Téglaréteg, Ziegelschichte, é.
Téglát égetni, Ziegel brennen, é.
Téglavető, Ziegelschläger, é.
Teher, Belastung, Fracht, Lade

gewicht, Ladung, Last.
Teheráru, Fracht, Frachtgut.
Teheráru díjszabás, Frachtgut

tarif.
Teheráru felvétel, Frachtgut

aufnahme.
Teheráru kiadás, Frachtgutaus

gabe.
Teherbírás, Ladungsfähigkeit, 

T ragfähigkeit, Τ ragvermögen.
<β·

Teherforgalom, Frachtverkehr.
Teherfölösleg, Überlast.
Teherhajó, Frachtschiff.
Teherhárító ív, Entlastungsbo

gen. é.
Teherhordó ló, Saumpferd.
Teherhordó ösvény, Saumpfad.
Teherkocsi, Frachtwagen, Last

wagen.
Teherszállítás, Frachttransport.
Tehertől mentes, lastenfrei.
Tehervonat, Frachttrain, Fracht

zug, Güterzug, Lastzug.
Tehetetlenség, Beharrungsver

mögen, Trägheit, gé.
Tehetetlenségi nyomaték, Träg

heitsmoment. gé.
Tehetetlenség mértéke, Träg

heitsmodul. gé.
Tehetség, Mittel, Talent, Vermö

gen.
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Tehetséges, talentvoll
Tekeres, Gewinde einer Feder; 

jé. Gonvolut.
Tekeresfúró, gewundener Lioh- 

rer. b.
Tekeresrúgó , Schnoekenfeder , 

Spiralfeder, jé.
Tekerület, Gewind. jé.
Tekintélyes, imposant.
Tekintet, Bezug , Beziehung . 

Rücksicht.
Tekintetbe venni, berücksichti

gen, respectiren.
Tekintetbevétel, Berücksichti

gung, Erwägung.
Tekintetes, löblich, wohlgeboren.
Tekintet nélkül, rücksichtslos.
Tekintettel valamire, in Bezug 

a u f .

Tekintet valamire, Beziehung.
Tekintve, in Erwägung.
Teknő, Mulde, Trog. b.
Teknőalaku, muldenförmig, b.
Teknőcske, Trögcl. b.
Teknőfoncsorítás, Trogamalga- 

mation. ko.
Teknőrosta, Sprengtrog. b.
Teknőszárny, Muldenflügel, b.
Teknővég, Muldenende. b.
Teknővonal, Muldenlinie, b.
Telefon, Telephon.
Telegraf, Telegraph.
Telegráfi értekezés, telegrafische 

Gorrespondenz.
Telegráfi válasz, Drahtantwort..
Telegram, Telegramm.
Telekadó, Grundsteuer.
Telekelzárás, Feldessperre, b.
Telekfektetés terve, Schurfplan. 

h.
Telekfölmérés, Feldverschie

nung. b.
Telekföltárás, Feldaufschluss, b.
Telekhatár, Feldesgrenze, h.
Telekkisajátitás, Grundablösung.
Telekkönyv, Grundbuch, Katas

ter, Lagerbuch.

Telekmérték, Feldmaass, Giu- 
henmaass. b.

Telekrészlet, Grundpareelle.
Telekszélesség, Schrrmbreite. b.
Telekszerzés, Grundeinlösung, 

Grunderwerh.
Telekválasztó akna, Scheide

schacht. b.
Telep, Flötz, Lager, Lagers tült.·': 

széntelep, Kohlenílötz. b.
Telep, telepítés, Anlage eines 

Werkes, Etablissement.
Telepanyag, Lagermasse, b.
Telepbányászat, Flötzbergbau, 

Kohlenbergbau, b.
Telepenként, Flölzweise. b.
Telepezett váltó, domieilirter 

Wechsel.
Telepföltárás, Aufschluss der 

Lagerstätte, h.
Telepíteni, colonisiren, etabli- 

ren.
Telepítvény, Golonie.
Telepkőzet, Lagermasse, b.
Telepmész, Flötzkalk. / .
Telepszerű, flötzartig.
Telepszerű ér, Lagergang. b.
Teleptérkép, Flötzkarte. b.
Teleptömzs, Lagerstock, liegen

der Stock, b.
Település, Lagerung, b.
Település viszonya, Lagerungs- 

verhältniss. bin.
Telep vastagodása, Bauch einer 

Lagerstätte, b.
Telepvonulat, Lagerzug. b.
Televény, Dammerde.
Televényföld, Humus.
Telhetés, Sältigungscapacität. r.
Téli ablak, Doppelfenster, é.
Téli fogyasztás, Winterabsatz, b.
Teliről hézagra, Voll auf Fug.
Telíteni, impregniren, saturiren, 

sättigen, tränken, r.
Telítés, Impregnation, Sättigung.

V.
Telítés módja, Impregnirungs- 

methode.
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Telített fa, imprägnirtes Holz. 
Telített övék, Imprägnationszo

nen. / .
Telítetlen, ungesättigt. r.
Telítő edény, Impregnirgcfäss. 
Telítő elemzés, Sältigungsana- 

lyse. la'.
Teljes, complet, gefüllt., voll. 
Teljes alak, holoedrische («e- 1 

stall, voll flächige Gestalt, ú. 
Teljes állomány, Gompletsland. 
Teljes bevétel, Gosammlein- 

nalnne.
Teljes élű faragott fa, vollkan- 

tifr. L
Teljesen, vollständig.
Teljesen lefejteni, pressbauen, 

pressverhauen. !>.
Teljesen lefejtetett, todigehaul.

h.
Teljes erő, Bruttokraft., Rohkraft.

Ψ-
Teljes érvényű, vollgültig.
Teljes esés, absolutes Gefälle, hm. 
Teljes fémtartalom, absoluter 

Halt der Erze. ko.
Teljes gárdozat, Schrottzimme

rung. h .  i
Teljes gyűlés, Plenarsitzung, Ple- j 

narversaminlung.
Teljes hatás, Totaleífect.
Teljes hódolattal, eluTurchtsvoll 
Teljes hatalom, Pienipotenz. 
Teljesíteni, befolgen. in Erfüllung j 

bringen. j
Teljesíteni kötelességét, erlul- ; 

len sein(‘ Pflicht.
Teljesíteni munkát, verfahren !

die Schicht, h. \
Teljesítés, Befolgung.
Teljes kiadás, Gesammtausgabe. | 
Teljeskoru, mündig, volljährig. 
Teljeskoruság, Mündigkeit, Voll- |

jährigkeif.
Teljes nyomás, Volldruck, yi·. \ 
Teljes nyomású gőzgép, Voll- | 

druckdampfmaschine. yL

Teljes összeg, Gesammtbetrag, 
'fötalbetrag, 'fötalsumme.

Telj esség, V ο 11 s tä n d i gk e i t.
Teljessuly, Bruttogewicht, Ge- 

sanmdgewicht. Sporen.
Teljessulyu, vollwichtig.
Teljes tisztelettel, hochachtungs

voll.
Tellur, Tellur, r.
Tellurbizmut, Tetradymit. Λ.
Tellurérez, Tellurerz. h.
Tellurezüst, Tellursilber, ή.
Tellurólom, Tellnrblei. v.
Telt, voll.
Telve, voll.
Temetés költsége, Conductkos- 

tcn.
Temető, olyan bánya, mely 

tele van meddő törecsesel,
Begräbniss, wo alles mit Ber
gern vorstürzt ist. h.

Tengely, Achse. Axe, Spindel, 
Welle; <ß. kerék tengely, 
Kadaehse; forgó tengely, be
wegliche Achse; rögzített ten
gely, feste Achse; könyökös 
tengely , gekröpfte Achse ; 
kapcsolt tengelyek, gekup
pelte Achsen; forgattyús ten
gely, Achse mit Kurbelzapfen; 
eltolható tengely, verschieb
bare Achse; összetett tengely, 
zusammengesetzte Achse. <ß.

Tengelyágy, Achslager. yL
Tengelyágy béllés, Achsfutter. 

II1'·
Tengelyágy burok. Achslagor-

gehäuse. yL
Tengelyesap, Achsenhals, Ach

senzapfen. yé.
Tengelyek közti távolság, Ach

senstand. iß.
Tengelyfordulás, Aehsenumdre- 

hung. yL
Tengely irányban metszhető,

Axotoin. <i.
Tengelykarika, Spindelring. h. ·

21
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Tengely kilométer, A chski lo m ο ■- 
ter. gé.

Tengeíyköz, Achsenstand, gé.
Tengelymérföld, Achsmeile. gé.
Tengelymozgás, Achsenbewe

gung. gé.
Tengelypróba, Achsenprobe, 

Achsprobe. gé.
Tengelysurlódás, Achsenreibung. 

gé.
Tengelyszeg, Achsennagel, gé.
Tengelyterhelés, Achsbelastung, 

Achsenbelastung, gé.
Tengelytok, Achsfutter. gé.
Tengelytok a tőkefő fúrásához,

Kloben zum Pfaffenköpfbohren.
p .  V.

Tengelytörés, Achsbruch, Ach
senbruch. gé.

Tengelyvas, Achsenblech. k<>.
Tenger, Meer.
Tengerfenék, Meeresboden. /.
Tengeri, pelagisch. /'.
Tengeri só, Baysalz, an Seeufern 

gewonnenes Salz, Meersalz.
Tengerszín, Meeresspiegel. / .
Tennantit, Kupferblende «.
Ténta, Dinte, Tinte.
Tentaculitok, Tentaculiten. j .
Téntapor, Dintenpulver.
Téntatartó, Dintenfass, Tinten

fass.
Tény, Thatsache.
Tényálladék, Thatbestand.
Tényállapot, Sachlage.
Tényállás jegyzőkönyve, That- 

bestandsprotocoll.
Tények, Facta.
Tényező, Coefficient, Factor.
Tényfölvétel, Thaterhebung.
Tényleges, effectiv. factisch.
Teodolit, Theodolit, hm.
Tér, Raum, Terrain: térbeli 

pont, ein Punkt im Raume; 
térbeli kiterjedés, räumliche 
Ausdehnung.

Terasz, Terrasse.
Térdbőr, Knieleder, h.

Terebratula, Terebratula. / .
Téregység, Raumeinheit.
Teremtéstan, Kosmogonie. / .
Térés, geräumig.
Térfelügyelőség,Platzinspection.
Térfogat, Flächeninhalt, Flä

chenraum, Rauminhalt.
Térfogati kiterjedés, räumliche 

Ausdehnung, gé.
Térfogatos elemzés, Massana- 

lyse. hé.
Térfogatos próba, Titrirmethode, 

Titrirprobe. massanalytische 
Probe. M

Térfogatszámítás, Inhaltsbestim
mung. é.

Térfölvétel, Terrainaufhahim·. 
hm.

Terhelvény, Belastung.
Terhelő adósság, Passivschuld.
Terhelő próba, Belastungsprobe. 

</■
Terhelő vas, Beschwereisen, lm.
Terhére, zur Last.
Terhes, beschwerlich.
Térismeret, Terrainkenntní ss.
Térítmény, Ersatz.
Térítménytétel, Ersatzpost.
Térítő a vasúton, Wechsel, é.
Térítő csúcs, Weichenherz. é.
Térítő jel, Weichensignal, é.
Térítő kar, Weichenhebel, é.
Térítő lapát, Abschlagschaufel. 

ko.
Térítő sín, Weiehenschiene. é.
Térítő sínnyelv, Wechselzunge.

é.
Térítő sróf, R eversirschraube. gé.
Térítő szeg, Daumen am Rund

baum. b.
Térítvény, Gegenschein, Revers.
Terjedékeny, ausdehnbar, expan- 

sibel.
Terjedékenység, Ausdehnbar

keit, Expansibilitäl.
Terjedelem, Ausdehnung, Mäch

tigkeit. h.
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Terjedelmes, ausgedehnt, um- ' 
lassend, voluminös, weitläufig. 1

Terjedés, terjesztés, Fortpflan
zung.

Terjedés ereje, Ausdehnungs- 
krnf't.

Terjedés sebesség·, Forlpílan- ! 
zungsgoschwindigkeil.

Terjedhető, expansibel. j
Terjeszkedés, Expansion; ter

jeszkedéssel működő gőzgép, 
Dampfmaschine mit Expansion; 
terjeszkedés nélkül működő 
gőzgép, Dampfmaschine ohne 
Expansion; változtatható ter
jeszkedés, variable Expansion ; 
állandó terjeszkedés, feste ! 
Expansion. ß .

Terjeszkedés excentere, Expan
sionsexcenter. //('.

Terjeszkedés foka, Expansions
grad. ß .

Terjeszkedés görbéje, Expan- 
sionscurve. ß .

Terjeszkedés hatása, Expansi
onswirkung.

Terjeszkedés hengere, Expan- | 
sionscylinder. ß .

Terjeszkedéssel működő gőz- j 
gép, Dampfmaschine mit Ex
pansion ; terjeszkedés nélkül 
működő gőzgép, Dampfma
schine ohne Expansion ß .

Terjeszkedés szaka, Expansions
periode. ß .

Terjeszkedést eszközlő emeltyű,
Expansionshehel. ß .

Terjeszkedést eszközlő készü
lék, Expansionsvorrichtung. ß  [

Terjeszkedést eszközlő kor- 
mánylv, Expansionscoulisse. 
ß .

Terjeszkedést eszközlő kor - 
mánymű , Expansionssteue
rung. ß .

Terjeszkedést eszközlő tolóka,
Expansionsschiliber, ß .

Terjeszkedő erő, Ausdehnungs- 
kraft, Expansionskraft, Expan
sivkraft. ß .

Terjeszkedő képesség, Ausdeh
nungsvermögen.

Terjeszteni, fortpllanzcn.
Terjeszteni vágatot, ein Ort

erlangen. />.
Terjesztő eszköz, Fortpflan

zungsmittel.
Térkép, Karte, Landkarte, Mappe.
Térképállvány, Kartengestell, b.
Térképeim, karliren; hm. map-

piren.
Térképgyűjtemény, Karten

sammlung. b.
Térképlajstrom, Knrfenregister. 

hm.
, Térképtok, Kartenhüchse. hm.I Terméketlen, improducliv, steril

Termékek, Naturalien.
Termelés, Erzeugung, Production.
Termelés ára, Erzeugungspreis.
Termelni, erzeugen, prodnziren; 

honntermelt, selbshuzeugt. b.
Termelő, Erzeuger. Producent, 

productiv.
Termelő ár, Productionspreis.
Termelő képesség, Erzeugungs

fähigkeit, Produclionsfähigkeit.
Termelő költségek, Productions- 

kosten.
Termény, Erzeugniss. Naturpro- 

duct, Product; ásvány ter
mény, mineralisches Product; 
finomított termény, raffinirtes 
Product; gyártmány, ipar
termény , Induslrieproduct; 
kohótermény, Ilültenproduct; 
mütermény , Kunstproduct; 
növényi termény, vegetabili
sches Product; nyers termény, 
Kohproduct.

Termény ár usí tás, P r ο 11 u c 1 ért ve rs-
schleiss.

Termények, Geschicke. h>.
Térmérő, Flűchcnmesser.
Térmérték, Fiüchenmaass. ,

21*
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Termés arany, gediegen Gold, 
Jungferngold. b.

Termés ezüst, gediegen Silber. 
b.

Termés kén, Jungfern Schwe
fel. h.

Termés kényeső, Jungfern Queck
silber. h.

Terméskő, Bruchstein. t>.
Terméskő burkolat, Bruchstein

pflaster. (>.
Terméskőfal, Bruehsteinmauer. 

é.
Terméskőfalazat, Bruchstein

mauerwerk. é.
Termés réz, gediegen Kupfer, b.
Természet, Natur.
Természetbúvár, Naturforscher.
Természeti, natural.
Természetiek gyűjteménye, Na- 

turaliencabinet.
Természeti esemény, Naturor- 

eigniss.
Természeti folyamat, Natur- 

process.
Természetismertetés, Physiog- 

nosie.
Természeti tünemény, Naturer

scheinung.
Természetrajz, Naturgeschichte, 

Physiographic.
Természettan, Naturlehre, Phy

sik.
Természettudomány, Naturwis- 

senschaft.
Természettudós, Physiker.
Térnagyság, Flächengrösse.
Térokozta nehézség, Terrain - 

Schwierigkeit.
Terület, Areal, Fläche, Flächen

inhalt, Flächenraum; Gebiet, 
Rayon, Territorium.

Területmérés, Flächenmessung
Területméréstan, P lanim et ri e
Területmérő, Planimeter.
Területszámítás, Flächenberedi - 

nung.

Terv, tervezet, Fntwurf, Plan, 
Project.

Tervezése egy miinek, Anlage 
eines Werkes, b.

Tervezni, entwerfen, projecti ren. 
Térviszony, Terrain verlud Inisse. 
Terv nélkül, planlos.
Tervrajz, Plan. Biss, Zeichnung. 
Tervszerint, plangemäss. 
Tervvázlat, Biss, Zeichnung. 

Vorriss.
Tespedés, Stagnation.
Testmérés tana, Stereometrie. 
Testület, Collegium, Corpora

tion, Gremium, Körperschaft. 
Testületi, collegial, gremial. 
Testületileg, in Corpore.
Tétel, Post, Rechnungspost. 
Tételenként, postenweise, t 
Tételszám, Poslnummer. 
Tetemes, erheblich.
Tétlenség, Inacti vitat.
Tető, Gipfel; «. Förste, First. h. 
Tetőállás, Firstenkasten, b. 
Tetőboltozat, Firstengewölbe. b. 
Tetőégetés, Förstenbrand. b. 
Tetőjárat, Firstenlauf. b.
Tetője valamely ürességnek 

a bányában, First. b. 
Tetőköz, Förstenmittcl. b. 
Tetőmart, Firstenstoss. b. 
Tetőnyomás, Firstendrnck. b 
Tetőoldalpászta, Firstulmstrasse. 

b.
Tetőoldalvájás, Firstulmbau. b. 
Tetőpászta, Firstenstrasse, b. 
Tetőpont, Azimuth; bin. Zenith, 

Scheitelpunkt.
Tetőponti iránytű, azimuthal 

Compass; tetőponti kör, azi
muthal Kreis ; tetőponti szög, 
azimuthal Winkel, bin. 

Tetőpontra hágni, culminiren. 
Tetőrés, Firsteinbruch, b. 
Tetőréteg, Firstenflötz b. 
Tetősarok, Firslabsatz.. b. ■ 
Tetőszerüen, firstenmässig. 
Tetőtámaszfa, Firstenstempel. I.
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Tetőt lúgOzni sóhegyben, auf- 
sieden. das Sal/, an dor Docke 
uuslaugen r. b.

Tetőtüzelés, Firstenbrand, b. 
Tetővágás, mivelés a tetőben, 

Dacharbeit, Firstenban, Über
bau. b.

Tetőzet, Redacbung. é. 
Tetradymit, Tetrady mit. d. 
Tetraeder, Tetraéder. Λ. 
Tetraedrit, Fahlerz, Kupfer- 

Quecksilberrablerz, Tetraedrit.
d.

Tetszés szerinti, beliebig. 
Tetterő, Energie, Thatkraft. 
Tettlegesség, Thätlicbkeit. 
Tévedés, Irrung.
Tevékeny, Ibidig.
Tevékenység, Tbätigkeit.
Téves, irrig.
Tevőleges, positiv.
Tevőleges elektromos sark ,

Anode.
Tevőleges sark, positiven· Pol. 
Tilalmi rendszer, probibitiv Sys

tem.
Tilalom, Interdict. Verbot.
Tilos, unerlaubt, verboten.
Tilos erdő, Hägewald, erd. 
Tiltott, unerlaubt.
Tímazit, Timazit, Tracliytgrün- 

stein. / .
Timsó, Alaun d.
Timsóbánya, Alannbergwerk. h. 
Timsóércz, Alaunerz. U. 
Timsófejtés, Alaunbruch, h. 
Timsóföld. Alaunerde. á. 
Timsógyár, Alaunbütte. Alaun- 

werk. I
Timsógyártás, Alaunsiederei h. \ 
Timsókovacs, Alaunkies. ú. 
Timsókő, Alaunstein, á. 
Timsólúg, Alannlauge. h. 
Timsópala, Alaunscbiefei·. ú. 
Timsószírt, Alaunfels. d. 
Timsóvíz, Alaunwasser.
Tirolit, Kupferschaum. d. j
Tiszafa, Taxus, erd.

Tiszt, Official.
Tiszta, gediegen; b. Klar, lauter, 

rein.
Tisztajövedelem , Nettoertrag, 

Reinertrag. Reingewinn. 
Tisztálás, Abläuterung. 0. 
Tisztálás szaka, Läuterungspe

riode.
Tisztálás szérelőben, Läuterung.

z.
Tisztálni, tisztítani, abläutern.

Tisztálni rezet, garmachen, k o . 
Tisztálni szérelőben, läutern, z .  
Tisztáié, Lauterer. 0.
Tisztáié flu, Abläuterjunge. 0. 
Tisztáié készelés, Läuterfrisch - 

schmiede: ko.
Tisztáié lapka, Abläuterkiste. 0. 
Tisztáié lécz, Läuterkiste, z . 
Tisztáié szér, Abläuterherd, Läu

terherd. 0.
Tisztáié vályú, Läuterrinne. 3. 
Tisztáié v íz , Abläuterwasser, 

Läuterungswasser, Läuterwas- 
ser. z.

Tisztán, netto.
Tisztára csurgatni, blanksaigern.

ko .
Tisztaság, Reinlichkeit.
Tiszta súly, Nutzlast. 
Tisztátalan, unrein.
Tisztátalan ezüst, Aftersilber, ko . 
Tisztátalanítani, verunreinigen. 
Tisztátalanitás, Verunreinigung. 
Tisztátalan réz, Ziegelkupfer, ko. 
Tisztátalanság, Unreinlichkeit, 

Verunreinigung.
Tisztavízcsatorna, Klarwasser

lutte. 2,
Tisztázat, Reinschrift.
Tisztázni, mundiren.
Tisztázni iratot, purisiren. 
Tisztelet, Ebre.
Tiszteletbeli, honorär. 
Tiszteletbeli tag, Ehrenmitglied. 
Tiszteletdíj, Honorar. 
Tiszteletlen, unehrerbietig.
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Tiszteletre méltó, respectabel. 
Tisztelni, ehren.
Tiszti biztosíték, Dienstcaution. 
Tiszti eljárás, Amtshandlung. 
Tiszti eskü, Ámtseid.
Tiszti Írnok, Amtsschreiber. 
Tiszti kötelesség, Amtspflicht. 
Tiszti orvos, Physikus.
Tiszti stilus, Geschäftsstyl.
Tiszti személyzet, Amtsperso- 

ru ile .
Tisztítani, putzen, reinigen. 
Tisztítani a fütő csöveket,

durchstossen die Heizrohre.
>β·

Tisztitó ajtó, Ausputztlmrr. ß .  
Tisztító csap, Gvlinderhahn. ß .  
Tisztító cső, Ausblaserohr, Putz- 

rőhre. ß .
Tisztitó göngöritő, EötTelhaspel. 

h.
Tisztító gyapot, Putzwolle. ß .  
Tisztító kalapács, mellyel az 

ezüsthöz tapadt sót leverik, 
Fegehammer. s. b.

Tisztító kötél a fúrásnál, Löf- 
felseil. />.

Tisztító medeneze, Klärsumpf. 
z .

Tisztító nyílás, Auspntzloch. ß .  

Tisztító olló a fúró készülék
nél, Eöffclsrhieber. b. 

Tisztított arany, Kappellrngold
k i

Tisztított ezüst, Kappellensilber.
hé.

Tisztjelölt, Fx pedant,Exspectant. 
Tisztogató ajtó, Putzthün- ko. 
Tisztogató vas, Baumeisen , 

Räumer, Baumspiess. ko. 
Tiszttárs, College, Mitbeamte. 
Tisztviselő, Beamte.
Tisztviselő fizetése, Gehalt, Be

soldung.
Tisztviselőház, Beamtenwohn

haus.
Tisztviselő székhelye, Stations

ort.

Titán, Titan, v.
Titánsav, Until, á.
Titánvas, Menaccanil. rí 
Titánvaskő, Titaneisen, Tilan- 

eisenerz, Titaneisenslein. ά. 
Titkár, Secretär.
Titkos, geheim.
Titkos írás, Geheimschrift. 
Titkos szer, Arcanum.
Titkos telegramm, Zitferdepe- 

sche.
Titok, Geheimniss. 
Titokbantartás, Geheimhaltung. 
Titoktartó eskü, Verseliwiegen- 

heitseid.
Tizedes mérték, üecimaimass. 
Tizedes rendszer, Decimalsys-

t.em.
Tizedes súlymérő, Decimalwage. 
Tizedes tört, Decimalbruch. 
Tizenkétoldalu oszlopok, di-

hexagonale Prismen, rí 
Tizenketted, Zwölftel, der acht 

und vierzigste Theil eines 
Kuxes, b.

Tizenkettedes, duodecimal. 
Tizenkettős alak, Dodekaeder.

i ' lI TÓ, Teich.
Tóárok, Teichgraben, b. 
Toazirozni, toisiren.
Tócsa a zúzóknál, Sumpf. 3. 
Tócsatorna, Teichgerinne, b. 
Tódúlás a pénztárhoz, Andrang 

zur Kassa.
Tóépítés, 'reichbau. b.
Tófenék, Teichsohle.'reichsumpf.

b.
Tógát, Teichdannn. h.
Tóhely, Teichstätte.
Tojásdad, oval.
Tojásdadalaku üregezés, Oval-

caliber. ko.
Tok, Büchse, Etui, Gehäuse, 

Hülse, Muff, Beindel. ß .I Tokbéllés, Nonnenfutter, μ 
\ Tokfenék, Bodenblatt der Muffel. 

ké.
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Tokos cső, Muffröhre. jé.
Tokos kapcsolat, Muffverbin

dung. jé.
Tokos pest, Muffelofen, ké. 
Tokos sarokvasak, Aufsatzbän

der. é.
Tokos szintező, Dosenlibelle, hm. 
Tokzár, Muffenschloss, (jé. 
Tolakodó, zudringlich.
Tolás, Schub.
Toldalék, Ansatzstück; (jé. Zu

satz.
Toldalékcső, Ansatzrohr. jé. 
Toldaléképület, Anbau, Zubau.

β.

Toldani, schiften, é.
Toldás, Schiftung, é.
Toldat, Schiff.
Toldó cső, Aufsatzrohr. jé. 
Toldó rúd, Verlängerungsslange.

<β·
Toldott födél, Schiftdach. é. 
Tolható gém, Fahrkrahn. jé. 
Tolihiba, Schreibfehler.
Tollrajz, Federzeichnung. 
Tollvivő, Schriftführer.
Tolni, schieben.
Toló ablak, Schiebefenster, é. 
Toló gereblye, Schubrechen. 
Toló híd, Schiebebrücke, jé. 
Toló horog, Schiebhacken, jé. 
Toló horony, Einschiebnuth. é. 
Tolóka, Schieber, Schuber, jé. 
Tolóka előresietése, Voreilen 

des Schiebers, jé.
Tolókafedés, Schieberdeckung. 

</■
Tolóka fedőlapja, Deckílüche 

der Schieber, jé.
Tolókakeret, Schuberrahmen, jé. 
Tolóka lapja, Schieberfläche, jé. 
Tolókarúd, Schuberstange, jé. 
Tolóka rúdja, Schieberstange. 

jé.
Tolókás fúvó, Schiebergebläse. 

ko.
Tolókás szellentyü, Schieber

ventil. jé.

Tolókás váltó,Schubersteuerung.
jé.

Tolókás váltogató, Schieber
steuerung. jé.

Tolókaszekrény, Schuberge
häuse, Schuberkasten, Schie
berkasten. jé.

Tolóka szélessége , Schieber- 
breite. jé.

Tolókaszerkezet, Schiebervor
richtung. jé.

Tolóka tengelye, Schieberwelle.
jé.

Tolókát nyomástól megszaba
dítani, den Schieber entlasten. 
jé.

Tolóka útja, Schieberweg jé. 
Toló kerék, Schubrad. jé.
Toló korong a fűrészgépen,

Zahnscheibe, jé.
Toló pad, Schiebebühne, h. 
Tolórúd, Schiebestange, Schub

stange. jé.
Toló szellentyü, Schuberventil. 

jé.
Toló tárcsa a fürészmalomban,

Schiebrad. érd.
Toló zár, Schubriegel, é. 
Tolvajkulcs, Nachschlüssel. 
Tómedencze, Teichbassin, h. 
Tompa, stumpf.
Tompa élű, stumpfkantig. 
Tompák, Tombak.
Tompa szögletü, stumpfeckig. 
Tompaszögű, stumpfwinklig. 
Tompítani élét, abkanten. é. 
Tompítani szögleteket, abschrä

gen. é.
Tompított é l , abgestumpfte 

Kante, ά.
Tonna, Tonne.
Tóőr, Teichwärter h.
Topáz, Topas, ά.
Topázszikla, Topasfels. / .  
Torbernit, Kupferuranít, Uran

glimmer, Uranphillit, Torbernit. 
á.
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Torkolat, Mundloch, Mündung; ' 
b. Auslauf, Ausmündung, Ein- j 
mündung; é .  Schlund.

Torkolatkötés, Mundgezimmer. 
b.

Torkollani, ausmünden, mün
den.

Torlasztani, stauen.
Törladék, Geschiebe. /'.
Torlasztani erővizet, au fschützen. | 

■Betriebswasser ansammeln. c. I
Torlasztó mű, Stauwerk, f .

Torlasztott víz, Stauwasser.
Torlasztó zsilip, Stauschütze é .  '
Torlat, Seifen. / .
Torlatbirtokos, Seifner, b.
Torlatképződés, Seifenbildung ;

Torlatmosás, Seifenwork. h .

Torlatmosó, Seifer, b.
Torlattelep, Seifenlager, / .
Torlódás, Stauung.
Torlódás magassága, Stauhöhe.
Torlódás távolsága, Slauweite. i
Torlódni, stauen.
Torlott kőzet, Seifengehirge. f .  ;
Torlott víz a zúzóköpüben, ge

stautes Wasser. í.
Tornáez, Gang
Torok, Gicht, der innere Hals: j 

sötét torok, dunkle Gicht: j 
világos torok, lichte Gicht, ko. \

Torokbéllés a nagyolvasztónál, ■
Schaehtfutter ko.

Torokcső, Halsruhr. y é .

Torokfedő, Gichtdeckel, ko.
Torokfiókgerenda, Kehlstichbal

ken. c.
Torokfüst, Gichtrauch, ko.
Torokfüstfogó, Gichtniantel. ko.
Torokgáz, Gichtgas. Hochofen- ;

gas. ko.
Torokgázfogó, Gichtgasfang. ko. '
Torokgázzal hevítés, Gichtgas- j 

heizung. ko.
Torokgerenda, Kehlbalken, c.
Torokgomba, zinkischer Oien- i 

bruch. Zinkofenbruch, ko.

Torokgyűrű, Gichteylinder. ko.
Torokház, Gichthaus. ko.
Torokhid, Gichtbrücke, ko.
Torokhorog, Gichtkrücke, ko.
Torokkeret, Ria. ko.
Torokláng, Gichtflanime. ko.
Toroklap, Gichtplatte, ko.
Toroklépcső, Gichtstiege, Gicht

treppe. ko.
Toroknyílás, Aufgebeöffnung. 

Gicht, ko.
Torokpárkány, Riastein. ko.
Torokpárkánylap, Gichtgesims

platte. ko.
Torokpor, Gichtsand. ko.
Torokszekrény, Gichtkasten, ko.
Torokszén, Quandelkohle. erd.
Toroktapadék, Gichtschwamm. 

ko
Toroktöltsér, Gichttrichter, Ofen

trichter. ko.
Toroktöltsér ablaka, Gichttrich- 

torlenstor. ko.
Toroktűz, Oberfeuer, ko.
TÓ színe, Teichspiegel, b.
Továbbadás, Expedition.
Tovább adni, expedirem
Továbbesúszni, fortgleiten.
Továbbfolytatni üzletet, fort

führen ein Geschält.
Továbbhajtani vájatvéget, ein 

Ort erlangen, b.
Továbbítani, abfertigen.
Továbbítás, Abfertigung,
Továbbmozdítani, fortbewegen.
Továbbra meghagyni, fortbe

lassen.
Továbbszállítás, Weiterbeförde

rung, Weitersendung, Weiter
transport.

Tovább tolni, fortschieben.
Tovagördíteni, fortrollen.
Tovalapátoló pörkölő p est,

Fortsclmufeliingsröstofen. ko.
Tovaszállítani, fortrollen.
T Ó V Í Z ,  Teichwasser. I>.
Tózár orsója, Teichspindel, b.
TŐ, Stock, erd.
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Tőagyag, Kernthon. ko.
Tőár, Forstzins. erd.
Tőátmérő, KVrndurchmesser. ko.
Többlet, Mehrbetrag, Überschuss, 

Zugang.
Többesden, ruehrmännisch. b.
Többet ígérni, überbieten.
Többszinüség, Pleochroismus, ά.
Tőbér, Stockzins. erd.
Tőhajtás, Stocktrieb, erd.
Tőke, Klotz, Stock, erd
Tőke, Capital, Kapital; heverő 

tőke, todtes Capital; forgó 
tőke , umlaufendes Capital; 
mívelő tőke, forgalmi tőke, 
forgó tőke, Betriebs Capital; 
alaptőke, Anlagecapital.

Tőkebirtokos, Capitalist.
Tőkefő, Pfaffenkopf. p. v..
Tökekarika, Stöcktaschenring.

p .  V.

Tökéletes, perfect, vollkommen.
Tökéletesség, Perfection, Voll

kommenheit.
Tökéletesíteni, vervollkommnen.
Tökéletlen, unvollkommen.
Tökéletlen csurgatás, raubsai- 

gern. ko.
Tőkeolló, Stockscheere. ko.
Tőkésíteni, capitalisiren.
Tőkés üllő, Stockamboss, ye.
Tőkeszámadólap, Capitalconto.
Tőkeszekér, Sägeschlitten, erd.
Tőkeszorító a pörölynél, Stock- 

ring. ko.
Töltelék, Ausfüllung, f .
Töltelék a nagyolvasztóknál,

Füllung, ko.
Töltemény, Ausfüllung. / .
Tölteni, anstürzen ; é. laden : h. 

füllen, ko
Tölteni a nagyolvasztót, füttern. 

ko
Töltés, Ansturz, Damm, Deich, 

Schüttung; e. Ladung, Pal rone, 
Schiesspatrone, Verladung, h.

Töltés a bánya előtt, Anschutt 
vor der Grube, h.

Töltés anyaga, Schüttungsmate
rial. é.

Töltésesuszamlás,, Dammrut
schung. 'é. ■ ■ '

Töltés koronája, Dammkrone, é. 
Töltésláda, Patronenkiste, h .  

Töltés magassága, Dammhöhe.
é.· -  ;  '  _  i . · · . · . . . ; ; : · · : . · , : ; . .

Töltéspapiros, Patronenpapier 
b ·■ ‘.v:;e,;rÖ7

Töltéspárkány, Be'rme.· «,, . r 
Töltésszekrény, Pulverpatronen

kasten. b. . .: ·■ r ';
Töltéstábla, Patronenbrét;t. 'b; . 
Töltés talpa, Dammbasis. á  - 
Töltést csinálni^ dämmen, é. 
Töltéstest, Dammkörper, é: .·. 
Töltés töve, Dammtüss. c.
Töl tike, töltőke, Fii 11 láss. Λ. 
Töltő, Füller, b .  b ' ' 

öltő készülék , Füllapparat, 
Füllvorrichtung.

Töltő kosár, Schwinge. J > . 
Töltőlyuk a bogsán, Füllloch. 

érd.
Töltött, gefüllt.
Töltsér, Crater; /. Fülltrichter, 

Trichter. . < ■
Töltséralaku, trichterförmig. 
Töltcséralaku csille, Trichter

wagen. b.
Töltséralaku szér, Trichterherd.

2.
Töltsérfúró, Trichterbohrer, b. 
Töltsérfüggesztő rúd, Trichter

hängstange. 7 w.
Töltsértartó, Trichterhalter, lé. 
Tölgyfa, Eiche.
Tölgy fakéreg, Ei eh en ri n d e. 
Tölgypalló, Eichendiele, Eichen

pfosten. é.
Törnedék, Dichtung, Dichtungs

materiale. ye.
Törnedék a dugattyúnál,

Packung, ye.
Törnedék a zároló perselyben,

Verpackung, gé.
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Tömedékfonat, Dichtungszopf. 
gé.

Tömeg, Masse.
Tömegbeverődés, Conglomera- 

iion. / .
Tömeges, massenhaft, massig. 
Tömeges kőzet, Massengestein. 

/·
Tömeges szállítás, Massentrans

port.
Tömeggondnok, Massecurator. 
Tömeghegység, Massengebirge.

■f·
Töményiteni, concentriren. 
Töményités, Concentration, Con- 

centrationsarbeit. a. 
Töményített kénsav, concen- 

trirte Schwefelsäure, n. 
Töményitő kazán, Concentrir- 

kessel. ko.
Töményitő kéneskő, Concen- 

trationsstein, Concentrations- 
lech, ko.

Töményitő kéneskőolvasztás,
Coneentrationslechschrnelzen.
ko.

Töményitő leűzés, Armtreiben.
Concentrationstreiben. ko. 

Töményitő olvasztás, ( loncen- 
trationsarbeit, Concentrations- 
schmelzen. ko.

Tömités, Dichtung, gé.
Tömitő anyag, Dichtungsmate

riale. gé.
Tömitő gyűrű, Dichtungskranz, 

Dichtungsring, gé.
Tömködés, Dichtung, gé.
Tömlő, Pilge; b. Schlauch. 
Tömlőcsavar, Schlauchschraube. 

ko.
Tömlőcső, Schlauchrohr. gé. 
Tömlőesőkefe, Schlauchrohrbür- 

ste. gé.
Tömlőííapesolás, Schlauchkup

pelung. gé.
Tömő csákány, Stopfhacke. é. 
Tömő csepű, Dichtwerg. gé.
Tömő kés, Stopfmesser, é. [

Tömör, massiv.
Tömör érez, derbes Erz. b.
Tömörmészkő, dichter Kalkstein. 

/·
Tömör stílus, gedrungener Styl.
Tömörűlet, Concretion.
Tömött, consistent, dicht (bei 

festen Körpern).
Tömöttség, Consistenz, Densität, 

Dichte, Dichtigkeit.
Tömzs, Stock, Stockwerk, h.
Tömzsfejtés, Stockbau, Stock

werksbau. b.
TÖmzsválaszték, Stockscheider. 

b.
Tönkre zúzatott, todlgepocht, 

todtgestampft. s.
Törecs, Berge, b
Törecs a sóbányában, Unberg. 

s. b.
Törecset szállítani, Berge laufen.

b.
Töreesguritó, Bergrolle, b.
Törecshányó, Berghalde, b.
Törecskapa, Bergkratze, b
Törecspad, Versatzkasten, b.
Törecsrakat, Bergversatz, b.
Törecsszállítás, Bergförderniss, 

Bergförderung, b.
Törecsszekrény, Versatz kästen. 

b.
Töreesüreg, a törecs beraká

sára szolgáló tágas üreg a 
bányában, Berglosung, b.

Törecsveder, Bergkübel, b.
Töredék, Bruchstück, Fractio, 

Fragment.
Töredékes, fragmentarisch.
Törékaczél, Brockenstahl, ko.
Törekedni, erstreben.
Törékelni, bestufen, das Gestein 

frisch aufhauen, abstufen, ab
schroten, abknappen, abpicken. 
/>.

Törékelő ék, Bestuffeisen. b.
Törékelő kalapács, Bestuifham- 

mer. b.
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Törékeny, Brüchig, mild; b. 
fragil, gebrechlich.

Törekvő, strebsam.
Tőreöntés, Kernguss. l,v.
Törés, Bruch, Anbruch ; a törés 

sima, der Anbruch ist glatt; 
az érez sima töretü, das Erz 
hat einen glatten Anbruch ; az 
akna iránya megtörik, der 
Schacht macht einen Bruch; 
kötéltörés, Seilbruch. (>.

Tfjrés alakja, Bruchansehen, 
Bruchform.

Törésbeli szilárdság, Bruchfes
tigkeit.

Törés együtthatója, Bruchcoef- 
ficient.

Törés hézaga, Bruchfuge.
Törésig való megterheltetés,

Bruchbelastung, gé.
Töréspróba, Bruehprobe. gé.
Törésszög, Bruchwinkel.
Törés vonala, Bruchlinie.
Töret, Bruch, Bruchfläche; da- 

rás töret, griesiger Bruch; 
durva szemcsés töret, grob
körniger Bruch; finom szem
csés töret, feinkörniger Bruch; 
rostos töret, faseriger Bruch; 
inas töret, sehniger Bruch; 
szálkás töret, stengligerBruch; 
csipkés töret, zackiger Bruch ; 
kagylós töret, muscheliger 
Bruch; földes töret, erdiger 
Bruch.

Töretlap, Bruchfläche.
Tőrfúró, Dolchhohrer. é.
Törgyület, Agglomerat, Breccie, 

klastisches Gestein, Trümmer
gestein. / .

Törlesztendő tőke, Amortisati
onskapital.

Törleszteni, amortisiren.
Törlesztés, Abschreibung, Amor

tisation.
Törlesztésalap, Amortisalions- 

fond.
Törlesztés évi járulékkal, Amor

tisation durch Annuitäten.
Törlesztés részlete, Tilgungs

quote.
Törlesztő alap, Tilgungsfond.
Törmelék, Abraum. 4.
Törmelékvas, Brucheisen.
Törni, brechen.
Törő, Brecher.
Történelem, Geschichte.
Történelmi, geschichtlich, histo

risch.
Történet, Geschichte.
Tört rész, Bruchtheil.
Törtszám, Bruch, Fraction.
Törvény, Gesetz, Ordnung; bá

nyatörvény, Bergordnung, b.
Törvényben jártas, rechtserfah

ren.
Törvényellenes, gesetzwidrig, 

widerrechtlich.
Törvényes, gesetzlich, legal.
Törvényhatóság, Gerichtsbar

keit, Jurisdiction.
Törvényhozás, Gesetzgebung , 

Legislation.
Törvényhozó, Gesetzgeber.
Törvényhozó testület, Legisla

tive.
Törvényj avaslat, G esetzentwu rf.
Törvénykönyv, Codex.
Törvényszék, Gericht, Tribunal.
Törvényszéki, gerichtlich.
Törvényszéki végrehajtó, Ge

richtsvollzieher.
Törvényszerkesztés, Codifica

tion.
Törvényszerű, gesetzmässig.
Törvény szolgáltatás, Gerichts

pflege.
Törvénytár, Corpus juris.
Törvénytelen, illegal, ungesetz

lich.
Törvényt kijátszani, das Gesetz 

umgehen.
Törzs, Stamm, Stock, erd.
Törzsrészvény, Sta tnm acti e.
Törzsszám, Primzahl.
Tőszekrény, Kernkasten. Ιο.
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Tőszomszéd, Grenznachbar.· 
Tővég·, Stockende, erd.
Tövisen sűrítés, Dorngradirung.

·'·.· h. ' : - '·
Töviskerítés, Dornzäun·. c. 
Tőzeg, Tori. d.
Tőzegásás, Torfstechorei, Torf

stich. b. .... ■ V
Tőzeget ásni,’torfstechen. ■ · ’ 
Tő^egfúró’,' Torfbohrer. 
Tőzegláp, Torfgrund. Torfmoor. 
Tőzegszén, Torfkohle, ko. 
Tőzegszenítő kémericze, Torf- 

kohlénófeni'dco: ■■ ; '
TŐzegszénrielolvasztópest/J'orf-

kohtenhöchofen.gto; ■· : ,
Tő^egtüzelés, urmifetioriijig,· dé. 
Traehidolerit, Trachydolerit. f. 
Traohit, -Trachyt. /. 
Trachitporfir, Trachytporphyr, 

Liparit, f.
TrachitzÖldkő, Trachitgrünstein, 

Timazit. / .
Trapéz, Trapez.
Trapezoid, Trapezoid. 
Trapezoidhuszonnégyes, Dinkis- 
■ dodekaéder.' & < ' ·

Trappgranulit, Trappgranulit. f. 
Trasz' "Trass. / .  ’ '
Triász, Trias, f.
Triáskcsoport, ‘ TriasgruppeV./.·' "d 
Triászkőrszák, Triasperiode.' 
Trigonia, Trigonia, f .  
Trilobiták, Trilobiten. f  
Trippel·, Trip pél.
Trochus, Trochus, f.
Trón, Thron.
Tudakozódás, Nachfrage.
Tudás vágya, Wissbegier. 
Tudatlan, ignorant, unwissend. 
Tudatlanság, Ignoranz, Unkennt- 

niss, Unwissenheit.
Tudni, wissen.
Tudomány, Scienz, Wissenschaft. 
Tudományos, scientifisch. 
Tudomás, Wissenschaft. 
Tudomásra juttatni, vcrlautba-

renl· ' ; ’•■•■'■;·: ■ .. ■ ■ - ■

Tudomásul venni, zur Kmntniss 
nehmen.

Tudósítás, Anzeige, Avis, Avisi- 
riing, Bekanntmachung, lic- 
hachrichtigung.

Tudósítani, a visi ren.
Tuff, 'Puff. ά.
Tuffképződmény, Tuffbildung, ά. 
Tulajdon, Eigenthum. 
Tulajdonjog, Eigenlhumsrechl. 
Tulajdonos, Eigenthümer.
Tulaj donság, Ei ge ns eh alt. 
Túllépni, überschreiten.
Túllépni az előirányzatot, das 

Praeliminar übersteigen. 
Túlnyomni, üherwiegen. 
Túlnyomó, überwiegend. 
Túlozni, übertreiben.
Túlság a mértékben, Übermuss. 
Túlságos, übermässig.
Túlságos adás, scharfe Gicht. 

ko.
Túlságosan becsülni, überschät

zen.
Túlságosan buzgatott, überpolt.

k o .  ' ' :
Túlságosan égetni, lodtbrennen.
■ ko.

Túlságosan feszített, Über
spannt. : ■ .

; Túlságosan heves nyersvas,
übergaa rés Boheisen. ko. 

Túlságosan heves olvasztás fo
lyamata, übergaarer Gang im 
I lochofen.1 ko.

Túlságosan hevíteni, überhitzen.
(jé.

Túlságosan hevített, überhitzt.

Túlságosan készelő folyamat,
übergaarer Gang. ko. 

Túlságosan készeit, ühergaar. 
ko.

Túlságosan leűzött ezüst, über
feines Silber, ko.

Túlságosan megterhelni, über
bürd e n; ü b ei *1 a s t e n.
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Túlságosan megtölteni, iibor- 
lúllcn.

Túlságosan telíteni, übersätti
gen. r.

Túlságosan terhelni az olvasz
tót, übersclzrn. ko. 

Túlságosan terhelt olvasztó 
folyamat, übersetzter Ofen- 
gang. in.

Túlságps égetés az ezüst fino
mításánál, Überbrand. ko. 

Túlságos magas korú erdő, 
überstündiger Wald. m l. 

Túlságos pontosság, Pedanterie. 
Túlságos termesztés, Überpro- 

ducLion.
Túlsó oldalon lévő, umstehend. 
Túlzás, Übertreibung.
Túlzott, übertrieben.
Tunnel, Tunnel. 't i  

Tunnelakna, Tunnelsrhacht. ■/, 
Tunnelboltozat, Tunndgewölbe.

V.  . ■

Tunnelépítés, 'Tunnelbau. ti 
Tunnelépítés módja, Tunnel- 

baumcthode. ti
Tunnel homloka, Tunücljafado.

ti
Tunnel szája, TunnelmuncUoßh.

é. . · j \
Tunnel talpa, Turínelsohle. ·<?. 
Tunnel tárója, Tmmelstollen.. A. 
Turbina, 'Turbine, t/d 
Turbo, 'Turbo. /.
Turilites, 'Turilites. /.
Turmalin, Schorl, Turmalin. Λ. 
Turmalingnájsz, Sebörlgrmiss,/'. 
Turmalingránit, Schörlgraoit,/. 
Turmalinpala, Schörlscliiefer, ,/. 
Turritela, Turritela. f.
Tus, Tusche.
Tusag, Block.. ...
Tusagólom, Blockblei. k<>. 
Tusagón, Blockzinn. /re. 
Tuscsésze, Tusrlmäplrhcn. 
Tuskó, Block, Klotz,,Slock er<i:. 

Schürbe). ko.

Tuskóburkolat, Stöckelpflaster.
έ.

Tuskófogó, Sehneppelzange. ko. 
Tuskófűrész, Blocksage. 
Tuskókerék, Blockrad. > ; 
Tuskópörkölés, Stüekeiröstung.

bt.
Tuskószekér, a fűrészmalom

ban, Blockwagen, ,e. 
Tuskószerüy blookíörfuig. 
Tuskótőzeg, Blundertorf. \k. 
Tussal festeni, duschen1, , ;
Tust dörzsölni, Tusche „nähen. 
Tutaj, Floss. i
Tutajos, FLossfuhrer, Holzílösser.

érd. ,· ■■! . " ; ■ .· :
Tutajozás, Flossbetrieb.
Tű, Nadel.
Tükörsima, .spiegelglatt. 
Tükörüveg, Spiegelglas, W . 
TükörvaSii. Rohstahleisen, ,R.oh- 

stahlfloss, Spiegeleisépi . Spie- 
, .gelfioss, Spangeleisen, t o l . V 
Tükrös hatod,- Spiegelsextant.

km. . ' r . Λ
Tükrös kobalt,..Spiegelkobalt, A. 
Tükrös negyed, Spiegolquadrant.

hm. .<"■ ;
Tükrös, válladék, Spiegelfläche.

b.  ■ : :·,. , : e  ■:
Tűlevelű.faj Nadplhaum, Nadel

holz. erd. Te j. i ,·,
Tünemény, Erscheinung,; Phäpo^ 

men. ... - ,,ίι..·
Tüntetés* tístrntationv; , ... -ί· 
Türelmetlen, ungeduldig. - 
Türelmetlenség, Intoleranz, ; 
Tűrhetetlen, unerträglich. 
Tűrhető, -erträglich.
Tüske, Dorn; <jé. tüskére ön

teni, über den Dorn giesseft: 
ko. i,

Tüskealaku, dornartig.,, 
Tüskesövény, Domhecke, é.
Tüz, Feuer, Feuerherd tűzhely, 

Feuer. Feuerstätte ; tüzet rak
ni, Feuer anriiachen, i}n,legen? 
tüzet szítani, Feuer anfachen;
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tüzet elrekesztení, Fenét· ab
dämmen. ko.

Tüzalkotásu hegyek, vulkani
sche Gebirge. /.

Tűzálló, brandfest, feuerbestän
dig, feuerfest, unschmelzbar. 
ko.

Tűzálló agyag, feuerfester Thon.
Tűzálló keverék, Chamotte.
Tűzálló ragasz, Feuerkitt, é.
Tűzállóság, Feuerbeständigkeit, 

Feuerfestigkeit, Unschmelzbar
keit, ho.

Tűzálló tégla, Ghamottestein, 
Ühamotteziegel. ko.

Tűzcsatorna, Fftuercanal. La.
Tüzelék, Brennmaterial, Brenn

stoff, Feuerungsmaterial, Heiz
material ; növényi tüzelék, 
vegetabilisches Brennmaterial; ι 
ásvány tüzelék, mineralisches 
Brennmaterial.

Tüzelék fogyasztás, Aufgehen 
des Brennmaterials, Brennmat e
rialienverbrauch. La.

Tüzeléktár, Brennmaterialiendó- 
pöt.

Tüzelés, Feuerung.
Tüzelő anyag, Brennmaterial. 

Feuerungsmaterial.
Tüzelő anyagok tfcra, Brenn- 

materialiendépöt.
Tüzelőfa, Brennholz, Feuerholz, 

Flammholz. La.
Tüzelőfa a tűzzel vájásnál, Setz

holz, h.
Tüzelő hely, Feuerraum.
Tüzelő készülék, Verbrennungs

apparat; ko. Feuerungsanlage. 
(fé.

Tüzelőlyuk, Feuerloch, ko.
Tüzelő rács, Schürraurn. La
Tüzelő szer, Brennstoff, Heiz

material.
Tüzelő szerszám, Feuerungs- 

Werkzeug.
Tüzellenző, Feuerblech; La. 

Feuerspiegel, p  v. \

Tüzelni, feuern.
Tüzes, feurig, glühend, es glüht, 

heiss, ko.
Tüzessiteni, abglühen, glühen, ko 
Tüzetesen, eingehend.
Tüzet szító szerszám, Selzge- 

zäh. b.
Tűzfal, F euemiauer, Giebel mauer.

c.
Tűzfal épületeken, Brandmauer, 

Feuermauer. <·.
Tűzfecskendő , B ra nd spri Ize,

Feuerspritze. ;/é.
Ttizfogó, Feuerkloben, Feuer

kluft, Feuerkluppe, Feuerzange.
ß -

Tüzgát, Feuerdamm. b. 
Tűzhányó, feuerspeiend.

! Tűzhányó hegy, Feuerberg, Vul
kan. /'.

Tüzhegyi kavics, Lapilli, f. 
Tűzhely, ßrennherd, Feuerherd, 

Heizraum. Verbrennungsraum, 
Herd; készelő tűzhely, Herd, 
die Feuergrube des Frischher
des ; tűzhely talp, a láng
pestek tűzhelye, Herd, der 
Boden der Flammöfen, ko. 

Tüzhelyaczél, Herdstahl, ko 
Tűzhely alaplapja a lángke- 

menczénéi, Sumpfplatte. ko. 
Tűzhely aljának készítése, Herd- 

machen. ko.
Tűzhelyanyag, Herdmasse, ko. 
Tűzhely boltozat, Herd ge w ö I b e.

ko.
Tüzhelybunkó, Herdstössel. ko. 
Tüzhelyburkolólap , Herdver

kleidungplatte. ko.
Tűzhely előlapja, Vorderzacken. 

Ita.
Tűzhelyen készelés, Herdfri

schen. ko.
Tűzhelyet döngölni, schlagen 

einen Herd. La.
j Tüzhelyfalazat, Herdgemäuer.
I La.
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Tűzhely feladó lapja, Vereisen. 
ko.

Tűzhelyfenék, Herdboden, Herd
platte. ko.

Tüzhelyfenék a készelő tűzhely
ben, Frischboden, Bodenplatte 
des Frischherdes, ko .

Tűzhelyfenék vaskészelőnél,
Bodenplatte des Frischfeuers, 
Bodenzacken, ko.

Tűzhely gyűjtője, Unterherd. ko .
Tűzhely hátlapja, Hinterzacken, 

Löschzacken, Wolfeisen, Wolf
zacken, ko .

Tűzhely hátlapja, vaskészelő 
tűzhelynél, Aschenzacken beim 
Eisenfrischherd. ko .

Tüzhelykeret, Herdeinfassung, 
Testring. ko .

Tüzhelykészítés, Feuerbau. ko.
Tűzhelylap a készelő tűzhely

nél, Frischzacken, ko.
Tűzhely lapja, Feuerzacken, 

Frischzacken, Zacken, ko.
Tüzhelylapok, vaskészelő tűz

helyen, Abbränder, ko .
Tűzhelymárga, Herdmergel, ko .
Tüzhelyoldalak, Backen des 

Ofenherdes, ko .
Tűzhelypest, Herdofen, ko.
Tűzhelytalp, Herdsohle, ko.
Tüzhelytér, Herdraum, ko
Tüzhorog, Feuerhaggen, Feuer

hacken, Gluthhaggcn. ko .
Tűzi apadék, elégés, fémvesz

ték, fogyaték, Abbrand, ko .
Tűzifa, Brennholz, Feuerholz, ko .
Tűzi fogyaték , Feuerabgang, 

Verbrand. ko.
Tűzi hatás, pyrometrischer Effect. 

ko .
Tűzi képződmények, vulkani

sche Gebilde. / .
Tüzimunka kovácsoknál és a 

kohókban, Feuerarbeit, ko.
Tűzimunkás, Feuerarbeiter, ko.
Tűzi mütan, Pyrotechnik.

Tűzi próba, docimastische Probe, 
Feuerprobe, k i .

Tűzi veszteség, Feuerabgang, ko .

Tűzjel, Feuersignal.
Tűzjelzés, Feuerlärm.
Tűzkár, Feuerschaden.
Tűzkárbiztosítás, Brand versi

cherung , Feuerversicherung, 
Feuerassecuranz.

Tűzkár ellen biztosítás, Feuer
versicherung.

Tűzkő, Feuerstein, Quarz, d.
Tüzlapát, Feuerschaufel, Feu'er- 

schippe. gé.
Tüzlemez, Feuerplatte, c.
Tüzlétra, Feuerleiter.
Tüzmedencze, Feuergrubo. ko .
Tűzmérő, Pyrometer, ko .
Tűzoltó, Feuerlöscher.
Tűzoltó horog, Feuerhaggen. f .
Tűzoltó készülék, Fouerlösch- 

geräth.
Tűzoltó kocsi, Feuerlöschwagen.
Tűzoltó sajtár, Feuereimer.
Tűzoltó szabály, Fcuerlöschord- 

nung, Feuerordnung.
Tűzoltó veder, Feuerlöschcimer.
Túzőkapocs, Heftblech, gé.
Tűzőr, Feuerwächter.
Tüzőrség, Feuerwache.
Tűzpad, Feuerbohne, ko .
Tüzrács, Feuergittcr; ko . Feuer- 

rost, Rost. gé.
Tüzrakó, Feuersetzer, b. -
Tűzserpenyő, Gluthpfannc!
Tűzszekrény, Feuerbox,'Fener- 

büchse, Feuerkasten J  ̂Heiz- 
kammer. gé.

Tűzszekrény burkolata, Büch
senmantel der Feuerbüchse. ■gf‘.

Tűzszikra, Feuerfünken.
Tűztél védő kalap, Feuerhut. 

P V-
Tűztől védő lemez, Fcuerschutz- 

blech. ko .
Tüzveder, Feuereimer.
Tűzvész, Feuerbrunst. ; ·
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Tűzveszély, Feuergefahr, Feuers
gefahr.

Tűzveszélyes, feuergefährli eh.
Tűzzel vájás, Feuerarbeit, das 

Feuersetzen. Feuersetzarbeit, b
Tűzzel vájni, feuersetzen, h.

u.
U-alaku CSŐ, Hosenrohr. ko.
Udvar, Hof.
Udvari cancellaria, Hofkanzlei.
Udvari kamara, Hofkammer.
Udvari tanácsos, Hofrath.
Udvari pecsét, Cabinetssiegel.
Ujéletbeli, kainozoisch. /.
Uj építés, Neubau, é.
Uj építmény, Neubau. <·.
Újítani, innovircn.
Újítás, Neuerung, Novation.
Uj képződés, Neubildung, f .
Uj kutatás, Neuschurf. h.
Uj nyitvány a bányában, iri

scher Anbruch, b
Újra betölteni hivatalt, wieder

besetzen ein Anít.
Újra éleszteni, reproducircn.
Újra élesztő erő, Reproductions- 

kraft.
Újra építeni, umbauen.
Újra fektetni bányatelket, um

lagern. b.
Újra felvenni, reassummiren.
Újra használni, wiederverwen

den.
Újra helyreállítani, wiederher- 

slellen.
Újra hozzáhegeszteni, Wieder- 

anschweissen. yé.
Ujrakovácsolni, umschmieden. 

lm.
Újra leletezni, reinventiren.
Újra megnyitni, wiedereröffnen; 

újra megnyitni egy bányát,
wiederaufnehmen cine Grui»'. 
b

Újra megrakni, wiederbeladen.

Újra mérni, nachwagen, über
messen.

Ujranyitäs, Bewältigung, h.
Ujranyitásra való engedély,

Gewältigungslicenz. b.
Ujraolvasztani, umschmolzen , 

wiederschmelzen. lm.
Újra önteni, umgiessen. lm.
Újraszámítani, recalculiren, übor- 

rechnen.
Újra szerkeszteni, umconslmi

ien.
Újraszervezni, reorganisiren.
Újraszervezés, líeorganisafion.
Ujraverni pénzt, ummünzen, 

umprägen, Umschlagen, j i .  r .

Újság, Zeitung.
Uj szakasz, neuer Absatz.
Uj vörös homokkő, New red 

sandstone. /'.
Ullmannit, Ullmannit, Anlimon- 

nickelglanz. á
Ulmus, Ulmus. /'.
Ungulitok, Unguliten. /'.
Úr, Herr.
Uraconit, Uranocker, á.
Uradalom, Domäne,. Dominium
Uralitporflr, Uralitporphyr. /.
Uralkodó alak, vorherrschende 

Form, ά
Uranit, Nasturan, Pechblende, 

Pecherz, Pechuran, Uranit, 
Uranpecherz. ή.

Uranoxiduloxid, Uranit. </.
Urán-réz-hydrophosphát, Ghal- 

kolith, Torhernit. Λ.
Uranszurokércz, Uranit, Uran

pecherz. ά.
Urasági, herrschaftlich, b.
Uravesztett jószág, Gadmität. b
Úrbér, Bergfrohne. b.
Úrjog, Regale.
Úrrész, Erbkux. b.
Ursus, Ursus / .
Uszadék, Anschwemmung.''/.
Úszni, schwimmen.
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Úszó, Schwimmer, gé.
Úszó arany, Fliehgold, Fliess- 
_ goid. -■

Úsztatás, Holztrift., Trift, Trit
tling. ml.

Úsztatás joga, Flossrecht. 
Úsztatni fá t , flössen, holz- 

schweinmen, triften, erd. 
Úsztató gát, Fiosswchr.
Úsztató gereblye, Holzrechen. 

érd.
Úsztató horog, Griessbeil, (iritz- 

beil, Riessbeil, Schwemmhag- 
gen. érd.

Úsztató patak, Flösshach. 
Úsztatott fa, Flossholz, Trift- 

holz. m l.
Út, Hahn, Strasse*, Weg, nedves 

Út, kalter, nasser Weg; tűzi 
Út, heisser, trockener Weg. ko. 

Utalvány, utalványozás, Assig
nation, Anweisung.

Utalvány fizetésre, Zahlungs
anweisung.

U tál vány lap, Λ n w ei s u n gsb I a n -
qüette.

Utalványozni, anweisen.
Utána adni a leüzésnél, nach-

setzen. ko.
Utána mérni, naehinessen.
Utána nézni, naehfahren. h. 
Utána nyomúlni, nachrückon. />. 
Utána pótolni, nachholen.
Utána rajzolni, nachzeichncn. 
Utána számlálni, nachzählen. 
Utána számláló, Nachzähler. 
Utána számolni, nachrechnen. 
Utána tolni, naehfahren. ko. 
Utána tölteni, nachfüllen. 
Utánfúró, Nachnahmbohrer. !>. 
Utánhajtani, nachtreihen, b. 
Utánozni, nachmachen. 
Utánvétel, Nachnahme.
Utánzás, Imitation, Nachahmung. 
Utánzó alakok, nachahmende 

Gi'stalten. ú.
Utánzóit, nachgemacht.

Utasítani, befehlen, instruiren.
Utasítás, Befehl, Instruction, 

Vorschrift, Weisung; szóbeli 
utasítás, mündlicher Befehl.

Utasító szabály, Verb altungsregel.
Utasítvány, Directiv, Instruction.
Útáthidalás, IStrassenüber- 

brückiing. é.
Utazás, Heise.
Utazás költsége, Fahrgebühr, 

Fahrgeld.
Utazó, Passagier, Reisender.
Útcsatorna, Strasseneanal. é.
Útesinálás, Wegebau, é.
Útépítés, Strassenbau. <·. -
Úthálózat, Strassennetz. é.
Úti dijak, Reisegebühren.
Úti költség, Reiseauslagen, Rei

segeld, Reisekosten.
Útiköltségszámadás, Reisepar- 

ticulare.
Úti napidíjak, Roisediülen.
Útipénz, Weggeld.
Útirajz, itinerarium.
Útközben, unterwegs.
Útlevél, Laufzettel, h.
Útmutató, Wegweiser.
Útnak indítani, abfertigen.
Útnak indulni a pályaudvar

ból, auslaufcn aus einem Bahn
hof. (jé

Utólag bélyegezni, nachstem
peln.

Utólagosan, nachträglich.
Utólagos fúró, Nachbohrer, gr.
Utólagos hatás, Nachwirkung.
Utólagos jelentés, Nachbericht.
Utólagos készelés, nachrennen. 

ko.
Utólagos követelés, Nachforde

rung.
Utólagos megjegyzés, Nach

schrift.
Utólagos munka, Nacharbeit.
Úttöltés, Stra ss endamm.

22
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Úttörés, Bahnbruch en. 
Útügyelő, Strassenaufseher. 
Útvezeték, Viaduct, é.

ü.
Üde lég, frisches Wetter, b. 
Ügy, Sache.
Ügydarab, Actenstück. 
Ügydarabok, Acta, A éten. 
Ügyelni valamire, beobachten. 
Ügyelő, Hutmann. b.
Ügyes, geschickt, gewandt. 
Ügyesség, Fertigkeit.
Ügyész, Fiscal.
Ügyészsegéd, Fiscaladjunct. 
Ügyészség, Fiscalat, Procuratur. 
Ügyetlen, unbchülflich. 
Ügyetlenség, Ungeschicklich

keit.
Ügyirat, Document, Geschäft

stück.
Ügyiratesomó, Actenbund. 
Ügyiratok, Acta, Acten. 
Ügyiratszám, Actennmnmer. 

Actcnzahl.
Ügyismeret, Gcschäftskcnntniss. 
Ügyosztály, Departement, Res- 
_ sort.

ügymenet, Geschäftsgang. 
Ügykezelés, Amtsgebahrung. 
Ügyvéd, Rechtsbeistand. 
Ügyvitel, Amtsgebahrung, Ge

schäftsbesorgung , Geschäfts- 
__ führung.
Ügyvitelköltségei, Verwaltungs

kosten.
Ügyvivő, Agent, Factor, Fiscal, 

Negociant, Sachwalter. 
Ügyvivő hivatal, Fiscalamt. 
Ügyvivőség, Agentur, Factorie, 
__ Procuratur.
Üldözni, verfolgen.

Üledék, Bodensatz; r. Sediment.

Üledékes, sedimentär. /'.
Üledékes képződmény, Flötzfm - 

mation. f .
Üledékes kőzet, Flützgebirge, 

Sedimentgestein. /.
Ülep, Lager, b.
Ülepíteni, setzen, siebsetzen. c.
Ülepített apró dara, Selzgries. 

z.
Ülepített dara, Setzgraupen, 

Setzgröbe, Setzkern. 2.
Ülepített érez, Setzerz. c.
Ülepített flnomdara, Setzkleines. 

z.
Ülepített színpor, llinwmí-

schlich, Setzschlich. 2.
Ülepítő, Siebsetzer. 2.
Ülepítő dugattyú, Setzkolben.
Ülepítő gép, Siebsetzmaschine. 

z.
Ülepítő kád, Setzboltich, Selz- 

fass, Setzkasten, z.
Ülepítő kerék, Setzrad. 0.
Ülepítő készlet, Setzgut. a.
Ülepítő készülék, Selzapparat.
Ülepítő szita, Setzsieb. a.
Ülepítő szivattyú, Setzpumpe. c.
Ülés, Sitzung.
Ülés jegyzőkönyve, Sitzungs- 

protocoll.
Ülésterem, Sitzungssaal.
Ünnep, Feiertag.
Ünnepies, solenn.
Ünnepiesen, feierlich.
Ünnepség, Feierlichkeit, Fest

lichkeit.
Üllő, And) OS. ív.
Üllő alap, Uhabottenkern. k<>.
Üllő foka, Ambosbahn. h>.
Üllőkar, Tíefhammergal)el. ko.
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Üllőkar a hámorban, Eisen- 
kneeht Ix'iiti Hamuiéi·, ko.

Üllő szarva, Amboshorn. ko. 
Üllőtok, üllőtőke, a pörölynél,

Amhossfutler, Ghaholle, Ham- 
merchabotte, Schabolt.e, Scha- 
botlenstock. ko.

Üllőtok gyűrűje, Ghabottenring.
ko.

Üllőtőke, Ambusstock, Ghabot- 
tenslock , I lammerstock .
Schmiedestück. Slock, ko. 

Üllőtőkeg’yűrü, Ambossluckring. 
ko.

Ülnök, Assessor, Beisitzer, Raths- 
beisitzer.

Ülőhely a bányában, Sitzort. b. 
Ültetés, ültetvény, Anpflanzung. 
Ültetvény, Pflanzung, m l.
Ür, der leere Baum; ártalmas 

ür, schädlicher Baum.
Üreg, Kaliber, ko.
Üregelés, Aushöhlung; Cane- 

lirung. ko.
Üregelni, aushöhlen; é. caneli- 

ren. ko.
Üreges mészkő, drüsiger Kalk

stein. /'.
Üregezés, Calibrirung. ko. 
Üregezés csökkenő aránya, Ab

nahme VerhüiLniss bei der 
<'.alibrirung. ko.

Üregezett előhenger, Kaliber-
vorstreckwalze. ko.

Üregezett henger, Galiberwalze. 
ko.

Üregezett szegvashenger, Na
ge leisenkaliberwalze. ko. 

Üregezni, calibriren, kalibriren. 
.. h>·
Üregező gép, Galibrirungsma- 

schine. ko.
Üregező vas, Raumeisen. ko. 
Üreget csinálni, ein Loch aus- 

sparren. b.

Üres, hohl, leer, vacant.
Üres jegy, Biancobillet.
Üres öntés, üres öntvény, Fla

schenguss. ko.
Üresség, Leere, Vacuum.
Üres sóhegy, blindes Gebirge, 

s. b.
Üres szaruzat, Leergespärre. 
Ürítő, Ausstürzer. b.
Ürítő csap, Ablasshahn. (jé. 
Ürítő csatorna, Ablasskanal, a. 
Ürítő hely, Aussturzplatz, b. 
Ürítő készülék, Sturzvorrieh-. 

tung. b.
Ürjegy, Kernmarke. ko. 
Ürmérték, Hohlmaass.
Ürminta, Kaliber, ko.
Űrrel robbantani, raumsehies- 

sen. b.
Űrrel tölteni fúrólyukat, hohl-

laden. b.
Ürügy, Praetexi, Vorwand.
Üst, Kessel.
Üstalaku, késsél förmig.
Üst a takaréktüzhelyen, Spar-

herdkessel. é.
Üstfölzék, Kesselabzug, ko. 
Üstpárkány a sófőző üstön,

Bord. *. b.
Üsttelep, Kesselbatterie, ko. 
Üszög, a szénégetésnél nem tö

kélesen szenesült fadarab,
Bränder, erd.

Üszögös érez, fekete oxidált 
érez, Branderz. b. 

Üszögösrézércz, Kupferschwärze 
ú.

Ütés, Streich.
Ütközés, Stoss. ()('.
Ütközni, stossen.
Ütköző, Buffei·, Pufféi·; rugalmas 

Ütköző , elastischer Buffer;
22*
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rugós ütköző, Buffer mit Fe
der ; kautsuk ütköző, Kaut- 
schukbuffer; tekeresrugós üt
köző, Buffer mit Spiralfeder; 
merev ütköző, unelastischer 
Buffer, jé.

Ütköző gummigyürű, Buffer
gummiring. jé.

Ütköző lap, Stossílüche, jé.
Ütköző lapát, Stossschaufel. jé.
Ütköző léez, Schlagleiste, é.
Ütköző rugója, Bufforfeder. jé.
Ütköző tárcsa, Bufferscheibe, jé.
Ütköző tokja , Bufferbüchse, 

Buffergehäuse, jé.
ütő készülék , Schlagvorrich

tung. é
Ütő kos, Fallhock, Fallklotz, 

Fallschlägel; jé. Rammbär, 
Rammbock, Ramme, Ramm
klotz, Schlaggewicht. (>.

Ütő pöröly, Fallhammer, ko.
Ütő próba, Fallprobe, Schlag

probe. ko.
Ütővas, Aufschlageisen, ko.
Üveg, Glas.
Üvegablak, Glasfenster.
Üvegajtó, Glasthür. <’.
Üvegalaku, hyalin. <i.
Üvegcső, Glasrohr.
Üvegedény, Glasgefäss.
Üvegércz, Argentit, Silberglanz, 

Glaserz, Weichgewächs, á.
Üveges munka, Glaserarbeit, é.
Üveget tétetni ablakba, ver

glasen die Fenster, é.
Üvegfal, Glaswand, é.
Üvegfény, Glasglanz.
Üveg folyadék, Wasserglas, r.
Üveggyöngy, Glasperle, ké.
Üvegmáz, Glasschmelz.
Üvegnemü, glasartig.
Üvegpor, Glasmehl. ké.

Üvegszigetelő, Glasisolator.
üvegtábla, Glasscheibe.
Üvegteleníteni, entglascn. r.
Üvegtörék, Bruchglas.
Üvegzománcz, Glasschmelz.
Üzelék ólom, Werkblei. ko.
Üzelékpróba, Werkprobe. ko.
Üzlet, ( leschüft, Handlung; bá

nyaüzlet, Berghandlung; ko
hóüzlet, Hütlenhandlung, vas
gyári üzlet, Eisenhandlung. h.

Üzleti helyiség, Geschäftslocale.
Üzleti jelentés, Geschäftsbericht.
Üzleti stilus, Geschäftsstyl.
Üzleti Ügy, Geschäftsangelogen- 

heit.
Üzletpangás, Geschäftslosigkeil, 

Geschäftsstockung.
Űzőké, Gapelle, Cupelle, Kapelle.

ko.
Üzökeanyag, Gapellenmasse, ké.
Üzökefogó, Gapellenkluft, Ga- 

pellenzange, Kapellenklul't, Ka
pellenzange. ké.

Üzőkehamu, Gapeihmasche. kr.
Üzőkekészítő, Kapellenschläger.

ké.
Üzőkekölyü, Mönch, kr.
Üzökeminta, Gapellenform, Ka

pellenmodell, Nonne, kr.
Űzőkén leüzni, kapelliren. kr.
Üzökepest, Gapellenofen. ko.
Üzőkeszívás, üzőkeszivat, az 

űzőkébe húzódott ezüst, Ca- 
pellenzug. Kapellenzug. ké.

űzőkét készíteni, Capellenschla- 
gen, Kapellenschlagen, ké.

V.
Vád, vádolás, Beschuldigung, 

Inzicht.
Vádaskodás, Recrimination.
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Vádló, I ne 111 j»; int.
Vádlott, Inculpat.
Vádolni, beschuldigen, inculpi- 

ren.
Vágadék, Gisalien ; p. r. Schrott. 

h>.
Vágadékláda, Schrottentmhc.

p .  ».
Vág'adékréz, Schrottkupler. to.
Vágadék súly mérő, Schrott wage.

p  r.
Vágány, Fahrbahn, Geleise; 

csonka vágány, todies Ge
leis ; keskenynyomu vágány, 
schmalspuriges Geleis; szab
ványos nyomu vágány, nor- 
malspuriges Geleis; szélesnyo- 
mu vágány, breitspuriges Ge
leis ; vízszintes vágány, ho
rizontales Geleis. é.

Vágány átalakítás, Geleisum- 
bau. é.

Vágány kanyarulat, Geleis- 
kriitnmung. é.

Vágány kapcsolás, Geleisver- 
bindung. é.

Vágány keresztezés, Geleis- 
kreuzung.

Vágányrendszer, Geleissystem.
(L

Vágány szélesség, Geleisweite, 
»Spurweite, é.

Vágányt emelni, heben das Ge
leis. é.

Vágány tengely, Geleismitte. é.
Vágás, Hieb, Holzhieb, Holz

schlag. erd.
Vágat, Gezeugstrecke, Hau, 

Hiebluhrung, Schlag, Strecke; 
b. átló vágat, diagonale 
Streckt.·; alapvágat, Grund- 
strecko; lejtő vágat, schwo- 
bendc Stri'cke ; szállító vágat, 
Förderstrecke; szintes vágat, 
streichende Strecke. b.

Vágat ácsolata, Streckengezim-
. mer, Sfreckenzimmerung. h.
Vágat ága, Streckentlügeí. b.

Vágaték a szén fejtésnél, Schlitz.
b.

Vágatékot csinálni a széntelep
ben, aufschlitzen das Kohlen- 
flötz. T>.

Vágatfalazat, Streckenmaue
rung. b.

Vágat föntje, Streckenfirst, b.
Vágatgyám, Streckenpfeiler, b.
Vágathajtás, Streckenbetrieb, b.
Vágat kötése, Streckengezim

mer, Streckenzimmerung, b.
Vágatmagasság, Streckenhöhe. 

b.
Vágat oldala, Streckenstoss, 

Streckenulm. b.
Vágatosztó, Streckenscheider, b.
Vágat pallója, Streckengestänge. 

b.
i Vágatszélesség, Streckenbreite. 

b.
Vágattalp, Streckensohle, b.
Vágat terjesztése, folytatása, 

tovább hajtása, Erlangung, b.
Vágatügyelő, Streckenaufseher. 

b.
Vagdaló, Abschroter; yé. Schrot- 

ter. ko.
Vágható, schlagbar, erd.
Vágható fa, haubar. érd.
Vágni, hauen; b. Schneiden.
Vágó, Hauer; érezvágó, Erz- 

hauer; sóvágó, Salzhauer, b.
Vágóbér, Hauerlohn. b.
Vágó csákány, Schrottkampe.

p.  n.
Vágó kalapács, Schrotthammer.

yé.
Vágó korong a esavarvágó 

gépen, Schneidkopf. yé.
Vágómunka, Hauerarbeit, b.
Vágóműszak, Hauerschicht, b.
Vágóösvény, Hauersteig. b.
Vágósegéd, .Tunghäuer, Lähr- 

häuer. b.
Vágószakmány, Hauergedinge. 

b.
Vágószemélyzet, Hauerschaft, b.
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Vágó szerszám, Schneidezeug. 
gé.

Vágószerszám tartója a csavar- 
vágó gépeken, Schneidzeug- 
support. gé.

Vágó vas, AbscliiOtmeissel. gé.
Vájandék, Vorgriff, b.
Vájás, Aushieb, Abban. Abgra- 

bung; Aushöhlung, é.
Vágás próba, Aushiebprobe, b.
Vagyon, Activa, Entität, Ver

mögen.
Vagyonállás, Activstand.
Vagyonállapot, Vermögensstand.
V agyonállapot kimutatása, Ver- 

mögensstandsausweís.
Vagyonapadás, Vermögensver- 

minderung.
Vagyonérték, Activvermögen.
Vagyonnövekedés, Vermögens

vermehrung.
Vagyontalan, mittellos, unbe

mittelt.
Vagyontalanság, Vermögens

losigkeit.
Vájásra érdemetlennek nyil

vánítani bányát, eine Grube 
todtsprechen. b.

Vájásra nem méltó telek, tod- 
tes Feld. b.

Vájást kezdeni, in Bau nehmen 
eine Grube, b.

Vájatvég, Feldort, Ort. b.
Vájatvégekkel fejtés, Oerter- 

bau. b.
Vájatvég előhaladása, Ortsvor- 

t.rieb. b.
Vájatvéget jelölni, Feldort an

geben. b.
Vájatvéghajtás, Feldortsbetrieb. 

b.
Vájatvég jele, Ortpflock, b.
Vájatvég martja, Ortstoss. b.
Vájni, hamm; h. aushöblen. é.
Vájni dőlés szerint, abbauen | 

eine Strecke nach dem Fallen 
des Ganges, b.

Vájni hosszában, ablängen, b. 
Vájni tárót, auffahren einen 

Stollen, b.
Vájó fejsze, Dechsel. Texel. v. 
Vájó szekereze, Dexel. é.
Vájó személyzet, Belegschaft, 

Belegungs Mannschaft, b.
Vak ablak, Blendfenster, Fen

sterblende. é.
Vak ajtó, Thürblende.
Vakarás, Radirung.
Vakarék, Abschabsei, Gekrätz, 

Krätze, Krätzwerk, Schur, ko. 
Vakarék a rézöntésnél, Guss- 

gokrätz. ko.
Vakarékégető lemez, Krätzaus- 

brennblech. ko.
Vakarékiszap , Krützgruben- 

schlamm. p. v.
Vakarékólom, Krätzblei, ko. 
Vakarékólomítás, Krätzfrischen.

ko.
Vakarékolvasztás, Krätzarbeit.

ko.
Vakarékréz, Krätzkupfer. ko. 
Vakaréksalak, Krätzschlacko. k<>. 
Vakarékszínpor, Krätzschlich.

ko.
Vakarékzúzó, Krätzpochwerk. 

ko.
Vakaró gép, Schabmaschine, p. o. 
Vakaró kefe, Kratzbürste, p. o. 
Vakarókés, Kratzmesser; ko.

Schabmesser, p. r>.
Vakaró vas, Schabeisen, p. v. 
Vakgerenda, Blindtram, Fall

tram, Fehltram. é.
Vakke, Wacko, f.
Vakmerő, tollkühn.
Vakolat , Anwurf, Abputz , 

Bewurf, Malter, Malterverputz, 
Mauerauwurf, Mauerverputz, 
Mörtel, Mörtelanwurf, Über
wurf, Verputz, Wandbewurf, 
Wandputz. c.I Vakolatgipsz, Stuceaturgyps. é.

Vakolatlan téglaépítmény, Zie- 
! gelrohbau. é.
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Vakolni falat, unwerten eine 
Mauer, inaltem, verputzen, é.

Vakoló kanál, Fugkelle, Kalk
kelle, Kelle, Maurerkelle, Mör
telkelle. V.

Vakolt mennyezet, Stuccatur- 
lioden, Stuccaturdecke.

Vakpadolat, Blindboden, r.
Vakpálya, vakvágány, Sack-

balm, Sackgeleis. é.
Vakpest nyersvas termelésre,

Blauoten. ko.
Vakpest salakja, Blauofen-

schlac.ki'. ko.
Vak szokás, Schlendrian.
Váladék, Absonderung, Ablö

sung, Ausscheidung, Saalband, 
Sahlband, Salband, Secretion; 
homorú váladék, schalenför- , 
inige Absonderung ; köbös vá- | 
ladék, kubische Absonderung; ! 
kristályos váladék, Krvstalli- 
nische Absonderung; lapos 
váladék, plattenförmige Ab
sonderung; oszlopos, oszlop- 
alakú váladék, säulenförmige 
Absonderung ; öblös váladék, 
schalenförmige Absonderung; 
réteges, szalagos váladék, 
bankförmige Absonderung ; 
szálas váladék, stünglige Ab
sonderung ; szemcsés váladék, 
körnige Absonderung; tekés, 
gömbös váladék , kugli go , 
spheroidischc- Absonderung: 
tömeges, tömör, vaskos vá
ladék, massige Absonderung; 
váladék az érben, Absonde
rung im Gange. b.

Váladéklap, Absonderungsfläche. 
h.

Váladéktükör, Gangspiegel, h.
Váladozás, Absonderung, b.
Válasz, Antwort, Beantwortung, 

Entgegnung, Replik
Válasz folyamodványra, Be

scheid.

Válaszirat, Beantwortungsschrei
ben.

Válaszolni, beantworten, beschei
den , entgegnen, erwiedern, 
repliciren.

Választás, Ausscheidung, Schei
dung; b. Wahl.

Választmány, Ausschuss, Comité.
Választmányi tag, Ausschuss

mitglied.
Választmány tanácskozása,

Ausschuss-Sitzung.
Választó fa l , Scheidemauer, 

Scheidewand, é.
Választó hasadék, Absonde - 

rungskluft. b.
Választó kalapács, Scheidfäus

tel, Scheidhammer, Scheidpin
kel. h.

Választó lap, Ablösungsfläche, 
Absonderungsfläche , Tren - 
nungsfläche. b.

Választó réteg, Isolirschichte. é.
Választó sík, Trennungsfläche. 

b.
Választott bíró, Schiedsrichter.
Választóvíz, Scheidewasser, pv.
Válatás, Abscheidung des Gol

des vom Siber, Ausscheidung, 
Scheidung, pv.

Válatni aranyat ezüsttől, ab
scheiden, scheiden, po.

Válatni ezüstöt, affiniren das 
Silber; — aranyat, affiniren 
das Gold. pv.

Válató, Scheider, pv.
Válató csövecske, Scheidkölb

chen. hé.
Válató műhely, Scheidgaden, pv.
Válatott arany, Scheidgold. pv.
Válató üst, Scheidkcssel. pv.
Valentinit, Antimonblüthe, Va- 

lentinit, Weiszspiessglanzerz , 
Wciszspicssglaserz. á.

Vállalj, Achselbrett, b.
Vállalat, Unternehmung.
Vállalkozás, Speculation.
Vállalkozni, unternehmen.
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Vállalkozó, baulustig, Entrepre
neur, Speeulant, Unternehmer, 
Übernehmer, é.

Vállalkozó szellem , Specula - 
tionsgeist.

Vallás, Religion.
Vallásgyakorlat , Religions - 

Übung.
Vallásoktatás, Religionsunter

richt.
Vallásos, religiös.
Válldeszka, Schulterbrett 0.
Vállkáva, T ragkranz. b.
Vállkő, Tragstein. é.
Vállkötés, Achselband. é.
Vallomás, Aussage, Geständniss.
Vallónk észelés, Wallonarbeit, 

Wallonschmiede, Zweimal - 
schmelzerei. ko.

Vállvas, Schulterblech, z.
Válmány, Saalband, Sahlband, 

Salband; h. Educt. ko.
Valódi, echt, effectiv, reel.
Valódi érték, Realwerth.
Valódiság·, Echtheit.
Válogatni, klauben, b.
Válogatni érezet, scheiden, h.
Válogató, Ausklauber. h.
Válogató fiú, Klauberjunge. b.
Válogatott érez, Klauherz. b.
Válogatott szén, Lesekohle. érd.
Váló lap, Trennungsfläche, h.
Váló lapok, Klüfte, Schlechten, b.
Valóságos, concret.
Valóságos állomány, Goncre- 

tal status.
Valóságos nagyság, Nal urgrösse, 

natürliche Grösse.
Valószínűség, Prohabilität, Wahr

scheinlichkeit,
Valószínűtlen, unwahrscheinlich.
Valótlan, unwahr.
Valótlanság, Unwah rhei t.
Válság, Katastrophe, Krise.
Váltakozó település, Wechsel

lagerung. / .
Váltó, Wechsel.
Váltóadósság, WeehsclschuId.

Váltó állomás, Wechselstation, <■'
Váltó a vasúton, Wechsel, é.
Váltó csap, Wendungspippe. jé.
Váltogatás, Steuerung. jé.
Váltogató csap, Steuerungshahn. 

,/é.
Váltogató cső, Steuemngscylin- 

der. jé.
Váltogató dugattyú, Steuerungs

kolben. jé.
Váltogató emeltyű, Steuerungs

hebel. jé.
Váltogató készülék, Steuerungs

apparat. (jé.
Váltogató rúd, Steuerungsstange. 

yé.
Váltogató szellentyű, Steue

rungsventil. jé.
Váltogató szerkezet, Steue

rungsmechanismus. jé.
Váltogató tengely, Steuerungs

welle. jé.
Váltogató tolóka, Steuerschie

ber, Steuerungsehieber. jé.
Váltó ív, Schleifhogen. jé.
Váltó jelző, Weichensignal, é.
Váltó karika, Scherglied. h.
Váltó készülék fúrásnál, Abfall

apparat, Freifallapparat, b.
Váltókibocsátó, Wechselaus - 

steller.
Váltó korong, lost· Scheibe, jé.
Váltó körző, Steckzírkel.
Váltókövetelés, Wechselforde

rung.
Váltónyelv, Weichenzunge, 

Zunge, é.
Váltónyelv hossza, Zungenlänge. 

é.
Váltó olló a fúrásnál, Wechsel-

scheere. b.
Váltóóvás, Wechselprotest.
Váltó őr, Weichensteller, Wei

chenwärter. é.
Váltópénz, Scheidemünz(;.
Váltó szerkezet, Schleifbogen- 

mechanismus. jé.
Váltótoldat, We eh s e I a 11 on ge.
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Váltó tolóka, Dampfschieber. <j<·.
Váltott gerenda, Wecliselbal- 

kan.
Váltó vlzkerék, Kchrrad, YVns- 

serkehrrad. I).
Változás, Veränderung.
Változat, Variante, Varietät. /.
Változékony, variabel, veränder

lich.
Változhatatlan, unabänderlich, 

unveränderlich.
Változható kiterjedés, variable 

Expansion, ι/é.
Változtatás, Abänderung, Modi

fication.
Változtatni, verändern.
Változtatni egyenlő nevezőre,

auf gleichen Nenner.
Váltság, Erlös.
Váltságbér, Relutum.
Váltságösszeg, Ahlösungsbelrag, 

Ablösungspreis.
Vályog, Kothziegel, Lehmziegel, 

Luftziegel, c.
Vályú, Gerinne, Gespünde,Grand.

Vályuszerkezet, Rinnenwerk , 
Rinnwerk. z.

Vám, Zoll.
Vámbírság, Zollstrafe.
Vámdíjszabás, Zolltarif.
Vámdíjtétel, Zollsatz.
Vámfizetésre köteles, zollbar.
Vámfölvigyázó, Zollaufseher.
Vámhatár, Zoll-Linie.
Vámhatóság, Zollbehörde.
Vámház, Zollhaus.
Vámhivatal, Zollamt.
Vámhivatali eljárás, Zollver

fahren.
Vámhivatali utasítás, Zollvor

schrift.
Vámilleték, Zollgebühren.
Vámjövedék, Zollgelälle.
Vámköltségek, Zollspesen.
Vámkötelék, ZolIverband.
Vámmázsa, Zollzenlner.

Vámmegtérítés, Zollvergütung.
Vámot fizetni, verzollen.
Vámpeesét, Zollsiegel.
Vámrendszer, Zollsystem.
Vámsuly, Zollgewicht.
Vámszedő, Zolleinnehmer.
Vámszövetkezet, Zollverein.
Vámterület, Zollgebiet.
Vámtiszt, Zollbeamter.
Vámtól mentes, zollfrei.
Vámtörvény, Zollgesetz.
Vámügy, Zollwesen.
Vámügyi bevallás, Zolldeclara- 

tion.
Vámügyi ellenőrzés, Zollcon- 

trolle.
Vámvizsgálat, Zollrevision.
Vándorkő, erratischer Block. /'.
Vándorkő képződmény, erra

tische Formation, f .
Vánkosfa, Beibrett. é.
Várakozás, Erwartung.
Váratlan, unerwartet.
Varázsvessző, Wünschelruthe. I>.
Variolitdiabas, Variolithdiabas. 

./'·
Városbíró, Stadtrichter.
Városház, Stadthaus.
Városi, städtisch.
Városi hatóság, Stadtbehörde.
Városkapitány , Stadthaupt- 

mann.
Váróterem, Wartesaal. f.
Vas, Eisen; C-U alakú vas,

C U förmiges Eisen; ezink- 
kel bevont vas, verzinktes 
Eisen; elégett vas, überhitz
tes, verbranntes Eisen ; ékala- 
ku vas, keilförmiges Eisen; 
finomszemcsés, aprószemü 
vas, feinkörniges Eisen; fino
mított vas, gefeintes Eisen, 
raffinirtes Eisen ; félgömbölyü 
vas, halbrundes Eisen, fehér 
bádog, verzinntes Eisen; folyt
vas, Flusseisen ; gömbölyű 
vas, rundes Eisen; hamufol- 
tos vas, aschenfleckiges Ei-
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sen ; hengerelt vas, ausge
walztes Eisen; hegesztett vas,
doublirles Eisen; hegesztett 
szálas vas, doublirtes sehni
ges Eisen; hegeszthető vas, 
schweissbares Eisen; húzott 
vas, gezogenes Eisen; hideg 
törésű vas, kaltbrüchiges Ei
sen ; hidegen vert vas, kalt- 
gehämmertes Eisen; hőtörésü 
vas , rothbrflchiges Eisen; 
kettős T vagy H alakú vas, 
Doppel T oder H Eisen; ko
vácsolt v a s , geschmiedetes 
Eisen ; kovácsolható vas, 
schmiedbares Eisen: készeit 
vas, gefrischtes Eisen; ke
mény vas, hartes Eisen ; ko
vács vas, Schmiedeisen; kén
köves vas, schwefeliges Eisen; 
lapos vas, flaches Eisen; li- 
kacsos vas, lüekiges Eisen; 
lágy v a s , weiches Eisen; 
nyújtott vas, gestrecktes Ei
sen; nagyszemü vas, grob
körniges Eisen ; nyersvas , 
Doheisen; tarka nyersvas, 
halbgraues Eisen ; világos 
szürke nyersvas, lichtgraues 
Eisen; szürke nyersvas, graues 
Roheisen; tükrös nyersvas, 
Spiegeleisen; fehér nyersvas, 
weisses Roheisen; ócska vas, 
altes Eisen ; öntött vas, Guss
eisen ; öblös vas, hohles Eisen ; 
rostos, szálas vas, faseriges, 
sehniges Eisen; rövid rostu 
vas, kurzseimiges Eisen; réz
zel bevont vas, verkupfertes 
Eisen; szögletvas, eckiges 
Eisen ; széntartalmu vas, ge
kohltes Eisen; szemcsés vas, 
körniges Eisen; szakadozott 
vas, unganzes Eisen; termés 
vas, gediegenes Eisen; töré
keny vas , sprödes Eisen; 
vertvas, Hammereisen, ge
hämmertes Eisen, ko.

Vasalás, Beschlag, Beschläge, 
Eisenbeschlag, yc.

Vasalatlan, nnbosohlagen. á
Vasalni, beschlagen mit Eisern; 

<)('■. schienen. <·.
Vasalni karót, amseimben, é.
Vasamiant, Eisenamyanlh. ά.
Vas-antimonsulfür, Berthierit, 

Heidingerit. á.
Vásárhely, Markt.
Vásárlás, Ankauf, Kauf.
Vásárlás tárgya, Kaufgegen

stand.
Vásárló, Abnehmer.
Vásárló üzlet, Kaufgeschäft.
Vásárolni, kaufen.
Vasárnapi szolgálat, Sonntags

dienst..
Vasáru, Eisenwaare.
Vasárús, Eisenhändler.
Vasas aczél, Ilalbstahl. ko.
Vasas érkibúvás, eiserner Hűl 

beim Ausbiss des Ganges, ko.
Vasas fövény, Eisensand. <ι.
Vasas homokkő, eisenschüssiger 

Sandstein. /'.
Vasazbeszt, Eisenasbest, ú.
Vasbádog, Eisenblech ; fehér 

bádog, verzinntes Eisenblech, 
Weissblech, ko.

Vasbádoghenger, Eisenblech- 
cylinder.

Vasbánya, Eisenbergwerk, Eisen
bruch, Eisengrube, Eisenstein
grube. b.

Vasbányatársulat, Eisengewerk- 
scliaft. b.

Vasbisulfuret, Kammkies, Le
berkies, Markasit, Speerkies. 
Strahl kies, Wasserkies, Zell
kies. ú.

Vasból való, eisern.
Vasbuba, Schopfeisen, ko.
Vasbuga, Eisenzain, Kolben zum 

Ausschmieden, ko.
Vaschlorid, Chloreisen. Eisen

chlorid. >■.



3 4 7  —

Vascsapadék, Eisenniederschlag.
p.

Vasesillám, Eisenglimmer. á. 
Vasesillámpala , Eisenglimmer- 

schiefer.
Vasezipó, Luppe, Duciid, Dail, 

Deil, Doni. ko.
Vasdrót, Eisendraht. ko. 
Vasdrótzsinór, Eisendrahtlitze.

,jL
Vasék, Eisonkcil. </<·.
Vasér, Eisenerzgang. h.
Vasércz, Eisenerz, Eisenstein, b. 
Vasérezdarab, Eisenstufe, b. 
Vasérezér, vasérczes ér, Eisen

erzgang, Eisensteingang. b. 
Vasérczfejtés, Eisenbruch. h. 
Vasér czmu tat vány, Eisenstufe. 

b.
Vaséreztelep, Eisenerzgang, Ei

sensteinl ager. b.
Vaserősségü, eisenfest, é 
Vaseszköz, Eisengeräth, Eisen

kram.
Vasfej, vörös vagy barna, Glas- 

kopf. ú.
Vasfekete, Eisonsclnvarz. 
Vasfelépítmény, eiserner Ober

bau. i'.
Vasfinomító, Frischseluniede. ko. 
Vasfinomító tűzhely, Feineisen-

feuer. ko.
Vasfogyaték, Eisenabbrand, Ei-

sencalo. ko.
Vasfonal, Eisendraht, ko. 
Vasforrasztó, Eisenloth. <ß. 
Vasföld, Eisennmlm. á. 
Vasg’álícz, Copperas, Eisenvitriol, 

Melanterit. Λ.
Vasgerenda, Eisenbalken, Eisen

träger. é.
Vasgöbecs, Eisenschrot, ko. 
Vasgyár, Eisenhütte, Eisenhüt

tenwerk, Eisenwerk, ko. 
Vasgyári gondnok, vasgyári 

főnök, Eisen werks ver waller, kv. 
Vasgyári hivatal, Eisenwerks- 

amt. ko.

Vasgyártás , Eisenfabrication , 
Eisenwesen, ko.

Vasgyárvezető, Eisen works Ver
weser. ko.

Vashab, Eisenschaum , Gar
schaum. ko.

Vashámor, Eisenhammer, Eisen
hammerwerk. ko.

Vashydrophosphat, Eisenphyllit, 
Glaukosiderit, Vivianit. <t.

Vashidroxid, Göthit, Lepidokm- 
kit, Limonit, Stilpnosiderit. Λ.

Vashulladék, Eisenabfälle; <jé. 
Kleineisen, ko.

Vashuzal, Eisendraht, ko.
Vasipar, Eisenindustrie.
Vaskapocs, Eisenklammer. <L
Vaskéksav, Eisenblausäure, o.
Vaskeménységü, eisenhart.
Vassulfür, Eisenkies, Pyrit.; ή. 

Schwefeleisen, ko.
Vaskereskedés, Eisenhandel.
Vaskereskedő, Eisenhändler.
Vaskészelés, Eisenfrischen, ko.
Vaskészelés salakja, Eisenfrisch

schlacke. ko.
Vaskészelő tűzhely, Eisenfrisch

herd. Zcrrenn feuer, Zerrenn- 
herd. ko.

Vaskohászat, Eisenhütten wesen. 
ko.

Vaskohászattan, Eisenhütten
kunde. ko.

Vaskohó, Eisenhütte, ko.
Vaskorszak, Eisenperiode.
Vaskos érez, derbes Erz. b
Vaskova, Kieseleisenstein. <i.
Vaskovaes, Pyrit, Schwefelkies, 

Vitriolkies. «.
Vaskő, Eisenerz, Eisenstein, h.
Vaskőmállító tó, Abwitterungs

teich für Eisensteine, ko.
Vas kö té l, Drahtseil.
Vaslánez, Eisenkette.
Vaslap, Eisenplatte.
Vaslemez, Eisenblech, Eisen

platte, Schwarzblech; galva-
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nizált, ezinkkel borított vas
lemez, galvanisirtes. verzinktes 
Eisenblech: hengerelt vasle
mez , gewalztes Eisenblech; 
hullámos vaslemez, gewelltes 
Eisenblech; kovácsolt vasle
mez, gehämmertes; Eisenblech ; 
rovátkos, ránczolt vaslemez, 
geriffeltes, gerunzeltes Eisen
blech. ko.

Vaslemezgyár, Eisenblechwa 1 z-
werk. bt.

Vaslemezhenger, Eisenblech
walze. ko.

Vaslemezköpeny a nagyolvasz
tón , Eisenblechmantel des 
Hochofens, ko.

Vaslemeztábla, Eisenblechtafel. 
Schwarzblechtafei. ko.

Vasmacska, melyre az ezüst- 
finomításnál a pillogott ezüs
töt rakják, Bock, ko

Vasmedve, Eisensau, Kloss, 
Wolf. ko.

Vasmetsző gép, Eisensehneid-
werk. tjr.

Vasmunka, Eisenarbeit. é.
Vasnemü, eisenartig.
Vas-nikolsulfür, Eisennickelkies, 

Nicopyrit, ú.
Vasoldat, Eisenauflösung, n.
Vasolvasztó, Eisenhorhofen, Ei

senofen. ko.
Vasolvasztó gázai, Eisenhoch

ofengase. ko.
Vasoxid, Eisenoxyd; />. Hämatit.

ti.
Vasoxidsó, Eisenoxydsalz. r.
Vasoxidul, Eisenoxydul, r.
Vasoxiduloxid, Magnetit, Mag

neteisenerz, Magneteisenstein; 
ti. Eisenoxyduloxyd. n.

Vasoxidulsó, Eisenoxydulsalz. v
Vasoxidulszilikát, Eisenoxvdul- 

silicat. o.
Vasöntés, Eisenguss, ko.
Vasöntő, Eisengiesser. ko.

Vasöntömühely, Eisengiesscrei. 
ko.

Vasöntvény, Eisengusswaare. b t .  

Vaspálya, Eisenbahn, Wehienen- 
guleise, Schienenstrang, Schie- 
nenweg.

Vaspálya építés, Eisenbahnbau. 
Vaspályahálózat, Eisenbahnnetz. 
Vaspálya igazgatóság, Eisen- 

bahndirection.
Vaspályatársaság, Eisenbahn

gesellschaft.
Vaspálya vonal, Eisenbahnlinie, 
Vaspát, < Ihalybil, Eisenspath,

Kohlensaures Eisen, Oligon- 
spath, Siderit, Sphärosiderit, 
Spatheisenstein ; ti.  Stahlstein. 
ko.

Vaspléh, Eisenblech, bt.
Vaspor, Eisenfeilicht, Eisenfeil

späne. tjr.
Vasporva, Eisenocker. 
Vaspörkölő kemencze, Eisen

steinröstofen. ko.
Vaspőröly, Eisenhammer, Eisen- 

hammerwerk. b t .
Vaspróba, Eisenprobe. Eisen

steinprobe. k r .
Vaspróba az aczélkészelésnél,

Vogel, bt.
Vasrács, Eisengitter, r.
Vasrács az izzító kemenezéhez,

Ofenwölfe, b t .
Vasragasz, Eisenkitt. tjr . 
Vasreszelék, Eisenfeilicht, Eisen: 

feilspäne. tjr .
Vasreszelő, Eisenfeile, tjr. 
Vasrostély, Eisengitter. ti. 
Vasrozsda, Eisenrosf.
Vasrúd, Eisenstab, Eisensfange. 
Vassalak, Eisenschlacke b t .  
Vassín, Eisenschiene. ko.
Vassó, Eisensalz. r.
Vasszerkezet, Eisenronstrnotion. 

é.
Vasszerkezetű felső építmény,

eiserner Oberbau, ti.
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Vasszerszám, Eisengezäh, Eisen- ' 
zeng. h.

Vassziporka, Eisenfunke, Eisen- 
gliihspan, Eisenhammersrhlag, 
(illühspan, Sehmiedesintoi·. ko. 

Vasszivárgás, Eisensinl.er. h. 
Vassütő tűzhely, Eisenbratherd.

/|V i .

Vasszürke, eisengrau.
Vastag, mächtig : h. stark. 
Vastag drótkötél, Kabelseil, h. 
Vastagítani a kovácsolásnál,

stauchen, (jé.
Vastagító lap, Stauchplatte, (jé. 
Vastagító padka, Stauchdocke. 

ko.
Vastagított görönd, aufgesat

telte Welle. 2.
Vastagság, Mächtigkeit; h.Stärke. 
Vastagsága a kőzetnek, Berg-

dicke. b.
Vastagság harántolása, JVläeli- 

tigkeitsabquerung. h. 
Vastagságmérő , Dickzirkel , 

Greifzirkel. (jé.
Vastagság mértéke, streckleere. 

ko.
Vastalp, eiserne Schwelle, Eisen- 

schwelfo. é.
Vastapadék, Schwahl. ko. 
Vastárcsa, Boden, Frischboden, 

Hartrenneisen , Hartzerrenn- 
boden, Zerrennboden. ko. 

Vastáresa a tárcsázó vaskésze- 
lésnél, Boden beim Hnrtzcr- 
rennen. ko.

Vastárcsa, mely a megömlesz- 
tett nyersvasról a készelés 
végett vékony tárcsa alak
jában leszedetik, Blatt.1. ko. 

Vastárcsát szedni, Blattlheben. 
ko.

Vastárcsatűzhely, Ilartzerrenn-
fouer. ko.

Vastartalmú, eisenhaltig, eisen
schüssig.

Vastartalmú kova, Sinopei, b.

Vastartalom, Eisengehalt, Eisen
halt. ko.

Vastartó, Eisenträger, é.
Vastermelés, Eisenerzeugung, ko.
Vastimsó, Eisenalaun, n.
Vastok, Coquille. ko.
Vastuskó, Schirbol. ko.
Vasút, Bahn, Eisenbahn; bánya 

vasút, Grubeneisenbahn; egy
vágányú vasút, eingeleisige, 
einspurige Eisenbahn; elek
tromos vasút, elektrische Ei
senbahn ; földalatti vasút, 
unterirdische Eisenbahn; föl- 
szinti vasút, Tageisenbahn; 
ideiglenes vasút, provisorische 
Eisenbahn; kétvágányú vasút, 
doppelspurige Eisenbahn ; kes
keny vágányu vasút, schmal
spurige Eisenbahn; légnyo
másit vasút, atmosphärische 
Eisenbahn; lóvonatu vasút, 
Pferdeeisenbalm; rendesvá - 
gányu vasút, nonnalspurige 
Eisenbahn; vasfelépítményü 
vasút, Eisenbahn mit eisernem 
Oberbau; engedélyezett vas
út, concessionirte Bahn.

Vasútbejárás, Eisenbahnbega - 
hung.

Vasútépítés, Bahnbau.
Vasúthálózat, Bahnnetz.
Vasúthálózat kitorkolása, Aus- 

mündung eines Eisenbahnnet
zes. é.

Vasúti állomás, Eisenbahnsta
tion.

Vasúti csille, Bahnhund, Eisen
bahnhund. h.

Vasúti csillekerék, Bahnhund- 
rad, Eisenbahnhundrad, b.

Vasúti forgalom, Bahnbetrieb, 
Eisenbahnverkehr.

Vasúti híd, Eisenbahnbrücke.
Vasúti kocsi, Eisenbahnwagen, 

Waggon.
Vasúti munkás, Bahnarbeiter, 

Eisenbahnarbeiter.
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Vasúti osztályfőnök, Strecken- 
chef. é.

Vasúti részvény, Eisenbahnactie.
Vasúti szállítás, Eisenbahnför

derung; L. Eisenbahntransport.
Vasúti személyzet, Bahnperso- 

nal.
Vasúti szolgálat, Bahndienst, 

Eisenbahndiest.
Vasúti térkép, Eisenbahnkarte,
Vasúti tisztviselő, Bahnbeamte.
Vasúti töltés, Eisenbahndamni.
Vasúti törvény, Eisenbahngesetz.
Vasúti Üzlet, Eisenbahnbetrieb. ]
Vasúti vállalkozó, Eisenbahn- 

bauunternehmer.
Vasúti vonalszemélyzet, Stre

ckenpersonal. é.
Vasút nyomjelzése, Bahntraci- ! 

™ng.
Vasútrendszer, Eisenbnhnsys - 

tem.
Vasútvonal, Bahntrace.
Vasreszelék, Eisenspäne, t/é.
Vasvesztés, Eisenabbrand, Eisen- 

ealo. ha.
Vasvirág, Eisenblüthe, Aragonit. 

a.
Vasvitriol, Copperas, Melanterit. 

á.
Vászon, Leinwand.
Váz, Gerippe.
Vázlat, Abriss, Brouillon, Con

tour, Croquis, Handriss, Hand
skizze, Skizze, Umriss.

Vázolni, skizziren.
Védelmezni, vertheidigen.
Védelmi tanú, Entlastungszeuge.
Veder, Kübel, b.
Vederadó, Kübelsturz, b.
Vederlánez, Kübelkette. !>.
Vedermű, Eiinerwerk, Paternos

ter, Paternosterwerk. </<'.
Védő ajtó, Schutzthüre. h.
Védő árok, Scbntzgraben. é
Védő deszka, Sebirmbrett, Schutz- 

brett. hé.

I Védő fal, Schutzwand. Spund
wand ; b. Vormauer, é. 

i Védő födél, Scbirmdacb. é.
■ Védő irat, Verlheidigungsschrilt. 
I Védő karika, Stosssehcibo. <ß.

Védő készülék, Sclmlzapparal.
Védő lemez, Schutzblech. h<>.
Védő lemez a leüző tűzhelyen,

Herdblech. l:<>.
Védő pad, Srhulzbühne. b.
Védő töltés árvíz ellen, Flulh-

dannn. é.
Védő vám, Schutzzoll.
Vedres gép, Kübelkunst. ι/<·. 

i Vég, Ende; a végre, zu dem
Ende.

Végállomás, Endbahnhof.
Végczél, Endziel.
Végdarab, Endstück, 

i Végelintézés, Finalerledigung.
Végeredmény, Endergebniss.
Végérvényesen, endgiltig.
Véges, endlich.
Végét érni az érnek, abfahren 

das Ende einer Lagerstätte, b.
Végezni valakivel, abferligen
Véghatározat, Endbeschluss.
Véghezvinni, verricblen, volllüh- 

ren.
Végig mérni, durchmessen.
Végj egyzet, Schl ussben íerk u n g.
Végjei, mely a szállító edényre 

akasztva azt jelenti, hogy a 
szállítás be van végezve, Bari. 
b.

Végkielégítés nyugalombér v. 
nyugalomdíj helyett, Abfer
tigung.

Véglap, Endfläche, Pinakoid. <t.
Véglapok az oszlopok és sü

vegfák végein, Blätter, b.
Végleges, véglegesen, definitiv.
Véglemez, End platte.
Végnélküli kötél, Band ohne 

End. é.
Végoszlop, Endpfeiler. é.
Végösszeg, Absrhlusssumme. 
Végpillér, Endpleiler. é.
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Vég-pont, Endpunkt.
Végrehajtani, bewerkstelligen, 

durchtülu'en, exeeutiren, voll
bringen.

Végrehajtani építést, ausführen 
einen Hau. é.

Végrehajtás, Ausführung, Be- 
werkstelligung, Execution.

Végrehajtás módozatai, Aus- 
führungsi nodali täten.

Végrehajtó, Executor.
Végrehajtó hatalom, Executiv- 

gevvalt.
Végsalak, Garschlacke, Hammer- 

schlacke. ko.
Végsebesség, Endesgescliwin - 

digkeit.
Végső, endlich.
Végső állomás, Endstation.
Végső karika, Schlussring.
Végsősalak, Rinnlech. ko.
Végszámadás, Abschluss der 

Rechnung.
Végtelen, endlos, unendlich.
Végtelen mélység, ewige Teufe. 

h.
Végtére, endlich.
Végvágány, Auslaufgeleis. c.
Vegyes, melirt.
Vegyesszén, Gruhenkohle. b.
Vegyes vizű (sós és édes) kép

ződmény, braekische Bildung. 
/'·

Véggyalu, Orthobel.
Véggyalugép, Abstossmaschine. 

( jé .

Vegyíteni, gattiren. ko.
Veg’yítő, Ghomiker. r.
Vegyület, chemische Verbindung.

I).

Vegyületarány, chemische 
Aequivalenz. r.

Vegyületfolyam , chemischer 
Process. V.

Vegyületi aránytan, Aequiva- 
lentonlehre, Stöchiometrie, v

Vegyületszerek, Ghemikalien. o.

Vegyülettan, Chemie; elemző 
vegyülettan, analytische Che
mie ; szerves vegyülettan,
organische Chemie; szervetlen 
vegyülettan , anorganische 
Chemie.

Vegyülettani, chemisch, r. 
Végzés folyamodványra, Be

scheid.
Végzett munka, Leistung. 
Végző henger, Vollendwalze, ko. 
Végző üregezés, Vollendcalibcr.

ko.
Vehrlit, Wehrlit, Molybdensilber. 

ú.
Veiszligend, Weissliegend. / .  
Vékony, fein.
Vékonyabbítani vasat kala

pácsosai, ausschlichten, ko. 
Vékony rúdvas, Feinstreckeisen. 

ko.
Vékony vas, Feineisen, Klein-

eisen. ko.
Vékony vasat hengerlő m ű,

Feineiscnwalzwerk. ko. 
Vékonyvas henger, Feineisen- 

walze. ko.
Vékonyvas hengersor, Fein-

eisenstrasse. ko.
Vékony vas lemez, Sturzblech. 

ko.
Velejáró ásványok, begleitende 

Mineralien, f.
Vélemény, Gutachten, Meinung, 

Opinion.
Véleményadás, Begutachtung. 
Véleményben osztozni, beistim

men.
V élemény külömbség, Meinungs

verschiedenheit.
Véleményt adni, begutachten. 
Véletlen, unverhofft, unvermu- 

thet, zufällig.
Véletlenül lelő, Blindfinder, h. 
Vélni, erachten.
Velős, saftig, ko.
Velős hőség, Safthitze, ko.
Velős rövidség, Bündigkeit.
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Vendégácsolat, Wandruthenzim- 
rneiTing. b.

Vendégáesolattal ellátni, ver- 
wandruthen. />.

Vendéggerenda, Rachfelle. 
Vendégkarika, PfalTonring.Plh fi

ring. h.
Vendégoldal, Wagenaufsatz. 
Vendégtámaszfa, Wandruthe. b. 
Venni, kaufen.
Venni árverésen, erstehen. 
Veremmész, Grubenkalk. é 
Verempörkölés, Gruben röslung. 

ko.
V eremszení tés, G mben v o rk o h -

lung. ko.
Veretlen, ungemün/,t. p. v. 
Verfeni pala, werfener .Schiefer. 

/ .
Vérmes, sanguinisch.
Verő állás, Rammgerüsf. c. 
Verő bak, Rockschlägel, Riimm- 

bock, Lnuframme. c.
Verődék, Anflug, Beschlag. 
Verődék az ásványokon, Be

schlag. á.
Verődékes, angeflogen, angelau

fen, angesehniaucht. />.
Verő ék, Hammerkeil, Hannner-

seele. ko.
Verőfény, Reflex.
Verőfok, Tlarurnerbahn. ko. 
Verőgép, Kunstramme. é.
Verő kalapács, Zusehlagham- 

mer. </é.
Verőkarika, Praegring. p.  v. 
Verőkarikatok.Prnegringmutter.

/>. r.
Verő készülék, Züngevorrich- 

tung. ko.
Verő kos, Bär, Fällbock, Ramm

bär, Rammklotz (·.
Verő mélység, Rammtiefe. <’. 
Verőmü, Schlagwerk. ko. 
Verőnyél, Hammerfeder, Ilam- 

merlielb, Hammerstiel, Hell), 
Helm. ko.

Verőnyélkarika, Helbring, ko.
Verőnyéltok a pörölynél, Hülse, 

Hülsenritig. ko.
Verő pöröly, Fallhammer, ko.
Verő salak, Stockschlacke, ko
Verő segéd, Zuschläge!·, ko.
Verő sulyok, Fallklotz, Fall

schlägel. (/<’.
Verőszék, Hammergerüst, llam- 

mei'stuhl. ko.
Verőtok, Hammeihülse, Schlag

büchse. <)('.
Verő tőke, Schlagslock. p. r.
Verseny, versenyzés, Concm- 

renz, Konkurrenz.
Versenyezni, concurri ren.
Versenytárs, Mifhewerber.
Versenyzés, Rivalität.
Versenyző, Gompetent. Goncur- 

reiit.
Vert, gehämmert, ko.
Vert lemez, I hunmerblerh. ko.
Vértlemez, Panzerblerh, Ban- 

zerplatte. ko.
Vertpénz, Moneta.
Vertvas, llanunereisen, Schmied

eisen. ko.
Verve fúró gép, Percussions- 

bohrmaschine. h.
Vesealaku, nierenförmig Λ.
Vesék, Nieren; érezvesék, Fa z-

nieren. b.
Vésett munka, Schlügehmd- 

eisenarbeit , Schnatlelarboit , 
Schrottarbeit, b.

Vésett rekesz, gestemmte Ver
dämmung. h.

Vesmás kősó, Ausschurzsl.ein.
s. b.

Vésnök, Graveur, p. u.
Véső, Beitel , Stemmeisen . 

Schrottmeisel; íjé. Slechbeilel; 
é. Meissel, Mi'isselbohrer. h.

Véső aezél, Mcisselstahl. ko.
Véső csap, Abschrottstock. p. r.
Véső gép, Stemmmascbine. <jé.
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Vésőtörés, Meisselbruch. h. 
Vésőzni, ciseliren.
Veszedelem, Gefahr.
Veszekedő, streitsüchtig. 
Veszély, Gefahr.
Veszélyes, gefährlich. 
Veszélyeztetés, Risico. 
Veszélyeztetett, gefährdet. 
Veszélyeztetni, riskiren. 
Veszélyeztető, riscnnt. 
Veszélytelen, gefahrlos. 
Veszendéksó, Anbausalz. *. h. 
Veszendékszén, Anbaukohlo. b. 
Veszendő áesolat, verlorene Zim

merung. b.
Vészharang·, Lärmglocke. 
Vészjel, Alarmsignal.
Vészsíp, Alarmpfeife, gé. 
Vesztegelni, ausfeiern, a. m.

Verhol, anzufahren, b. 
Vesztegethetőség, Gorruption. 
Veszteglő állapot, Beharrungs

zustand.
Veszteglő tehetség, Beharrungs- 
• vermögen.

Veszteség, Einbusse, Verhau ;
b. Deperdit, Verlust. 

Veszteségben levő bánya, Ver
hauzeche. b.

Vesszőseprő, Reisigbesen.
Vétel, Erkauf.
Vételár, Anschaffungspreis, Ein

kaufspreis , Erstehungspreis, 
Kaufbetrag, Kaufpreis. Kauf
schilling.

Vételérték, Kaufwerth. 
Vetélkedés, Rivalität. 
Vetélkedni, nacheifern. 
Vételösszeg, Kaufsumme. 
Vetemedett, windschief.
Vetés, Verschiebung, b.
Vetett árnyék, Schlagschatten. 
Vetíteni, projiciren.
Vétkes, Delinquent, schuldig. 
Vetni, vetődni, verwerfen. T. 
Vető, vető ér, Verwerter. Ver

werfungskluft. h.

Vetődés, Sprung, Verschiebung, 
Verwerfung, b.

Vetődések, Fälle, Verwerfungen. 
b.

Vetődés keresztje, Verschie
bungskreuz. b.

Vetődés magassága, Sprung
höhe. b

Vetődés vonala, Dislocations- 
linie. /'.

Vető ér, Sprungkluft, b.
Vető hasadék,Dislocationsspalte.

/
Vető lapát, Abwerfschaufel, 

Wurfschaufel, ko 
Vető próba, Wurfprobe, ko. 
Vető szita, Sturzsieb, é.
Vető villa, Abwerfhaggen. ko. 
Vető zsilip, Abschlagschütze. 2. 
Vétség·, Delict.
Ve.tület, Projection.
Vetületsík, Ansichtsebene, Pro- 

jectionsebene.
Vetülettan, Projectionslehre. 
Vevény, Recepisse.
Vevő, Abnehmer. Käufer.
Vevő árverésen, Ersteher. 
Vezérárok, Cunette. é. 
Vezérfonal, Leitfaden. 
Vezérigazgatóság , General di

rection.
Vezérkagyló, Leitmuschel. / .  
Vezérkar, Leitarm. gé. 
Vezérkarima, Spurkranz, gé. 
Vezérkerék, Leitrad, gé. 
Vezérkorong, Leitrolle. gé. 
Vezérkövület, Leitfossilie, Leit

muschel. /.
Vezérlap, Leitbacke. gé. 
Vezérsugár, Fahrstrahl, Leit

strahl.
Vezérszeg, Leitnagel, Spurnagel. 

b.
Vezérszeges csille, Leitnagel

hund. b.
Vezértelep, Leitflötz. b. 
Vezértengely az esztergán,

Leitspindel. gé.
23
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Vezérvonal, Leitlinie.
Vezeték, Coulisse, Geradführung, 

Gradführung, Schleifbacke , 
Zuleitung; </<’. Leitung, Spin·. 
b.

Vezetékállvány az esztergán,
Leitstock. gé.

Vezeték az aknaszállításnál,
Fanggestänge, Führungslatten. 
b.

Vezeték ellenállása, Leitungs
widerstand.

Vezetékfa, Leitbauin. gé. 
Vezetékfoglaló a fúrógépeken,

F üh rungsk reu zko pf. gé. 
Vezetékpalló a zúzómünél, La-

denspalte. z.
Vezetékpárkányok, Geradfüh- 

rungsbacken. gé.
Vezetékrudak, Geradführungs- í 

stangen. gé. 1
Vezetéksín, Streifschiene, gé. 
Vezetékszorító a zúzómünél, 

Ladenriegel, Pochriegel, z. 
Vezetés, vezeték, Führung, Lei

tung. gé.
Vezetni, führen, leiten, lenken. 
Vezető, Führer, Leiter.
Vezető csavar, Führungsschrau

be. gé.
Vezető cső, Leitungsröhre, Zu

leitungsrohr. gé.
Vezető drót, Leitungsdraht. 
Vezető fa, Leitsparren. gé. 
Vezető gerendák, Streichbäume. 

b.
Vezető ÍV , Coulisse, gé. 
Vezetőíves váltogató, Goulis- 

sensteuerung. gé.
Vezető karika, Coulissenradl.

P- '»■
Vezető képesség, Leitungsfähig

keit, Leitungsvermögen.
Vezető kerék, Laufrolle, gé. 
Vezető készülék, Führungsvor

richtung. gé.
Vezető korong, Ffihrungsrolle, 

át

vezető lap, Führungsplatte, gé.
Vezető lécz az aknában, Füh

rungslatte. b.
Vezető munkás, Vormann.
Vezető orsó, Leitspindel. g. r.
Vezető orsótok, Leitspindelmut.- 

ter. g. r.
Vezető parallelogram, Storch

schnabel zur Geradführung, gé.
Vezető persely, Leithüchse. gé.
Vezető rúd, Führungsstange, 

Gegenlenker, Gleitstange, Grad- 
führungsstange, Leitsl.ange. gé.

Vezető sín, Gleitlineal, í licit - 
schiene, Leitschiene, gé.

Vezető sín a gőzgép tolókája 
számára, Führungsleiste, gé.

Vezető szeg, Stegnagel, b.
Vezető tok, Leithüchse. gé. 

i Viadukt, Viaduct, é.
: Viasz, Wachs.

Vidék, Gehiet, Region.
Vieldenképződmény, Wielden- 

formation. / .
Vignolsín, Vignolschiene. l:o.
Vigyázatlan, unachtsam, unvor

sichtig.
Vigyázatlanság, Unachtsamkeit.
Vigyázni valamire, beobachten.
Világegyetem, Kosmos. /.
Világegyetembeli, kosmisch. /'.
Világítani, leuchten.
Világítás, Beleuchtung.
Világítás költségei, Beleuch

tungskosten.
Világítás köre, Beleuchtungs

kreis.
Világító gáz, Leuchtgas.
Világító készülék, Beleuchtungs

apparat, Erleuchtungsapparat.
Világító olaj, Brennöl, Leuchtöl. 

b.
Világító szer, Geleuchte, b.
Világító szerek tára, Beleuch

tungsrequisitenkammer.
Világos, deutlich, einleuchtend, 

hell, licht.
Világosítani erdőt, durchforsten.
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Világos készelő salak az aczél- 
készelésnél, lichter Spiessvo- 
gcl. ko.

Világos olvasztás, Lichtschmel- 
zen. ko.

Világos orr, lichte Nase. Ι ο .

Világosság, Deutlichkeit fürs 
Auge, Licht.

Világos torok, lichte (licht., k o .

Világtéri. kosmisch. /'.
Villa, Furkel, Gabel, ko.
Villaállvány a torokgázfogónál,

Gabelständer. k o .

Villámhárító, Blitzableiter. é.
Villámvessző, Blitzröhre, Ful

gurit. / .
Villamos telep, elertrisrhe Bat

terie.
Villára szedni, aufgabeln, ko.
Villás fogó, Gabelkluft, k ő .

Villás zár, Gabelschl oss. h.
Vilió, Phosphor, r.
Villogás, Phosphorescent. ú.
Villogni, phosphoresciren. á.
Vinni, führen, tragen.
Virágos nyersvas, blumige Flos

sen. ko.
Virágzani, floriren.
Viselkedni, verhalten.
Viszálkodás, Uneinigkeit
Viszmut, Wismuth. v.
Viszmutesurgatás, Wismutsai- 

gerung. ko.
Viszmutérez, Wismutherz. h.
Viszmutrézércz.Wismnthkupfer- 

erz, Emplekt.it. á.
Viszonos, gegenseitig
Viszonosság, Reciprocitüt.
Viszonthatás, Wechselwirkung.
Viszontkereset, Regress, Rück

anspruch.
Viszontkereseti jog, Regressan

spruch.
Viszontkötelezettség, Gegen Ver

pflichtung.
Viszontkövetelés, Gegenforde

rung.

Viszontmegterhelés, Gegenbc- 
lastung.

Viszontszámadás, Gegenrech
nung.

Viszontszolgálat, Gegendienst, 
Gegenleistung.

Viszony, Correlation. Relation, 
Verlud tniss.

Viszonylagos, correlativ, relativ.
Viszonyok, Verhältnisse; föld

tani viszonyok, geologische 
Verhältnisse, f .

Viszonyulás, Rapport.
Vissza, retour.
Visszaadni, zurückgeben.
Visszaadni pénzből, herausge

ben.
Visszaáramlás, Rückstrom.
Visszabocsátani adományt,

heimsagen. 5 .
Visszaboesátás, Heimsagung. b.
Visszaélés, Missbrauch.
Visszaélni valamivel, missbrau

chen.
Visszaemelni a vasat a hen

gerlésnél, überheben, ko.
Visszafejteni, rückbauen. h.
Visszafejtés pásztánként, Eta-

genbruchbau. b.
Visszafizetés, Rückzahlung.
Visszafizetni, rückzahlon, zu

rückzahlen.
Visszafordító emeltyű, Rcver- 

sirhebel. yé.
Visszafordító gépezet, Umkeh

rungsmechanismus, Umsteue- 
rungsm ech anis m us. yé.

Visszafuvar, Retourfracht.
Visszahatás, Reaction, yé.
Visszaható, rückwirk end.
Visszaható kerék, Reaetionsrad. 

yé.
Visszaható szilárdság, rück

wirkende Festigkeit.
Visszahelyezés, Restitution.
Visszahívás, Revocation.
Visszahívni, z urtickh eru fen.
Visszairányítani, zurücklenken.

2 3 *



Visszajáró vevény, Retourrece- 
pisse.

Visszakövetelés, Reclamation.
Visszakövetelni, zurückfordern.
Visszaküldeni, zurücksenden.
Visszaküldés, Rücksendung.
Visszalépés, Rücktritt.
Visszalépni, zurücktreten.
Visszalökés, Rückstoss.
Visszamenés, Rückgang.
Visszamivelni, hehnbauen. b.
Visszanyomni, zurückdrücken.
Visszapattanni,abprallen,zurück

prallen.
Visszarekesztés, Rückschluss.
Visszarendelni, abberufen.
Visszarugni, abprellen.
Visszás, verkehrt.
Visszás koszinusz,Cosinus versus.
Visszásság, Übelstand.
Visszasugárzó pest, Reverberir- 

ofen. ko.
Visszaállítás, Rücktransport.
Visszaszerzés, Rückerwerb.
Visszás szinusz, Sinusversus.
Visszatartani, vorenthalten, zu

rückhalten.
Visszatartani a vizeket gáttal,

abhalten die Wässer durch 
Verdämmung, b.

Visszatartani bért, aufheben, 
vorenthalten den Lohn. b.

Visszatartó erő, Cocrcitivkraft.
Visszatartóztatni, einhaiton, zu

rückhalten.
Visszatenni, zurücklegen.
Visszatérés, Rückkehr, Umkehr.
Visszatérítés, Refactie, Rücker

satz, Rückvergütung, Wieder
erstattung.

Visszatérített vámilleték, Rück
zoll.

Visszatérni, zurückkehren.
Visszatérő fuvar, Rückfracht, 

Rückladung.
Visszatérő rakodás, Rückfracht, 

Rückladung.
Visszatolni, zurückschicben.

Visszatolások, Repressalien.
Visszautasítani, zurückvveisen.
Visszautazás, Rückreise.
Visszaváltás, Rückerwerb, Rück

kauf.
Visszavásárolni, zurückkaufen.
Visszavenni, zurücknelunen. .
Visszaverődés, Reflexion.
Visszavonás, Revocation.
Visszavonni, rovociren, zurück- 

ziehen.
Visszavonni rendeletet, aufhe- 

ben eine Verfügung.
Vita, vitatás, Debatte, Streif.
Vitás, streitig.
Vitatárgy, Streitfrage.
Vitatás, Discussion, Disputation.
Vitatkozás, Discussion, Disputa

tion.
Vitatni, debattiren.
Vitázni, streiten.
Vitelbér, viteldíj, Fahrgebühr, 

Fahrgeld, Fuhrgeld, Fuhrlohn. 
Porto, Trägerlohn.

Vivianit, blaue Eisenerde, Blau
eisenerz, Eisenblau, Vivianit. </.

Víz, Wasser.
Vízajtó, Wasserblende, b.
Vízakna, Wasserhaltungsschacht. 

Wasserschacht, b.
Vízállás, Wasserstand; alacsony 

vízállás, niedriger Wasser
stand ; magas vízállás, hoher 
Wasserstand.

Vízállást jelző csap, Probirhahn. 
<ß.

Vízállástmutató, Pegel.
Vízállást mutató csap, Wasser

standshahn. gé.
Vízállást mutató cső, Wasser- 

standglas, Wasserstandzeiger. 
gé.

Vízálló, wasserdicht, b.
Vízálló aknabéllés, Uuvelage, 

Cuvelirung. b.
Vízállóan béllelní aknát, euve- 

liren. b.
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Vízálló gyújtószál, wasserdichte 
Zünder, Wasserzünder. b. 

Vízálló habarcs, Wassermörtel. 
é.

Vízállomás, Wasserstation, é. 
Vízálló mész, Wasserkalk. é. 
Vizállóság, Wasserdichtigkeit. 
Vízár, Wasserfluth: b. Fluth. 
Vízáradás, Andrang des Was

sers, Aufgehen der Wässer, b. 
Vizárok, Kunstgraben, Wasser

graben, Wasserrösche, Was- 
sersaige, Werksgraben, b.

Víz átengedés, Wasserüberlas
sung. h.

Vízbe ereszkedés, Ankehrschurf 
im Salzgebirge. s. b. 

Vízbenkötő habarcs, hydrauli
scher Kalkmörtel, Wassermör
tel. é.

Vízbenkötő mész, Wasserkalk. é. 
Vízben zúzni, Nasspochen, z.
Víz beömlése, Zuströmen des

Wassers.
Vízbér, Wa ssersteuer, Wasser

zins, Wassereinfallgeld. h. 
Vízburkolat, Wasserbedeckung. 

f.
Vízcsap, Wasserablasshahn, Was

serhahn, Wasserpippe. z. 
Vízcsatorna, Fluder, Fluther, 

Flutherwerk, Gefluder, Ge- 
spünde, Wasserhitte; z. Ge
weihe. h.

Vízcsatorna karikája, Wasser- 
1 ul,len ring. z.

Vízcsatornaszorítók, Fluder-
zwangen. ~.

VÍZCSŐ , Wasserleitungsröhre , 
Wasserrohre. gé.

Vízcsőkarika, Wasserröhrenring.
<ß-

Víz duzzadása, Anstauung des 
Wassers.

Vizedény, Wasserwanne.
Vizek, Gewässer, b.
Víz ellen védő építmények,

Wasserschutzbauten. é.

Vízelrekesztés, Wasserabdäm
mung. b.

Vízemelés, VV asserförderung,
Wasserhaltung, Wasserheb ting. 
b.

Vízemelés eszköze, Wasserhal
tungsmittel. b.

Vízemeléstan, Wasserhaltungs
lehre. b.

Vízemelő akna, Wasserhaltungs
schacht, Wasserschacht, b.

Vízemelő csiga, archimedische 
Schraube, gé.

Vízemelő gép, Wasserhaltungs
maschine, Wasserhebungsma
schine. b.

Vízemelő gőzgép, Dampfwas- 
serhebmaschine. gé.

Vízemelő készülék, Wasserauf-
zug. gé.

Vízemelő k os , hydraulischer 
Widder, gé.

Vízépítés, Hydraulik, Wasser
bau. é.

Vízépítéstan, Wasserbaukunst. 6.
Vízépítmények, Wasserbauten. 

é.
Vízépítő, Hydrauliker, hydrau

lisch. é.
Vízépítő mész, hydraulischer 

Kaik. é.
Vízér, Wasserkluft, b.
Vízerejü gép, Wasserkunst, b.
Vízeresz, Abfall des Wassergra

bens, Ablass des Wassers. 2.
Vízeresztő ajtó, Schützenthür. gé.
Vízeresztő a vízkeréknél, Schüt

ze. gé.
Vizerő, Wasserkraft., gé.
Vízerőtan, Hydrodynamik, gé.
Vízesés, Gefälle, Fall; b. Was

serfall, Wassergefälle.
Vizes szélszabályozó, Wasserte- 

gulator. Iw.
Vizet átengedni, Wasser abtre

ten. b.
Vizet át nem bocsátó, wasser

dicht. b.
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Vizet át nem bocsátó aknagár- 
dozat, wasserdichte Schach I- 
zimmerung. b.

Vizet bocsátani a kerékre, aut-
schlagen das Wasser auf’s Rad. 
z.

Vizet elvezető árok, Ableitungs
graben. z.

Vizet emelni, wasserziehen, h.
Vizet emelni az aknából, pi'íit- 

zen. b.
Vizet ereszteni a gépre, Kunst- 

absehötzen. jé.
Vizet kiemelni, Wasser gewäl- 

tigen, Wasser halten, b.
Vizet kimeríteni, sümpfen, b.
Vizet leboesátó készülék, Ab

schlagvorrichtung.
Vizet lecsapolni bányából, die 

Wässer lösen, b.
Vizet lecsapolni fúrólyukkal,

Wässer abbohren, b.
Vizet leereszteni, Wasser ab- 

schlagen. jé.
Vizet megnyitni, Wasser er-

schrotten. b.
Vizet meríteni, Wasser schöp

fen.
Vizet tartani, wasserhalten, b.
Vízfeeskendő, Wasserspritze. jé.
Vízfogó árok, Fanggraben, é.
Vízfolyás, víz folyása, Strom - 

lauf, Wasserlauf.
Vízfürdő, Wasserbad. c.
Vízgát, Wasserdaunn. Wasser

wehre, Wehre, ό.
Vízgazdaság, Wasserwirthschafl. 

b.
Vízgőz, Wasserdampf.
Vízgőzfütés, Wasserdampfheit- 

zung. é.
Vízgyűjtő, Wassersannnler. b.
Vízgyűjtő szekrény, Wasser- 

saimnelkasteri. b.
Vízgyülemlés a régi evések

ben, Wasseransammlung iin 
alten Mann. b.

Vízhatás, Wasserwirkung. /'.

I Vízhárító árok, Abflussgraben.
í ^! Vízhárító csatorna, Abzucht 

fur’s Wasser, é.
Vízhiány, Wassermangel.
Vízhordalék, Anschwemmung. /.
Vízhúzó gép, Wasserhaltungs

maschine. Wasserhebungsma
schine. b.

Vízhúzó zsák, Wasserpilgu. b.
Vízhúzózsák karikája, Wasser- 

pilgenring. b
Vízhúzózsák torka, Wasserpil- 

genhals. b.
Vízi adásvonó, Wassertonnen- 

aufzug. lm.
Vízi csavar, Wasserschnecke. 

Wasserschraube, jé.
Vízi ellensúly, Wasserbalancier, 

Wassersäulengegengewicht, jé.
Vízi fúvó, W assergebläse. jé.
Vízi kos, Stossheber. jé.
Vízi mű, Wasserwerk.
Vízi puska, Brandspritze, Feuer

spritze.
Vízirányos, wagerecht.
Vízi út, Wasserstras.se.
Vízjel a papiroson, Wasser

zeichen.
Vízjog, Wasserrecht, b.
Vízkád, Wasserboding, Wasser

bottich, Wasserkasten, Was- 
serständer. 2.

Vízkerék, Kunstrad ; b. Wasser
rad. jé.

Vízkerekes emelőgép, Wasser- 
radgöppel. b.

Vízkerékes szivattyú, Wasser
radkunst. b.

Vízkereket megindítani, auf- 
schlagen das Wasser aufs Rad.
-£·.

Vízkerék feneke, Radboden, jé
Vízlecsapolás, Wasserlösung, b.
Vízlefolyás, Wasserabzug, é.
Vízmedencze , Wasserbassin . 

Wasserreservoir, jé
Vízméréstan, Hydrometrie, jé.
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Vízmérő, Hydro motor, Wasser- 
messer. j é .

Vízmérő czövek, A i clip tahi. 
Vízmérték, Libelle. hm.
Vízműt, Bismuth, r. 
Vizmutsulfür, Bismutin, Wis- 

muthglanz. á.
Vízműtan, Hydraulik. 
Vízműtani, hydra ulisch. é. 
Vízmütani kísérlet, hydraulische 

Proho. jé.
Vízműtani kos, hydraulischer 

Widdor. jé.
Vízműtani sajtó, hydraulische

Prosso, jé.
Víznyomás, Wasserdruck. 
Víznyomásu gép, Wasserdruck- 

maschine, jé.
Víznyomó gép, Wasserdruck- 

work. j é

Víznyugvástan, Hydrostatik, jé. 
Vízoszlop, Wassersäule. 
Vízoszlopos emelőgép, Wasser- 

süulengöpel. jé.
Vízoszlopos fúvó, Wassersüulen- 

geblüse. Ι ό .
Vízoszlopos gép, Wassersäulen

kunst, Wassersäulenmaschine.

Vízrakódás, Anschwemmung. /. 
Vízrakta föld, Anschwemmung. 
Vízre akadni, Wasser erschrot- 

t.on. T>.
Vízrendőrség, Wasserpolizei.
Víz sodra, Slromstrich. 
Vízsugár, Wasserstrahl. 
Vízsugaras ülepítő, Stromsetz- 

niaschiue. z.
Vízsugárszivattyú,W asserslrah I- 

pumpe. j é .

Vízsugárvezeték, Leitschautel.
jé.

Vizsgálat, Examen, Prühing, Re
vision, Scontro, Scontrirung, 
Scrutinium, Untersuchung, Visi
tation.

Vizsgálati bizonyítvány, Prii-
fungszeugriiss.

Vizsgálati jegyzőkönyv, Revi- 
sionspjOtocoll, Untersuchungs- 
protocoll.

Vizsgálati költség , Untersu
chungskosten.

Vizsgálati próba, Untersuchungs 
probe, hé.

Vizsgálatokat tenni, Erhebun
gen pflegen.

Vizsgálni, inquiriren, prüfen, re- 
vidiron, scontriren.

Vizsgáló, Revident, Revisor.
Vizsgáló biró , Utersuchungs- 

richter.
Vizsgáló bizottmány, Prüfungs- 

commission.
Vizsgáló bizottság, Erhcbungs- 

commissionRevisionsausschuss, 
Revisionscommission, Untersu
chungscommission.

Vízszekrény, Wasserkasten, z.
Vízszerzés, Wasserversorgung.
Vízszín, Wasserspiegel.
Vízszínmutató üveg, Wasser- 

standglas, Wasserstandzeiger. 
jé.

Vízszintes, ebensöhlig, horizon
tal ; hm. scheitrecht, wage
recht. é.

Vízszintes kör, Horizontalkreis.
hm.

Vízszintes sik, Horizontalebene, 
Horizontalfläche.

Vízszintes vetület, Horizontal- 
projection.

Vízszintes vonal, Horizontallinie.
Vízszivattyú , Wasserpumpe , 

Wassersaugpumpe. jé.
Vizszóró, Brause, jé.
Vízszűrő készülék, Wasserfiltrir- 

appnrat. jé.
Viztáró, Wasserlösungsstollen. 

Wasserstollen, h.
Viztartás, Wasserhaltung, Was- 

serwirthschaft. b.
Víztartó, Sumpfkasten; b. Was

serbassin , Wasserbehälter ,
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Wasserreservoir; ß .  Behälter 
für Wasser, (disterne. é.

Víztelenítés, Entwässerung, Was
serlösung. h.

Víztelenítő munkálatok, Ent
wässerungsarbeiten. L

Víztódúlás, Andrang des Was
sers, Wassorandrang, Wasser
drang, Wasserzugang, b.

Viztorlat, Aufstau. 2;.
Víztől mentesíteni, entwässern, 

trockenlegen b.
Víztől mentesítés, Entwässe

rung. b.
Víztől mentesítő munkálatok,

Entwässerungsarbeiten. <;.
Víztől mentő aknabéllés, Buve- 

lage, Cuvelirung. h.
Víztömlő, Wasserschlauch, b.
Víz tűkre, Wasserspiegel.
Vízvágat, Wasserlauf. Wasser

strecke. b.
Vízválasztó, W asserscheide.
Vízvályu, Wassergrand. Wasser

rinne. z.
Vízvályu függő foglaléka, Was

sergrandhängbügel. 2.
Vízveder, Ausgusskübel; z. Was- 

serainper.
Vízveszély, Wassergefabr, Was- 

sernoth. b.
Vízvető, Abschlaggerinne, b.
Vízvezeték, vizvezetés, Leit- 

graben, Wasserleitung b.
Vízvezető árok, Wasserleitungs

graben. b.
Vízvezető csatorna, Wasserge

rinne, Wasserleitungscanal, b.
Vízvezető CSŐ, Wasserleitungs

röhre. ß .
Vizzár, Wasserschloss, Wasser- 

verschluss. b.
Vízzel ellátás,Wasserversorgung.
Vízzel fűtés, Wasserheitzung. c.
Vízzel hajtott emelőgép, Was- 

sergöppel. b.
Vízzel hajtott pöröly, Wasser- 

geschläge. ko.

Vízzel hűtés, Wasserkühlung, ko. 
Vízzel hűtött fúvókatok, Was- 

serforni. ko.
Vízzel hűtött fúvókatok tol

datja, Wasserlbrmeinsatz. ko. 
Vízzel lúgzás, Wasserlaugerei, ko. 
Vízzel töltött feszültségmérő,

Wasserinanometer. <jc.
Vízzel zárt árnyékszék, Was- 

sercloset. <’■.
Vogesi homokkő, Vogesensand- 

stein. f.
Volfrám, Wolfram, r. 
Volfrámaczél, Wolframstahl. 
Volfrámólomércz, Slolx.it á. 
Voltameter, Voltameter, ß .  
Voltaoszlop, Voltasäule, ß .  
Vonal, Linie.
Vonalozni, rastriren. 
Vonalfőnök, Bahninspector. 
Vonalos, linear.
Vonalos rajz, Linearzeichnung. 
Vonalozás, Schraifi rung. 
Vonalozni, liniircn. 
Vonalszakasz, Strecke. Bahn

strecke. <!.
Vonalzó, Lineal, Keissschiene. 
Vonalzó szer, Streichinass. 
Vonat, Train. Zug, Wagenzug. 
Vonatinditás, Zugab fort igung. 
Vonatjel, Zugsignal. 
Vonatkésés, Zugverspätung. 
Vonatkísérő személyzet, Zug- 

begleitungspersonal. 
Vonatkozás valamire, Bezie

hung, Bezug.
Vonatkozólag, in Bezug auf. 
Vonatkozó szám, Bezugszahl. 
Vonatkozó ügyiratok, Bezugs

acten.
Vonatközlekedés, Zugverkehr. 
Vonatsebesség, Zuggeschwindig

keit.
Vonatszemélyzet, Zugpersonal. 
Von átterhelés, Zugbelastung. 
Vonatvezető, Zugführer.
Vonni, ziehen.
Vonó csavar, Dillschraube. U.
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Vonó emeltyű, Zuglu bel. jé. 
Vonó erő, Zugkraft. jé.
Vonó fogó, Ziehzango. ko.
Vonó fogó a dróthúzásnál,

»Schleppzange, ko.
Vonó kapa, Krückenkratze. b. 
Vonó kapocs, Zughacken, é. 
Vonókés, Radschnitzer, Reifmes- 

ser, Schneidemossei·, Schnitz- 
messer, Ziehklinge. é.

Vonó készülék, Zugvorrichtung. 
Vonó lyuk, Ausziehöffnung. ko. 
Vonó lyuk a pörkölő kemen- 

czén, Ziehöffnung. ko.
Vonó rúd, Ziehhacken ; ko. Zug- 

stab, Zugstange. jé.
Vonórúd csücske, Zugstangen- 

warze. jé.
Vonórúd meddő járása, tud lei·

Gang der Zugstange, jé  
Vonó rugó, Zugfeder, jé. 
Vonószék, Schneidebank, Schnitz 

bank. é.
Vonott, gezogen.
Vontató csille, Schlepphund, b. 
Vontató kötél, Schleppseil, b. 
Vontató láncz, Schleifkette, 

Schleppkette, b.
Vontató ló, Rangirpferd. 
Vontató pálya, Schleppbahn. é. 
Vontató szán, Schlopptrog. b 
Vonúlás, Streichen, b.
Vonúlat, Streichen, b.
Vonzás, vonzat, Attraction, o. 
Vonzó, attractive o.
Vonzó erő, Anziehungskraft. 
Völgy, Thal.
Völgy áthidalása, Thalübergang. 

é.
Völgycsatorna, Thalrinne. / .  
Völgyelés a támasztó fa vé

gén, Ausscharrung. b. 
Völgyelni, kehien, é.
Völgyelő gyalu, Grundhobel, é. 
Völgyelő kalapács, Kehlham

mer. jé.
Völgyfenék, Thalgrund.
Völgyi pálya, Thalbahn. é.

Völgyképződés, Thalbildung. / .
Völgyszoros, Thalenge.
Völgyteknő, Thalmulde. /.
Vörös antimonércz, Rothspiess- 

glanzerz , Rothspiesglaserz , 
Kermesit, Pyrostibit. á.

Vörös arzénnikol, Rothnickel- 
kies, Nikolit, Nickelin. á.

Vörösen izzó, glühroth. ko.
Vörös ezüstércz, Rothgiltigerz, 

Rolhgülden, Pyrargyrit, Pious- 
tit. á.

Vörös fekvőkő, Rothliegende. / .
Vörös fém, Rothguss.
Vörös fenyő, Lärche, Rothfichte. 

érd.
Vörös gnájsz, Gneissit, rother 

Gneiss, f.
Vörös izzás, Rothglühhitze, Roth- 

gluth. ko.
Vörös izzóhő, Rothglühhitze. ko.
Vörös mázanyag, Goldglätte, 

rothe Glätte, ko.
Vörös ólomérez, Arsenosiderit, 

Crocoisit, Krokoit, Rothblei- 
erz. ú.

Vörös porfir, rother Porphyr. / .
Vörösre izzítani, rothglüliend 

machen, ko.
Vörös rézércz, rézoxidul, Gu-

prit, Rothkupfererz. á.
Vörös szén, Rothkohle. érd.
Vörös törésű, rothbrüchig. ko.
Vörös vasércz, Hämatit. Λ.
Vörös vaskő,Rotheisenerz, Rolli- 

eisenstein, Haematit. á.
Vulkán, Vulkan. / .
Vulkanista, Vulkanist / .
Vulkanizált kaucsuk, vulkani- 

sirter Kautschuk, jé.
Vulkánozott kaucsuk, vulkani- 

sirter Kautschuk, jé.
I Vutzaczél, Wootzstahl. ko



—  3 6 2  —

z.
Zagy, Pochschlamm, Poch ívűbe, 

Trübe. 2.
Zagyár, Herdfluth.
Zagycsatorna, Trühelutte.
Zagycsatorna a zúzóban, Pocii

mul c. 3
Zagycsurgó, Austragrinne. z.
Zagyeresz, Austrag der Trübe 

aus dem Pochsatz. z.
Zagyeresztő, Trübeausguss, z.
Zagyeresztő csatorna, Austrag

kanal. z.
Zagyeresztő hasadék, Auslrag- 

spalte. z.
Zagyeresztő készülék, Austrag- 

vorrichtung. 0.
Zagyeresztő nyíl, Auspoehstem- 

pel, Austragstempel, z.
Zagyeresztő nyílás, Austrag- 

loch. z.
Zagyeresztő tábla, Austragtafel. 

z.
Zagyfelfogó készülék, Trübe- 

auffangsVorrichtung, z.
Zagykeverő, Rührjunge. a.
Zagyló, Gumpe, Happ, Mehl- 

gumpe. z.
Zagyosztó, Happenbrett, Theil- 

brett, Theiltafel. z.
Zagyosztó tekecs, Happenklotz.

Zagyosztó vályú, Trübeverthei- 
lungsrinne. z.

Zagyvezeték, Trübeleitung, z
Zajfúvó, Wassertrommelgeblüse; 

/,■<). Wassertrommel. h.
Zálog, Unterpfand.
Zálogjog, Pfandrecht.
Zár, Arretirung; jé. Gesperre,

Riegel, Schloss; é. Beschlag,
Sequestrirung, Spt'i•re, Ver-
schluss.

Záradék, Clause!, Klausel ,
»Schlusszusatz.

Záradékban kikötni, clausuli-
ren.

Zár alá tenni, sequestriren. 
Zárház a gáton, Klause, b. 
Zárjel, Klammer, Parenthese. 
Zárlat, Abschluss, Schluss. 
Zárlemez, »Schlossblech, ko. 
Zárló anyag, Diehlungsmaleriale. 

(jé.
Zárló gyűrű, Dichtungskranz, 

Dichtungsring, jé.
Zárni, schliessen.
Záró biláncz, Schlussbilanz. 
Záró csap, Absperrhahn, Ab- 

sperrpippe, Abstell halni. jé. 
Záró csappantyú, Abschluss

klappe. (jé.
Záró CSŐ, Absperrruhr. jé.
Záró dugasz a tógátnál, Möm b-

schütze. z.
Záró ék, Schlusskeil. b.
Záró fa, Riegel, é.
Záró fog, Sperrzahn. jé. 
Zárógát, Clause; erd Fangdamm, 

Speri'buline. é.
Záró gyűrű, Stopfbüchsenring;

jé. Schlussring. b.
Záróház, Sperrhíiuschen. é. 
Záróház a tógáton, Mönchhüus- 

chcn. z.
Záró iga Scblüsseljoch. b.
Záró kalincs, Sperrklinke, jé. 
Záró kapocs, Sperrhacken; é.

Sperrklinke, jé.
Záró kerék, Sperrrad, jé.
Záró készülék, Absperrvorrich

tung , Sperrvorrichtung; jé. 
Gesperrt-!, é.

Záró korong, Sperrscheibe, jé. 
Záró kő, Schlussstein, é.
Záró kúp, Sperrkegel. jé. 
Zárolás, Liederung, jé.
Zárolás a dugattyúnál, Packung.

!/<'■
Zárolás a zároló perselyben,

Verpackung, jé.
Zárolni, liedern. jé.
Zároló csavar, Liederungsschrau- 

be. j é .
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Zároló fedél, Eiederungsdeckel.
(β ·

Zároló gyűrű, Liederungsring.
<β·

Zároló karima, Liederungskranz.
<β·

Zároló pad, Liederbühne. (jé. 
Zárópersely, Stopfbüchse. j é .  

Zárópersely csavarja, Stopf- 
büchsenschraube. j é .  

Zárópersely fedele, Stopfbüch
sendeckel. j é .

Zárópersely szekrénye, Stopf
büchsenkasten. j é .

Zárópersely tokja, Stopfbüch-
senmufte. j é .

Záró pont, Schlusspunkl.
Záró rendszer, Absperrungssys- 

tem. j é .
Záros határidő, Praeclusivfrist. 
Záró számadás, Schlussrech

nung.
Záró szellentyű, Absperrklappe, 

Absperrventil, j é .
Záró szó, Schlusswort.
Záró tábla, Schützbrett, é.
Záró tömedék, Stopfbüchsenlie

derung, Stopfbüchsenpackung. 
j é .

Zárszámadás, Abschluss der 
Rechnung.

Zárszeg, Schlossnagel, é.
Zárt, geschlossen.
Zárt alak, geschlossene Gestalt. 

ét.
Zártkutatás, Freischurf. b. 
Zártkutatás elismerése, Frei-

schurfanmeldungsbestüttigung.
h.

Zártkutatás följelentése, Frei- 
schurfanmeldung. b. 

Zártkutatás jele, Freischurfzei- 
chon. b.

Zártkutatás köre, Freischurf- 
kreis. I>.

Zártkutatások könyve, Frei- 
schuríbuch. b.

Zártmellü tégelypest, Stich-
ofen. ko.

Zárt viz a zúzóköpüben, gestau
tes Wasser.

Zártvizü köpü, Stausatz. z. 
Zárvány, Einschluss. /.
Zászló, Fahne.
Zavar, Confusion, Verlegenheit. 
Zavarni, stören.
Zavarodás, Emulsion, Trübung;

V. Störung; b. Verlegenheit. 
Zavarodások a telepeknél, Stö

rungen. b.
Zavaros, trüb.
Zavart, confus, verworren. 
Zavartan palás gnájsz, verwor

ren schiefriger Gneiss. 
Zavartság, Verworrenheit. 
Zechkő, Zechstein. f .
Zengőkő, Phonolith. ét.
Zérus, Nulle.
Zéruspont, Nullpunkt.
Zippeit, Uranblüthe. ét.
Zivatar, Sturm.
Zománcz , Emaille , Glasur, 

Schmelz.
Zománczmü, Emailarbeit. 
Zománczozás, Emaillirung. 
Zománczozni, amuliren, emailli- 

ren; ko. glasiren.
Zománczozó, Emailleur. 
Zománczszerü, emailartig.
Zóna, Zone.
Zónadíjszabás, Zonentarif.
Zöld gránát, Grossular. ét. 
Zöldhomok, Grünsand. / .  
Zöldhomokkő, Grünsandstein, f .  
Zöldkő, Grünstein. / .  
Zöldkőporfir, Grünsteinporphyr.

f
Zöldkőtrachit, Grünsteinlrachyt.

/
Zöld ólomércz, Grünbleierz, Mi

ni elit. ét.
Zöldsó, Grünsalz. x. b.
Zsák, Sack
Zsákfúró, Sackbohrer, b.
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Zsákhorog, Sackauffanghaggen. 
b.

Zsámoly, Scheme], b. 
Zsebkönyv, Taschenbuch.
Zsilip, Ablassschleusse; z. 

Sch leüsse, é.
Zsilipesatorna, Ablassfluder. z. 
Zsilipépítés, Schleussenbau. é. 
Zsilipfal, Schleussenmauer. é. 
Zsilipfenék, Schleussenboden. é. 
Zsilipgát, Schleussendamm. é. 
Zsilipkapu, Schleussenthor. é. 
Zsilipküszöb, Schleussenschwelle. 

é.
Zsilipnyílás, Schützenmündung. 

é.
Zsilipőr, Schleussenwärter. é. 
Zsilipvonó , Sebül zenstangu , 

Schützenzugstango, ß .  
Zsilipzár, Schütze, Schützen-

sohhuisse. é.
Zsindely, Dachschindel, Schindel.

Ü.
Zsindelyezés, Dachdeckung mit 

Schindeln, e.
Zsindelyezni, schindeln. 
Zsindelyezö, Schindeldecker, é. 
Zsindelyfejsze, Schindelhacke. L 
Zsindelyfödél, Schindeldach. <'. 
Zsindelyszeg, Schindelnagel. <' 
Zsineg, Litze.
Zsinór, Schnur.
Zsinór csapása, Schnurschlag. L 
Zsinórhosszaság, Schnurlänge. 

bin.
Zsinórmérték, Cynosur, Hicht- 

schnur.
Zsinórozni fát, abschnüren, é. 
Zsírfény, Feüglanz.
Zsíros, fett, fettig.
Zsugorodás mértéke, Schrumpf- 

mass, Schwindmass. ko. 
Zsugorodni, sintern; ko. schwin

den, Zusammengehen. 
Zsugorodó szén, Sinterkohle. Λ. 
Zsugorodott koksz, Sinterkoks. 

b.

Zsugorodott vaspörkölék, Ha
sen. ko.

Zsúpozás, Dachdeckung mit 
Stroh. L

Zúgó, Ablass des Wassers; z. 
Schütze, Schwelle, Überfall, i.

Zúgó csatorna, Schussgerinne, 
Schussrinne, ß .

Zúgó gát, Überfallwehre, é.
Zúgó kapu, Schussgatter, é.
Zúgó kereke, Schützenrad.
Zugszarufa, Ichsensparren, Kehl- 

sparren. 6.
Zuhatagos váltogatás, Cataract

steuerung. (jé.
Zuhintó, Ausstürzer. b.
Zúzásra méltó berakat, Zechen- 

günge. b.
Zúzni, pochen, stampfen ; tönkre 

zúzni, todt stampfen.
Zúzni való, Pochzeug.
Zúzni való érez, Pocherz, Poch- 

gang, Pochgänge, Quetscherz. 
>

Zúzó, Pochwerk, z.
Zúzóarany, Mühlengold, Mühl-

gold. 2.
Zúzóban nyert arany, Mühlen

gold, Mühlgold. z.
Zúzódás, Contusion.
Zúzóércz, zúzni való érez, Gänge, 

Pochgänge ; b. Pocherz, Poch
gang, Quetscherz. 0.

Zúzóérczet fölhordó, Aullaufer.

Zúzóércz - feltörés költségei,
Göngseh 1 ägeIungskosten. z.

Zúzóérczhányó, Gängehalde, h.
Zúzóércz iszapja, Filz. e.
Zúzóérezmérték, Gängmass , 

Gängmasskaston. 0.
Zúzóércz-szitarács, Gängrechen- 

sieb. b.
Zúzóércztörmelék, Pochgangs

klein. z.
Zúzó eszköz, Stampfer, ß .
Zúzógép, Pochmühle, Pochwerk, 

Quetsche, z.
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Zúzógép kereke, Pochrad. c. 
Zúzógöröndje, Poehwelle, Poch-

werkswellc. 2.
Zúzóház, Pochhaus, Stampfhaus.

Zúzóhenger, Quetschwalze, Wal- 
zenquetsche. 0.

Zúzó hengermű, Quotschwalz-
werk. z.

Zúzó kalapács, Brechhammer. 
Zúzóköpü, Pochkasten, Porhlade, 

Pochsatz, Pochtrog. 0. 
Zúzóköpü béllése, Pochsatzaus- 

fütterung z.
Zúzóköpü oszlopa, Pochsänle. 
Zúzó legény, Pocher, Poch- 

knecht, Stampfor. z.
Zúzó munka, Pochwerksbetrieb. 

z.
Zúzó munkás, Pochwerksarbei

ter. z.
Zúzómü, Pochwerk, Quetsch werk, 

Stampfe, St.ampfwork; vízzel

zúzó mű, nasses Pochwerk; 
szárazon zúzó mű, trocken 
Pochwerk. 0.

Zúzómüfelügyelő, Pochwerksin- 
spector. z.

Zúzómü vízárka, Pochgraben. s.
Zúzónyíl, Pochsehiesser, Pocii - 

schüsscr, Pochstümpel, Schos
ser, Stempel, z.

Zúzónyíl emelkedése, Anhub 
des Pochstempels, z.

Zúzó pöröly, Pochhammer, ho.
Zúzó suhancz, Pochjunge, Poch

werksjunge. z.
Zúzószakmány, Pochwerksge- 

ding. z.
Zúzott, gequetscht.
Zúzott dara, Pochgröbe. 2.
Zúzott liszt, Pochmehl. 2.
Zúzott vakarék, Poehkrütz. h-o.
Zúzóügyelő, Pochsteiger, Poch- 

worksaufseher, Pocii werkshut- 
mann, Pochwerksüborgeher. z.
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II.
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Zweite vermehrte Auflage.

Selmeczen 1891.
J o e r g e s  Á g o s t  ö z v .  é s  f i a  k i a d á s a .



Nyomatott joerges Ágost Özv. és fiánál



A.
Abänderung·, rnegigazílás, vál

toztatás ; eines Vertrag-es , ;
szerződés változtatása, módo
sítása.

Abarbeiten, ki-lenagyolni, meg- 
nagyolni, le vésni, lefaragni, meg- 
egyengetni; <’. lefejteni, levájni 
h.

Abarbeitung·, lefejtés, levájás. I.
Abart, kiváló táj.
Abäthmen, megtüzesíteni, meg

izzítani (tégelyt, űzőkét). M
Abätzen das Salz aus dem Ha- 

selgebirgr, kiét el ni vízzel a sót: 
h. — mit Säure, leétetni, loma
ratni savval, r.

Abbähen das Schwefelmänn
chen, kéntonalat puhítani; I. 
abbähen den Meiler, meg- 
izznsztnni bogsát. erd.

Abbau, fejtés, vájás, a fejtés he
lye. Lefejtett hely, evés: h. of
fener A., nyílt., fölszinti fejtés ; I 
schwebender A., dőlésszerinti , 
f. streichender A., csapás sze- j 
rinti f. A. mit breitem Blick, j 
széles pásztáju f .; A. mit I 
Querstrasse, fejtés keresztvá- I 
gatokkal; A. mit Versatz, f. j 
herakattal: A. anleg’en, fejtést ! 
rendezni, kezdeni; A. treiben,

fejteni; in A. nehmen, fejtésre 
venni; in A. stehen, fejtésben 
állani. b.

Abbauen, fejteni, h.
Abbaufeld, a fejtés területe, fej

tésben levő terület, b.
Abbauhorizont, fejtés szintje, b.
Abbaukarte, fejtés térképe, b.
Abbaulehre, fejtést an. b.
Abbaumethode, a fejtés módja, 

rendszere, b.
Abbaumittel, fejthető köz. h.
Abbauort, fejtő vájatvég. b.
Abbaustösse, a fejtés osztályai. 

h.
Abbaustrasse, pásztó, fejtő 

pászta. b.
Ábbaustreeke, fejtő vágat. b.
Abbauwürdig·, fejtésre méltó, 

műre való. T.
Abbauwürdig’keit, lejtésre mél

tóság, műrevalóság. b.
Abbauzimmerung·, a fejtés ácso- 

latja. b.
Abbeitzen mit Säuren, leétetni,

lemaratni savval, r.
Abberufen, visszarendelni, be

hívni.
Abbilden, ábrázolni.
Abbinden, lekötni, egybekötni, 

összekötni, megkötni ácsolatút.
é.

1*
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Abblasen, ki surranta ni, kifújni, 
kiömleni; die Ventile blasen 
ab, a szellcntyűk fújnak, sur- 
rantanak, gőzt bocsátanak. jé.

Abblaserohr, kifúvó-, surrantó-, 
kibocsátó-, püffögő cső. gé.

Abblättern, lefoszlani, lecsere- 
pedzeni, lehámlani.

Abblätterung·, lcfoszlás, lecsere- 
pedzés, lebámlás.

Abblieken, pillogni, csillanni, ko.
Abbohren, fúrni, megfúrni a kő

zetet; készen fúrni, bevégozni 
fúrólyukat. A. die Wässer, vizet 
lecsapolni fúrólyukkal. Das Ter
rain abbohren, talaj fúrásokat 
tenni; talajt vizsgálni, kutatni. 
b.

Abbohrer, befejező fúró; föld
fúró. b.

Abbolzen, megdúczolni, megtá
masztani. b.

Abbösehen, rézsüt-, lejtőt csi
nálni, lejtőzni, é.

Abbrand, tűzi fémveszték, tűzi 
apadék, tűzi fogyaték, elégés; 
A. des Paeketgewiehtes, a sín
csomó sulyvesztése elégés foly
tán ; a síncsomó fémvesztése. 
ko.

Abbränder am Eisenfrisehher·
de, tűzhelylapok a vaskészelő 
tűzhelyen, ko.

Abbrandseite des Eísenfriseh- 
herdes, Formseite, fúvóka ol
dal a vaskészelő tűzhelynél. 
ko.

Abbreehen das Gestein, lefejteni 
kőzetet, b. A. ein Gebände, 
eine Brücke, eine Mauer, le
bontani, fölszedni, lerontani 
épületet, hidat, falat. é. Am 
Lohne abbrechen, bérből le
vonni. Von der Dicke der 
Mauer abbrechen, a fal vas
tagságából elfogni. 6. Von dem 
Gichtsatze abbreehen, az 
adást alábbszállítani, ko.

Abbreiten, kiszélesíteni, lapítani; 
das Blech abbreiten, a leme
zei, meglapítani, ko.

Abbrennen, a. m. durch Feuer
setzen gewinnen, tüzeléssel 
mi vélni. b. a. ein Bohrloch, 
fúrólyukat robbantani, elsülni. 
b. a. m. abrösten, megpörkölni. 
ko.

Abbröckeln, elmorzsolódni, om
ladozni, mállani. b.

Abbrüchig, letörhető, h.
Abcopiren, másolni.
Abdachen, lefödelezni, lebontani 

tetőt; a. m. abschrägen, lej
tősre csinálni, lejtősítni, lejtő
sen ásni. é.

Abdachung, lejtőség, lejtő, hegy- 
1 ejtő ; rézsű, rézsűt.

Abdachungsstufe, rézsűtök, lej
tőtök.

Abdaehungsverhältniss, einer 
Böschung, a lejtő hajlásvi- 
szonya, lejtésviszony, é.

Abdaehungswinkel, hajlásszög,
lejtésszög é.

Abdämmen, elgátolni, gátat vetni, 
elrekeszteni. b.

Abdampf, fáradt-, siirrantott-. 
kibocsátott, elhasznált gőz. gé.

Abdampfen, elgőzölögni, elpá
rologni ; elgőzölögtetni, elpá
rologtatni. gé.

Abdämpfen, elgőzölögtetni, elpá
rologtatni. V.

Abdampfgefäss, elpároltató
edény. r,.

Abdampfofen, párologtató ke- 
mencze. ko.

Abdampfpfanne, párologtató üst.
ko.

Abdampfsehale, párologtató csé
sze. V.

Abdanken, a. m. verabschieden,
elbocsátani, elereszteni szolgá
latból, hivalalból; a. m. Dienst 
aufgeben, leköszönni, lemon
dani.
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Abdankung', elbocsáttatás, lekö
szönés. lemondás.

Abdankung'ssehein, elbocsátó 
levél, elbocsátvány. b.

Abdarren, a. m. trocknen, szá
rítani, aszalni, abdarren die 
Kienstöeke, csurgatni, ko.

Abdarrofen, csurgatópest. ko.
Abdarrproeess, csurgatás folya

mata, aszalás folyamata, ko.
Abdeekarbeit, lefedés, a fedő 

lemívelése, fölszinti m ívelés. í.
Abdeckbau, I. Abdeekarbeit.
Abdecken, födelet bontani, é. 

abdeeken das Hängende, le
fedni, a fedőt lemivolni. h.

Abdörrstein, csurgatás kénes
köve. ko.

Abdrehbank, esztergapad, gé.
Abdrehen, lecsavarni, leeszter- 

gályozni, megesztergályozni , 
esztergálni, gé.

Abdrehstahl, esztergaaczél. gé.
Abdruck, lenyomat.
Abdunsten, I. Abdampfen.
Abeisen, lejegezni, a jeget, le

szedni. b.
Abend, a. m. West, nyugat, b.
Abendarbeit, esteli, éjjeli munka. 

b.
Abendgang·, nyugatra csapó ér. b.
Abendort, nyugati vájatvég. b.
Abendsehicht, éjjeli munkaszak.

b.
Abfahren, elmenni; abfahren 

eine Grube, a. m. befahren,
bejárni a bányát; abfahren 
das Ende einer Lagerstätte, 
végét érni az érnek. b. 1. Ab
danken.

Abfall des Gebirges, hajlás, lejtő, 
lejtősé", rézsű.

Abfall des Wassergrabens, víz
eresz. z.

Abfall des Metallgehaltes, sze
gényülés. b. Abfallapparat, 
Freifallapparat, váltó készü
lék fúrásnál, h. Abfälle, hul

ladék ; — von Eisen, vashulla
dék ; — von Gusseisen, öntött
vas hulladék; — von neuen 
Schienen, ujsínek hulladéka, ko.

Abfalleisen, hulladékvas. ko.
Abfallend, geneigt, lejtős, hajló.
Abfallen der Klüfte, o. Gänge, 

elválás, elszakadás; —- der 
Wässer, elfolyás. b.

Abfall leiden, szegényülni. b.
Abfallrinne, elvezető csatorna, 

folyóka, z.
Abfallrohr, Abfallröhre, lefolyó 

cső, leeresztő cső, csurgó.
Abfallstück am Freifallbohrer,

eső rész a szabadon eső fúró
nál. b.

Abfalltraufe, ereszcső. é.
Abfalzen, hornyolni, é.
Abfangen, felfogni, megtámasz

tani , alátámasztani, megdú- 
czolni. h.

Abfangseheere, fúróvilla. b.
Abfassen, fogalmazni, szerkesz

teni iratot.
Abfäumen, lehabozni, ko.
Abfeilen, lereszelni, gé.
Abfeilraspel, reszelő, ráspoly, gé.
Abfertigen, végezni (valakivel), 

kielégíteni (valakit), elküldeni, 
elbocsátani (valakit a szolgá
latból) ; meneszteni, továbbí
tani, elindítani, útnak indítani.

Abfertigung, elbocsátás, elkül
dés a szolgálatból, végkielégí
tés nyugalonibér vagy nyuga- 
lomdij helyett; elindítás, to
vábbítás, elintézés.

Abfeuern das Bohrloch, elsütni 
a fúrólyukat; b. — den Schmelz
ofen, kifúvatni a kemenezét. 
ko.

Abflederung, csipkedek. p. r.
Abfiederungsrahme, csipkedék- 

keret. p. v.
Abfiederungstrog, csipkedek - 

teknő. />. r.
Abfiltriren, leszűrni, v
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Abfinden, egyezkedni.
Abfindungssumme, egyezmény- 

összeg.
Abfindungs vertrag, egyezmé- 

nyi szerződés.
Abflahen, abflauen die Plaehen,

öblíteni ponyvát, z.
Abflammen, ellángoltatni. ko.
Abflaufass, öblítő kád. 0.
Abflauherd, ponyvaszér. z.
Abfluss, lefolyás, elfolyás, kifo- 

ly as.
Abflussbrett, levezető lap.
Abflussgraben, lecsapoló-, elve

zető-, vízhárító árok. z.
Abflussrinne, lefolyó-, elvezető 

csatorna. 0.
Abflussrohr, lefolyó-, elvezető 

cső. gé.
Abflussventil, kibocsátó szellen- 

tyü. gé.
Abformen, idomítani, mintázni, 

alakítani, lenyomni a mintát. 
ko.

Abfraisen die Schienen, lema
ratni a síneket, gé.

Abfrischen ein Gestein, felfris
síteni a kőzet felületét, h.

Abfuhr, szállítás, fuvarozás; — des 
Geldes, a pénz beszolgáltatása, 
befizetése, pénzszállítmány.

Abführen das Wasser, levezetni 
a vizet; — das Geld, beszállítani 
pénzt; — das Geräthe, elkop
tatni.

Abfuhrsehein, tuvarlevél.
Abführung des Dampfes, a gőz

elvezetése; —- des Geldes, a 
pénz beszállítása.

Abführungsrohr, levezető cső. gé.
Abfüllen, wegfüllen, eltakarítani. 

b.
Abgabe, átadás, — der Frachten,

áruk kiadása; — einer Erklä
rung, nyilatkozat megadása.

Abgaben, adók, illetékek.
Abgabenfrei, illetéktől mentes, 

nem fizető.

Abgabsrecepisse, kiadó vevény.
Abgabsverzeiehniss, átadó jegy

zék.
Abgang an Material, hiány az 

anyagban; Metallabgang, fém
fogyaték ; Feuerabgang, tűzi 
fogyaték, ko.

Abgängig, hiányzó.
Abgängsehmelzen, hulladék ol

vasztás. ko.
Abgebautes Feld, lefejtett-, ki

aknázott terület. h.
Abgeben das Gedinge, átadni 

szakmányt. h.
Abgebepfahl, jelző karó. b.
Abgebepunkt, jelölt pont, jeles 

pont. b.
Abgebrochenes Lager, szakado

zott telep. !>.
Abgehen, elmenni, eltávozni, hi- 

ányzani; eines Ganges vom 
anderen, elszakadás, elválás; 
b. — eines Materials, hiányzás.

Abgehendes Lager, érszakadék. 
b.

Abgelagert, lerakodott, lerakott, 
leülepedett. / .

Abgelegenes Erz, avult érez. b.
Abgelösehter Kaik, oltott mész. 

é.
Abgemattetes Kohl, szénpor, ko.
Abgenieselt, elhasznált, ('lkopott.

gé.
Abgesondert, elkülönített. I>.
Abgespreitzt, megtámasztott, 

alátámasztott, b
Abgesteckte Linie, kitűzött vo

nal. lm.
Abgestämme, áttörés. í.
Abgestumpft, csonkult, eltom

pult.
Abgestumpfte Kante, iompítotl

él. A.
Abgestutzt, csonka.
Abgewähren, átírni-, álengedni 

bányarészt. />.
Abgiessen, önteni, ko.
Abgleichen, kiegyengelni. é.



7

Abgleichsäge, egyengető fűrész. 
é.

Abglühen, füzessíteni, izzítani. 
ko.

Abgraben, ásni, kiásni, leásni, 
bevájni; — einen Teich, tavat 
lecsapolni, kiszárítani, b.

Abgrabnng, ásás, kiásás, leásás, 
vájás.

Abgreifen des Geldes, koptatás.
ρ ν .

Abgrenzung, liatárolás, elhatá
rolás.

Abguss, öntvény, öntemény; ko. 
einen — machen, mintába ön
teni; a. in. Rückstand, önt
vény maradék, ko.

Abgusspfanne, sóüst. s. b.
Abhalten die Wässer durch 

Verdämmung, visszatartani a 
vizeket gáttal, h.

Abhaltung des Termins, határ
idő megtartása.

Abhang, lejtő, lejtőség, rézsű;
— des Gebirges, hegylejtő; ge
linder, sanfter —, lankás, me
neteles , ereszkedő hegyoldal; 
steiler —, meredek hegyoldal.

Abhängen, den Kunstsatz, leol
dani szivattyút; <ß. einen Wa
gen, kocsit lekapcsolni.

Abhängig, lejtős.
Abhärten das Eisen, edzeni va

sat. ko.
Abhauen eine Strecke nach dem 

Fallen des Ganges, dőlés sze
rint vájni, ereszkedni; b. — das 
Gestein, letördelni kőzetet; b.
— dieSehienen, síneket levágni. 
ko.

Abheben die Schlacken, leemelni 
salakot; ko. — das Taube vom 
Siebe, leszedni meddőt.

Abhebeschlacke, gyűjtő salak. 
ko.

Abhieb, die Stelle, wo die wei
tere Gewinnungsarbeit ein

gestellt wurde, a fejtés vége. 
b.

Abhobeln, gyalulni, legyalulni, 
meggyalulni, é.

Abholzen, levágni erdőt. érd.
Abhub, fölzék. ko. z.
Abhubkiste, fölző lapát. z.
Abhütten, a. m. unwirtschaft

lichen Bau treiben; alles her
ausnehmen, damit der Bau 
verfalle, kifosztani a müvet. 
b.

Abkanten, leélezni, élét tompí
tani. é.

Abkarren die Erde, elszállítani 
földet talicskával, taligázni. é.

Abkehren, 1. Abdanken, — aus 
der Arbeit, fölmondani a mun
kát; b. — das Wasser, elzárni 
vizet; z. — die Kehrherde, lese
perni a seprőszért. z.

Abkehrperiode, seprés szaka. z.
Abkehrschein, olbocsátvány, bú

csúlevél, elbocsátó bizonyítvány. 
b. 1. Abdankungsschein.

Abkehrzettel, 1. Abkehrschein.
Abkehrzeugniss, 1. Abkehr

schein.
Abkippen, koppén eine Nagel

spitze, szeghegyét letörni, é.
Abkistern, salakot szedni, ko.
Abklopfen den Pfannenstein,

leverni a kazánhoz tapadt sót. 
s. b.

Abknappen, törékelni kőzetet, b.
Abknistern das Salz, sót elsus- 

torogtatni. ké.
Abkommen, 1. abgehen.
Abkohlen, hereingewinnen die 

Kohle beim Kohlenbergbau, 
szenet fejteni, b.

Abköhlen, 1. abhütten.
Abkröpfen, könyökbe hajlítani. 

; j é .

Abkreuzen, keresztül vágni. b.
Abkreuzung, keresztezés ; T>. ke- 

resztfeszíték. é.
Abkrusten, 1. abklopfen.
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Abkühlblech, hűtőlemez. pr.
Abkühlen, hűteni, lehűti'ni, hülni, 

lehűlni.
Abkühlfass, hűtő edény. pv.
Abkühlungstheorie, kihűlés el

mélete. j .
Abkuppeln, 1. Abhängen.
Abkürzen, kurtítani, rövidíteni.
Abladegebühren, Abladegeld, 

Abladekosten, lerakodás ille
téke.

Abladegeleis, lerakodó vágány.
Abladen, lerakni, kirakni, lera

kodni.
Abladeort, lerakó hely.
Ablagern, lerakni, lerakódni, le

ülepedni. /.
Ablagerung, rakodvány, lerakó

dás. f .
Ablängen, hosszában vájni. b.
Ablassen, leereszteni, lecsapolni; : 

— das Roheisen, lecsapolni ’ 
nyersvasat; ko. — den Kessel, 
kiüríteni a kazánt; yé. — das 
Wasser aus einer Maschine, a 
vizet a gépből kiereszteni. yé.

Ablass des Wassers, vízeresz, 
zúgó, csatorna; z. — der Salz- 
SOOle, sóvíz vezeték, s. b.

Ablassfluder, zsilipcsatorna, a.
Ablassgraben, leeresztő csatorna, 

leeresztő árok. z.
Ablassgrube, sóvízgödör. *. b.
Ablasshahn, ürítőcsap. yé.
Ablasskanal, ürítő csatorna, z.
Ablasskasten, sóvízszekrény. ,s· b.
Ablassofen, csőtáró. s. b.
Ablassöífnung, csapoló lyuk. ko.
Ablasspütte, átjáró ereszkedés.

•S', b.
Ablassrohr, Ablassröhre, kive

zető, lecsapoló cső. yé.
Ablassseite, csapoldal. l-o.
Ablasssehleusse, zsilip, c.
Ablatten, heléczelni.
Ablauf, lejárás, lejárat, letelés, 

lefolyás; — der Concession, az 
engedély lejárása; — der Liefer

zeit, a szállítás határidejének 
letelése ; — der Zeit, azi dő el
telte ; — des Wassers, a víz le
folyása.

Ablaufen, elcsillézni, elhordani, 
elszállítani; b. lefolyni, yé.

Ablaufbank, csurgó pad. s. b.
Ablaufrinne, lefolyó csatorna, 

ereszcsatorna, 2.
Ablaufröhre, lefolyó cső. yé.
Ablaugen, kilúgozni, ko.
Ablauganstalt, lúgzó mű, lúgzó 

intézet, ko.
Ablaugkasten, lúgzó szekrény. 

ko.
Abläuterbottich, mosókád. 2.
Abläuterherd, tisztáló szér. 2.
Abläuterjunge, tisztáló fin. 2.
Abläuterkiste, tisztáló lapka, 

szér lapka. 2.
Abläutern, tisztítani, tisztáim'. 2.
Abläutertrommel, mosó kosár, 

z.
Abläuterung, tisztálás. 2.
Abläuterwasser, tisztáié víz. 2
Ablegen, elbocsátani; b. lerakni.
Ablegegebühren, lerakás illetéke.
Ableiten, elvezetni, leszármaz

tatni.
Ableitrohr, elvezető cső. yé.
Ableitung, elvezetés, leszármaz

tatás.
Ableitungsgraben, vizet elvezető 

árok. 2.
Ableitungskanal, elvezető csa

torna. 2.
Ableitungsrinne, elvezető vályú; 

2. csapoló folyóka, é.
Ablenken, elterelni, eltéríteni ; 

— die Magnetnadel, elhajlítani. 
bm .

Ablenkung, elterelés, eltérítés; — 
der Magnetnadel, a mágnestű 
elhajlása ; bm. Ablenkung des 
Ganges, az érnek eltérítése, b.

Ablenkungswinkel, elhajlás szö
ge. bm.
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Abliefern, beszolgáltatni, beszál
lítani, elszállítani.

Abliefern das Geld, pénzt beszál
lítani, befizetni.

Abliefern das Gut, átadni, át
szolgáltatni az árut.

Ablieferung, beszállítás, átadás, 
átszolgáltatás.

Ablieferungsfrist, beszállítás v. 
átadás határideje.

Ablieferungssehein, átadó jegy
zék, átvételi elismervény, kéz
besítő vevény.

Ablieferungstermin, szállítás ha
tárideje.

Ablieferungszettel, átadó jegy
zék, értesítő a megérkezett 
árukról.

Abliegen, avulni; —- lassen, avul- i 
látni. I

Ablohnen, bért kifizetni.
Ablohnung, bérfizetés, b.
Ablohnungsbogen, bérfizető ív, 

bérszámadás, b.
Ablohnungszettel, bél-számadás. 

h.
Ablöschen das Eisen, lehűteni a 

vasat; jé. — Kaik, rnegoltani 
mcszet. <·.

Ablöschpfanne, oltó serpenyő.
pn.

Ablösen, elválni, felváltani; h. 
megváltani.

Ablösung, váladék, leválás, fel
váltás; h. megváltás.

Ablösungsbetrag, Ablösungs
preis, váltság összeg, megvál
tás ára.

Ablösungsfläche, választó lap, 
repedek, h.

Ablothen, függőlegesen mérni. 
h m .

Abmarken, határolni, határt je
lölni, határt, szabni, hm

Abmarkung, határ, határ jelölés, 
határszahás. hm.

Abmeisseln, levésni. jé

Abmessen, megmérni, felmérni. 
hm .

Abmessung, megmérés, felmérés, 
méret. hm.

Abmodeln, lemintázni, ko
Abmuthen, felkérni bányatelket. 

b.
Abnahme, a. m. Verminderung,

silányodás, fogyás; a. m. Ab
satz, keletje árunak; a. m. 
abkopiren, másolat; — des Ge
dinges, szakmány lemérés, át
vétel ; — des Streichens und 
Verflächens, csapás és dőlés 
meghatározása ; hm. — der Ge
schwindigkeit, a gyorsaság 
fogyása, csökkenése ; jé. — des 
Adels, dús érczek fogyása, b.

Abnahmsgroschen, alkugaras. b. 
i Abnahmsverhältniss des Cali- 
' bers der Walzen, a hengerek 

üvegezésének fogyásaránya, ko.
Abnehmen das Geding’, szak- 

mányt átvenni, lemérni; h. — das 
Streichen und verflachen, 
csapást, dőlést meghatározni; 
bin. a. m. vermindern, fogyni, 
silányulni; b. — die Stunde, le
olvasni ; bin. — die Schienen, 
síneket átvenni, é.

Abnehmer, vevő, vásárló ; — der 
Fördergefässe an der Hänge
bank eines Schachtes, le- 
csatló. b.

Abnieseln, elkoptatni, b.
Abnieten, szegecselni. j é .

Abnützen, elkopni, elkoptatni.
Abnützung, kopás, elkopás, kop

tatás ; — der Betriebsmittel, a 
forgalmi eszközök, járómüvek 
kopása; jé. — des Sehienen- 
kopfes, sínfejkopás; jé. seit
liche — der Schienen, a sínek 
oldalas kopása; jé. — der Spur
kränze der Räder, a kerék 
nyomkarimájának kopása, jé.

\ Abniitzungscoeffieient, kopás
e g y ü t t h a t ó j a ,  j é
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Abort, árnyékszék.
Abpfachten die Holzkohlen,

megmérni ;t szenet, ko.
Abpfachter, szénmérő. ko.
Abpfahlen, megczövekelni, meg- 

karözni.
Abpflöcken, megczövekelni, meg- 

karözni. hm.
Abpieken, letördelni, törékelni. 

h.
Abpflastern, bekövezni, bebur

kolni. I).
Abplaniren, kiegyengetni, é.
Abplatten, meglapitaní. ko.
Abplattung, lapúlás, lapultság; 

— der Erde, a föld lapultsága, f .
Abplötzen, 1. ablöschen.
Abpraegen, pénzzé verni. pp.
Abprallen, visszapattanni.
Abprellen, visszarugni.
Abpressen, leszorítani, lenyomni.
Abpritschen, egyenítni, sulykolni.
Abputz, vakolat L
Abquetschen, lecsipetni.
Abquicken, fonesoritani. ko.
Abquickbeutel, foncsorzacskó. 

ko.
Abquirlen, felhabarni. ko.
Abraiten, leszámolni. 1>.
Abraitschein, I. Abkehrschein.
Abraitzettel, 1. Abkehrschein.
Abrauchen, elfüstölögni; lassen, 

elfüstölögtetni. ko.
Abrauehpfanne, pároltató serpe

nyő. ke.
Abraum, omladék, törmelék, hor

dalék ; é. — ober der Lager
stätte, érfödelék, fedő talaj. b.

Abraumarbeit, 1. Abdeekarbeit, 
lefedés, eltakarítás, b.

Abraumbau, a. m. Tagbau, föl
szinti vájás. b.

Abräumen, elhordani, eltakarí
tani, lefödni; b. abdecken.

Abraumsalz, fedősó. s. b.
Abraspeln, lereszelni. <ß.
Abrechnen, leszámolni, beszámí

tani, leszámítani.

Abrechnung, leszámolás, beszá- 
mítás; gegenseitige—, kölcsö
nös leszámolás ; jährliche —, 
monatliche —, évi, havi leszá
molás.

Abreehnungsbueh, leszámoló 
könyv.

Abrechnungsbureau, leszámoló, 
számfejtő hivatal.

Abreiben den Verputz, simítani 
vakolatot. 6

Abreissen, elszakadni, leszakí
tani; — ein Gebäude, épületet 
lebontani.

Abrichten, egyengetni, idomítani, 
alakítani; — mit dem Hammer, 
rudalni vasal. ko.

Abrichthammer, rudaló, egyen
gető pöröly, kalapács, ko.

Abriehthobeí, simító gyalu. é.
Abrichtstock, a. m. Amboss, 

rudaló, egyengető pőrölv. ko.
Abriss, rajz, vázlat.
Abritzen, egy telepet ismét elérni. 

h.
Abrösten, megpörkölés. ko.
Abrunden, kikerekíteni, meggöm

bölyíteni, legömbölyíteni ; — in 
runder Zahl, kerek számban 
kikerekíteni.

Abrüsten, eltakarítani az állást.
é.

Abrutschen, csuszamlani.
Abrutschung, csuszám lás.
Absägen, lefürészelni. <'.
Absaigern, csurgatni; ko. a. m.

absenkeln, függőlegességél 
mérni valaminek, hm.

Abseigerschnur, ólmos zsinór, 
függőleges zsinór, hm.

Absatz, kelendőség, kelet; neuer 
Absatz, uj szakasz ; a. m. Stufe, 
fok, sarok, lépcső, é.

Absätzig, szakadozott, szakadé- 
kos, szakadatos.

Absatzgebiet, kehmdőség kör
nyéke.
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Absatzweise, szakadékosan, sza- 
kadalosan.

Absäubern, eltakarítani. b.
Absäumen ein Brett, körülszegni, 

megszélezni deszkát, é.
Absehabsel, vakarék. I,ο.
Abschälen, leliámlani, leliántani.
Abschätzen, becsleni, megbe

csülni valaminek értékét.
Abschätzer, becsié.
Abschätzung, becslés.
Absehaufeln, ellapátolni , el

hányni. é.
Abschaum, hab. ko.
Abschäumen, lehabozni, habot

leszedni, ko.
Abseheeren, lenyírni, ko
Abscheiben, tárcsát szedni, ko.
Abseheidefäustel, különítő kala

pács. h.
Abscheiden, elkülöníteni; b. — 

dasGold vom Silber, válatni. j/r.
Abseheidung, elkülönítés; b. — 

des Goldes vom Silber, válatás.

Abschichten, osztályozni, h
Abschieben, elszállítani, b.
Abschienen, megmérni; but. — das 

Eisen, laposra verni vasat, ko
Abschiessen, .elrobbantani fúró

lyukat, elsütni fúrólyukat, b.
Abschlacken, salakot elvetni, ko.
Abschlag, elő pénz, foglaló.
Abschlageisen, hulladék vas. ko.
Abschlagen, leverni, letörni ; 

— das Kraftwasser, letéríteni 
erővizet; z. — das fliessende 
Eisen, letéríteni a kifolyó va
sat ; ko. — eine Münze in Zinn, 
pénzdarabot, lenyomni ónba; 
jw. — das Fördergefäss vom 
Seil, lecsatolni, leakasztani a 
szállító (‘dényt. b.

Absehläger, csatlós, b.
Absehlagfluder, vizvető. a
Abschlaggerinne, vízvető. z.
Abschlägig, tagadókig, elutasí

tókig.

Abschlagschaufel,térítő lapát ko.
Abschlagschütze, vető zsilip, z.
Abschlagsgraben, leeresztő árok.

3 .
Abschlagvorrichtung, vizet le- 

bocsátó készülék. 3.
Abschlagwasser, letérített víz. 3.
Abschlagszahlung, elöpénz, fog

laló, részletfizetés.
Absehlämmen, iszapolni; s. a. 

m. schlämmen, szérolni. 3.
Abschleifen, kicsiszolni, lekopni, 

lekoptatni. yé.
Absehleissen, elkoptatni.
Abschleppen, elszállítani, b.
Abschlichten das Holz, simítani.

Absehliehthammer, simító kala
pács. yé.

Abschliessen, elzárni, lezárni, yé.
— die Rechnung, bevégezni, le
zárni a számadásokat; — einen 
Vertrag, szerződést kötni

Abschluss, lezárás, zárlat; — der 
Rechnung, a számadás lezá
rása, zárlata, kiegyenlítése, vég- 
számadás, zárszámadás.

Absehlusskluppe, záró csappan
tyú. yé.

Absehlusssumme, végösszeg, ki
egyenlítő összeg.

Absehmelzen, leolvasztani, leol
vadni. ko.

Abschmieden, kikalapálni, ko
vácsolni. yé.

Abschneiden, levágni, elvágni;
— einer Lagerstätte, elvágó - 
dás; b. — ein Rohr, csövet 
levágni; yé. — die Schienen, 
levágni a síneket, yé.

Abschneidende Markstätte, füg
gőleges határ. bin.

Abschnitt, szelet, szakasz.
Abschnitzl, Abschnittlein, nyi- 

radék. ko.
Abschnüren das Holz, zsinórozni, 

csaptatni,zsinórral megcsapni, é.



12

Abschöpfen, lemeríteni, lefölözni. 
ko.

Absehrägen, lesarkazni, leélezni, 
élét venni, a szögleteket tom
pítani. é.

Abschrämmen, réselni, rést vájni. 
b

Abschrauben, lecsavarni, lesró
folni. jé.

Abschrecken, lehűteni, ko.
Abschreckofen, hűtő pest, hűtő 

kemencze. ko.
Abschreiben, letisztázni, leírni, 

másolni; leszámítani, javéira 
írni; abschreiben, Bergan- 
theile, 1. abgewähren.

Abschreibung, lerovás, törlesz
tés.

Abschrift, másolat.
Abschroten, törékclni; !>. lemet

szeni, levagdalni, ko.
Absehrotmeissel, metsző, véső, 

vágó vas, hideg vágó, meleg 
vágó. jé.

Absehrotstoek, véső csap. p. v.
Abschroter, élvas, daraboló, vag

daló. jé.
Abschürfen ein Terrain, felku

tatni, átkutatni területet, h.
Abschüssig, meredek
Abschützen, vizet elzárni, vízzel 

hajtott gépet megállítani. 0.
Abschwarten das Holz, lebán

tani. é.
Abschwefeln, kénetleniteni. ko.
Abschwefelung, kénetlenités, 

pörkölés, ko.
Abschwefelungsperiode, kénet- 

lenítés szaka. ko.
Abschwefelungsprocess, kénet

lenités folyama, ko
Abschwemmung, elmosás, lemo

sás. /.
Abscisse, .szegvény, metszék bm.
Abscissenaehse, szegvény tengely, 

metszéktengely. bm.
Absehen, a. m. Visirseheibe, 

irányzó tárcsa; a. m. das

Sehloch eines Diopters, néző 
rés. bm.

Absehkreuz, irányító-, irányzó 
kereszt, bm.

Abseigern, függőlegesen mérni 
valamit; bm. csurgatni, ko.

Abseilen, elkoptatni kötelet, b.
Abseite der Münze, pénz hát

lapja. p. (K
Absenden, elküldeni, megküldeni, 

elszállítani.
Absender, feladó, küldő.
Absenkeln, függőlegesen mérni 

valamit, bm.
Absenkelung, függőleges mérés. 

bm.
Absenken, a. m. abteufen, le-

mélyesztcni, lemélyíteni, lemé- 
lyesztés, ereszkedés, ereszkedő 
vágat. b.

Absetzen, lerakni; — im Wasser, 
leülepíteni, leülepedni, lera
kodni; s .— eine Waare, eladni; 
— ein Stück von einer Stufe, 
letörni; der Gang setzt ab, 
az ér elfordul; der Adel setzt 
ab, az érczvitel megszakad, b.

Absetzig, 1 Absätzig.
Absichern, szérkelni. *
Absieden, forralni. />. r.
Absinken, 1. absenken.
Absoeken im Gradirwerke, le- 

esepegni. *. b.
Absohlen das Seil, elkoptatni, b.
Absoluter Halt der Erze, teljes 

fémtartalom, ko.
Absolutes Gefälle, teljes esés. 

bm.
Absondern, elkülöníteni; b. osz

tályozni. z.
Absonderung, elválás, váladék, 

váladozás, elkülönítés ; b. — im 
Gange, váladék: h. körnige —, 
szemcsés; kubische —, köhös ; 
kuglige -  , sphaeroidische , 
tekés, gömbös ; massige —, tö
mör, tömeges, vaskos; platten- 
förmige —, bankförmige —,
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lapos, szalagos, réteges; säu
lenförmige —, oszlopos, osz
lopalak ο ; schalenförmige —, 
homorú, öblös; stänglige —, 
szálas; kristallinische — , kris- 
lályos váladék, b.

Absonderungsfläche, választó 
lap, váladéklap. b.

Absonderungsgefäss, különítő 
(idény.

Absonderungskluft, választó ha- 
sadék. /).

Absonderungszustand, elválás 
állapota. /'.

Abspannen, megtámasztani; — 
die Bergarbeiter, elcsábítani a 
munkásokat más bányához, h.

Abspännen, 1. ab fangen.
Absperrbaum, sorompófa.
Absperren , elzárni ; — den

Dampf, gőzt elzárni. yé.
Absperrhahn, zárócsap, elzáró

csap. yé.
Absperrkegel, kúpos zárócsap. 

jé.
Absperrklappe, záró szellentyű, 

csaptató. jé.
Absperrrohr, záró cső. jé.
Absperrpippe, záró csap. yé.
Absperrschraube, sorompó.
Absperrventil, záró szellentyű.

jé.
Absperrvorrichtung, záró ké

szülék. (jé.
Absperrungssystem, zárórend

szer. yé.
Abspreitzen, dúcz.olni, támasz

tani, gyámolitani; 1. abfangen.
Absprengen, lerepeszleni, lefe

szíteni. h. — einen Bogen, bolt- 
hajtást, csinálni, é.

Abspringen, a. m. einen Schürf 
verlassen, elhagyni kutatást. 
b .

Abspülen, kiöblíteni, v.
Abspülung, elmosás, lemosás./.
Abstählen, megaczélozni. h.

Abstämme, maradékok, hagya- 
lékok. T>.

Abstämmen, levájni; ereszkedő 
vágat; b. levésni, é.

Abstand, távolság, különbség, 
köz; — der Achsen,tengelyköz ; 
yé. zweier Geleise, vágány- 
köz; A lichter — zwischen den 
Spurkränzen, a nyomkarimák 
közti távolság, yé.

Abstangeln, a. m. marksehei- 
den, mérni, kitűzni, hm

Abstatten Bericht, jelentést 
tenni.

Abstattung, lefizetés, lerovás, 
megfizetés.

Abstecheisen, csapoló vas. la.
Abstechen, lecsapolni, megcsa

polni; ko. -  ein Maass, mérté- 
lemérni körzővel, hm.

Abstechherd, csapoló tér. ha.
Abstechgrube, gyűjtő gödör. la.
Abstechspaten, csapoló lapát. 

lco.
Absteeken, kitűzni, hm.
Absteckfahne, kitűző zászló, hm.
Abstecklinie, irányvonal, hm.
Absteekpfahl, Absteekpflock,

jelző czövek, jelző karó. hm.
Absteeksehnur, kitűző, irányzó, 

mérő zsinór, bm .
Absteckstab, jelző rúd, kitűző 

rúd. bm .
Absteckstange, jelző-, kitűző 

rúd. hm .
Absteifen, dúczolni, támasztani, 

gyámolni, merevíteni, é.
Absteifgerüst, támasztó állás. é.
Absteifung, megtámasztás, é.
Absteigen, leszállani. h .

Absteigung in dem Graben,
ároknyílás, z.

Abstellen das Gebläse, megállí
tani fúrót; ka . — den Dampf, 
das Wasser, gőzt-, vizet el
zárni. yé.

Abstellhahn, fojtó csap, záró 
csap. yé.
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Abstellständer, kicsatló állvány.
ß -

Abs telis tange, kicsatló rúd. gé. 
Abstellvorriehtung, kicsatló ké

szülők. gé
Abstemmen, 1. abteufen. 
Abstempeln, alátámasztani; b. 1. 

abbolzen, bélyegezni, megbé
lyegezni.

Abstich, lecsapoiás. ko. 
Abstichauge, lecsapoló lyuk. ko. 
Abstiehbrust, csapoldal. ko. 
Abstichgrube, 1. Abstechgrube. 
Abstichherd, gyűjtő gödör. ko. 
Abstichloch, lecsapoló lyuk. ko. 
Abstiehspiess, csapoló vas. ko. 
Abstiehstange, csapoló vas. ko. i 
Abstiehtiegel, csapoló tégely, ko. 
Abstimmen, szavazni. j
Abstimmung, szavazás. 
Abstossen, levágni, nagyolva 

megfaragni a fát. é. 

Abstossmasehine, véggyalugép.
β ·

Abstossung magnetische, mág
neses taszítás, bm. 

Abstossungskraft, taszító-, ellö
kő erő.

Abstreifen, lehorzsolni. 
Abstreifeisen beim Walzwerk, 

horzsoló vas. ko. 
Abstreifgebühr, fuvardíj. 
Abstreifmeissel, horzsoló véső; 

gé. — beim Walzwerk, horzsoló 
vas. ko.

Abstreifplatte beim Walzwerk,
horzsoló lap. ko.

Abstrich, fölzék, hab ; ko. Blei- 
abstrich, ólomhab. ko. 

Abstricharbeit, ólomhab olvasz
tás. ko.

Abstriehblei, habólom. ko. 
Abstriehbleitreiben, habólom 

leűzése. ko.
Abstricheisen, fölző horog. ko. 
Abstrichfrischen, ólomhab ol

vasztás. ko.

Abstriehfrisch schlacken, ólom- 
hab olvasztás salakja , hab- 
salak. ko.

Abstriehholz, habszedő. ko. 
Abstrichkeitze, habszedő. ko. 
Abstrich ziehen, habot szedni 

ko.
Abstrossen, talppásztakkal lefej

teni. b.
Abstufen, fokozni; abstufen ein 

Erzstück, letörni a bányában 
érczdarabot, törékelni. h. 

Abstufung, fokozat. 
Abstumpfen, eltompítani, eltom

pulni.
Abstürzen, lezuhintani. b. 
Abteufen, mélyoszteni, mélyosz- 

tés, ereszkedés, ereszkedő vá
gat. b.

Abtheilen die Erze, osztályozni 
érczeket a beváltáskor, h. 

Abtheilung, osztály. 
Abtheilungsgraben, osztó árok. 

z.
Abtheilungspost, osztag, k o .  
Abtrag, lerovás; — des Gebirges,

hegylevágás, olhordás, eltaka
rítás.

Abtragen, lehordani, levágni;
— die Schuldigkeit, leróni, 
megfizetni a tartozást; — eine 
Mauer, lebontani a falat. é.

Abtraufbühne, ereszállás. h. 
Abtraufen, lecsepegtetni. 
Abtrecken, !. abladen, le rakni. 

b.
Abtreibarbeit, leűzés; k o .  —- bei 

derZimmerung,csegivemunka.
b.

Abtreibeholz, leűző fa. ko. 
Abtreibelohn, leűző bér. ko. 
Abtreiben das Blei, leűzni; ko.

— bei der Zimmerung, cseg- 
Ivézni; h. — das Gestein, lere- 
peszteni, lemívelni ; b — ein 
Gesenke, lehajtani, lemélyíleni 
ereszkedés, b.

Abtreiber, leűző. ko.
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Abtreibherd, loűző tűzhely. ko.
Abtreibhut, leűző kupak. ko.
Abtreibhütte, Írűző kohó. ko.
Abtreibofen, leűző tűzhely, ko.
Abtreibproeess, loűzés folyama. 

ko.
Abtreten, átengedni.
Abtretung, átengedés.
Abtrieb, leűzés. ko.
Abtritt, árnyékszék; — mit 

Wasserversehluss, vízzel zárt 
árnyékszék. é.

Abtrittsgrube, pöczegödör. é.
Abtroeknen, szárítani; — das 

Flötz durch Streekenauf- 
sehluss, szikkasztani kőszén
telepet a vágatok nyitásánál, b.

Abtrocknungsherd, száritó tűz
hely. pr.

Abtrocknungraiter, szárító rosta.
pv.

Abtrocknungsschale , szárító 
csésze, pr.

Abverdienen, leszolgálni, ledol
gozni tartozást.

Abvieren, lcnégyelni, megné- 
gyclni, négyszögüvé csinálni 
aknagárdozatot. h.

Abvierung, az aknagárdozat 
négyszögü alakja, b.

Abvisiren, irányozni, beirányozni. 
bm.

Abwägegebühr, mázsáló illeték, 
súlymérő illeték.

Abwägehaus, mázsáló ház, súly- 
mérő ház.

Abwägeinstrument, lejtező, szin
tező műszer, bm.

Abwägen, megmázsálni, súlyát 
megmérni; a. m. nivelliren, 
lejtezni, szintezni, bm.

Abwägelatte, szintező lécz. bm.
Abwagstation, mázsáló állomás, 

sulymérő állomás.
Abwärmen, melengetni, ko.
Abwärmofen, a. m. Temperofen, 

hűtő pest. ko.
Abwässern, szikkasztani, ko.

Abweichung der Magnetnadel,
a mágnestű elhajlása, bin. 

Abweiehungsnadei, elhajlást 
mutató tű. bm.

Abweiehungswinkel, elhajlás 
szöge. bm.

Abwelle, a. m. Zapfenlager,
csapágy.

Abwerfen die Schlacke, salakot 
elvetni, ko.

Abwerfhaggen, vető villa, salak - 
villa. ko.

Abwerfschaufel, vető lapát. ko. 
Abwiegen, megmérni súlyt, meg

mázsálni.
Abwinden, legöngöriteni csigá

val. é.
Abwirken, bevégezni sófőzést. 

xb.
Abwittern, elmállani. b. 
Abwitterung, elmállás. b. 
Abwitterungsteich für Eisen

steine, vaskő mállító tó. ko. 
Abwitterungsproduckt, málla- 

dék. ko.
Abzapfen den Teich, das Was

ser, lecsapolni tavat, vizet. 0. 
Abzeiehnen, lerajzolni, lemásolni;

a. m. bezeichnen, megjelölni. 
bm.

Abziehbüehsen, levonó szelen- 
cze. pv.

Abziehen das Wasser, lecsapolni;
b. a. m. destilliren, lepárol- 
tatni; υ. — von dem Lohne,
levonni a bérből; b. — von 
einer Summe, kivonni összeg
ből; — von der Oberfläche 
des geschmolzenen Metalles, 
fölezni, leszedni; ko. — die 
Unebenheiten, lesimitani; é. 
a. m. schärfen, fenni, élesíteni. 
é.

Abziehfeile, simító reszelő, gé. 
Abziehstein, Abziehsehleifstein,

levonó, köszörű, fenő kő. <jé. 
Abzimmern, ácsolni; a. m. be

hauen, megí'aragni. b.
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Abzirkeln, körzővel kimérni, hm.
Abzueht fur’s Wasser, vízhúi iió 

csatorna; é. im Gemäuer der 
Öfen, nedvhárító csatorna, ho.

Abzug·, a. in. Unreinlichkeit an 
der Oberfläche der geschmol
zenen Metalle, lölzék, hab; 
ho. vom Lohne, levonás a bér
ből ; in — bringen, levonni; 
— des Wassers, levezető víz- 
árok.

Abzugsarbeit, fölzékolvasztás. ho.
Abzugsblei, fölzékólom. ho.
Abzugsfrischen, fölzékolvasztás. 

ho.
Abzugsgraben, lecsapoló-, lefo

lyó-, elvezető árok. z.
Abzugshaggen, fölzékhorog. h<>.
Abzugskanal, I. Abzugsgraben.
Abzugskupfer, fölzékréz. ho.
Abzugslech, fölzékkéneskő. ho.
Abzugsniedersehlagarbeit, föl-

zékejtő olvasztás, ho.
Abzugsreichlech, dús lölzékké-

neskő. ho.
Abzugsreichspeise, dús fölzék- 

fémeskő. ho.
Abzugsrinne, elvezető-, csapoló 

csatorna, folyóka, z.
Abzugsrohkupfer, nyers fölzék

réz. ho.
Abzugsrohkupferarbeit, nycrs- 

fölzékréz olvasztás, ho.
Abzugsrohlech, nyorsfölzékké- 

neskő. ho.
Abzugsrohr, elvezető cső.
Abzugsrohre für Wasser, csa

poló cső; 0. für Rauch, kürtő. 
ho.

Abzugsrösche, csapoló árok. z.
Abzugsrohschmelzen, nyersföl- 

zék olvasztás, ho.
Abzugsrohspeise, nyersfölzék- 

fémeskö. ho.
Abzugssaigerkrätz, fölzékcsur- 

gatás vakarékja. ho.
Abzugssaigerkrätzstein, főizék· 

csurgatás vakarékkénesköve. ho.

Abzugssehlacke, fölzéksalak. ho. 
Abzugsschmelzen, fölzékolvasz

tás. ho.
Abzugsspeise, lölzékfémeskö. ho. 
Abzugsspeiserohkupfer, fölzék- 

fémeskőolvasziás nyersreze. ho. 
Abzugsstein, fölzékkéneskő. ho. 
Abzugswerkblei, fölzell. üzelék- 

ólom. ho.
Abzweigen, elágazni. 
Abzweigung, elágazás. 
Abzweigungsgeleis, elágazó vá

gány.
Abzweigungspunkt, szétágazás

pontja.
Acceleration, gyorsulás. 
Accessist, jámlnok. 
Aeeessoriseh, járulékos. 
Accessorische Bestandtheile,

mellesleges alkotórészek, f
Accessorische Gemengtheile,

mellesleges elegyrészek, eset
leges alkotórészek. /' 

Accessorium, járulék.
Accord, alku, egyezmény. 
Accordarbeit, alkumunka, egyez

ményes munka, szakmány- 
munka. l·.

Accordarbeiter, egyezményes 
munka, szakmányos. é. 

Aecordiren, megegyezni, megal
kudni.

Accordsumme, kialkudott összeg, 
egyezményes összeg. 

Accumulator, akkumulátor gyűj
tő. (jé.

Acerotherium, accrotherium. / .  
Achat, ágátkő. út. 
Aehatmandelstein, ágátmandu- 

lakő. á.
Achromatische Linse, szinvevő 

lencse, hm.
Achsbelastung, tengelyterhelés. 

</■
Achsbohrer, agyfúró. jé. 
Aehsbruch, tengelytörés. jé.
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Achsbüchse, r=tnpji"v.
Achse, 1 engely, középvonal; jé. 

a. in. Welle, gerendely, gö- 
rönd ; 2·. Radachse, kcrékten- 
gely; bewegliche —, forgó 
tengely; feste —, rögzített 
tengely ; gekröpfte —, könyö- 
kös tengely; gekuppelte Ach
sen, kapcsolt, tengelyek; — 
mit Kurbelzapfen, forgattyús 
tengely ; verschiebbare —, 
eltolható tengely; zusammen
gesetzte —, összetett, tengely. 
//''·

Achsel, Achselung des Zapfens,
csapváll. é.

Achselband, vállkötés. L
Achselbrett, vállalj. L.
Achselsiel, háin. b.
Achsenbelastung, tengelyterhe

lés. jé.
Achsenbewegung, t engely m oz - 

gás. jé.
Achsenblech, tengelyvas, marok

vas. ko.
Achsenbruch, 1. Achsbruch.
Achsenhals, tengelycsap. jé.
Achsenlager, csapágy, jé.
Achsennagel, tengelyszeg. jé.
Achsenprobe, tengetypróha. jé.
Achsenreibung, tengely.surlódáis.

<β·
Achsenring, pengő karika, jé.
Achsenstand , tengelyek közli 

távolság, tengelyköz. jé.
Achsenumdrehung, I engely for

dulás. jé.
Achsenzapfen, tcngolyesap. jé.
Achsfutter, tengelvtok, tengely- 

ágy héli és. jé.
Achskilometer, l.ongolykilometer. 

jé.
Achslager, tengelyágy, csapágy.

ß -
Achslagerfutter, csapágy béllés, 

csapágy csésze, jé.
Achslagergehäuse. tengelyágy 

burok. jé.

Achsmeile, tengelymérföld, jé.
Achsprobe, 1. Achsenprobe.
Achsring, 1. Achsenring.
Achteck, nyolczszög. Λ.
Achtstündige Schicht, nyolcz- 

órai munkaszak. b.
Achtstündler, nyolcz óráig dol

gozó. />.
Achtungssignal, intő jel, figyel

meztető jel.
Acidite, aciditek. / .
Acta, Acten, ügyiratok, ügyda

rabok, aktáik.
Actenbund, ügyiratcsomó.
Aetendeckel, iratcsomó boritéka.
Actenfascikel, iratcsomó.
Aetenkasten, irományszekrény.
Aetenmässig, okiratszerü.
Actennummer, Actenzahl, ügy

iratszám.
Aetenstellage, iromány állvány.
Actenstück, ügydarab.
Actie, részvény.
Actien ausgeben, részvényeket, 

kibocsátani ; — amortisirte, 
törlesztett , amortizált rész
vény ;auf den Inhaber lauten
de —, előmutatóra szidó rész
vény ; volleingezahlte —, tel
jes értékkel befizetett részvény.

Actienabschnitt, részvény szel
vénye.

Aetienantheil, részvényhámyad.
Actienbesitz, részvény birtok
Aetienbetrag, részvényösszeg.
Aetiencreirung, részvényalapítás.
Aetiengesellsehaft, részvénytár

sasáig, részvénytársi dat.
Actieninhaber, részvényes, rész

vénybirtokos.
Actienkapital, részvény - alap

tőke.
Aetienschwindel, részvényekkel 

való szédelgés.
Actienzeichner , részvényekre 

aláíró.
Actienzeichnung, részvény jegy

zés.
2



Actinometer, h ő sugárm érő.
Aetionär, 1. Actieninhaber.
Activa, vagyon.
Activschulden, követelések.
Activstand, vagyonállás.
Activum und Passivum, köve

telés és tartozás.
Activvermogen, vagyonérték.
Actuap, jegyző.
Ad acta legen, irattárba tenni.
AdoptiPen, átalakítani. é.
Adel, érczes dússág; den Gang ’ 

in Adel anfahpen, dúsan ütni 
meg az eret; der Adel hält 
an, a dÚKérezek clőjövelele 
tartós; der Adel bricht in 
kurzen Mitteln, a dúsérczek ; 
rövid közekben jelentkeznek, b.

Adelseinschub, dűsércztolúlás. j
Adelserstreckung, érczesdússág ; 

terjedelme, b. \
Adelsmächtigkeit, erezesd ú ssá g 

vastagsága, b. \
Adelspunkt, dusérezes pont. b. j
Adelsvorschub, Adelsschub, 1. 

Adelseinschub.
Adept, bűvös vegyész, aranycsi

náló. r.
Ader, ér: Erzader, érezér. b.
Äderchen, ereeske. b.
Aderig, eres.
Aderreich, erekben dús.
Adhaesion, tapadás.
Adhaesionsfläche, tapadó lap.
Adhaesionsgewicht einer Loco

motive, a lokomotív tapadó 
súlya. jé.

Adhaesionskraft, tapadt) erő, a 
tapadás ereje. jé.

Adjunct, segéd.
Adjustiren, kiegyengetni, igazí

tani, fölszerelni, rendbehozni,
Adjustirung, kiegyengetés, iga

zítás, fölszerelés, rendbehozás, 
szabályozás.

Adjustirwage, igazító —, helye- 
sítő - - ,  szabályozó súlymérő.

Adjustirwerk, igazító —, szabá
lyozó készülék.

Adjustirwerkstatt, szerelő mű
hely. jé.

Adjutum, segélydíj.
Adlerstein, csomós homokkő. /'.
Administration, közigazgatás.
Administrationsbureau, igaz

gató hivatal.
Administrationsrath, igazgató- 

tanács.
Administrativ, kűzigazgaI.isi,
Administrativbehörde, igazga

tóság.
Administrator, igazgató.
Administriren, igazgatni.
Admissionsklappen, fojtó szel- 

lentyű, bebocsátó szellentyű. jé.
Admissionsperiode, beömlés idő

szaka. jé.
Admissionsrohr, bebocsátó cső. 

jé.
Adouciren das Eisen, lágyítani 

a vasat. ko.
Adressant, czimező, küldő, fel

adó.
Adressat, czimzett, átvevő, elfo

gadó.
Adresse, czím.
Adressiren, czimezni.
Aehnlich, hasonló.
Aehnliche Flächen, hasonló la

pok ét.
Aelter im Felde, régibb jogú. b.
Aelteste der Bruderlade, társ- 

pénztári. választmányi tagok. 
b.

Aemtlich, hivatalosan.
Aequivalent, egyenlő értékű.
Aequivalenz, érték egyenlőség; 

chemische —, vegyületarány.
V.

Aequivalentenlehre, vegyületi 
aránytan. r.

Aerar, kincstár.
Aerarial, kincstári.
Aerodynamik, légerőtan.
Aerostatik, légnyiigvástan.
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Aescher, mit Aetzkalk ver
mengte Aschenrückstände 
von Seifensiedereien, csáva. 
ko.

Aestrich, padlóburkolat. <'.
Aether, elér. ■».
Aetzen mit Säuren, etetni, n.
Aetzkali, maró káli. r.
Aetzkalk, égetett mész. v>.
Aetzlauge, maró lúg. r.
Aetznatron, maró nátron, r.
Aetzstahl, sávos aezél. ko.
Affination, finomítás, ko.
Affiniren, finomítani; — das Sil

ber, ezüstöt válatni; das 
Gold, aranyat válatni. j>. r.

Affinität, rokonság; chemische 
— , cliemiai rokonság; doppel
te - , keltős chcrniai rokon
ság. V.

After, a. m. das abgeschlämmte 
taube Mehl, mosalék ; 2. a. m. 
Rückstände der Kupfer und 
Silberschmelzarbeit, olvasz
tás maradéka, ko.

Afterart, korcsfaj.
Afterbelehnung, másodadomány. 

h.
Afterdampf, fojtó lég a légrob

banás után. b.
Aftererz, hulladékércz. z.
Aftergraben, mosalékárok. .?.
Afterkrystall, álkristály, áljegíi- 

let. A.
Afterrinne, mosalékcsatorna. z.
Aftersilber, hulladék ezüst, tisz

tátalan ezüst. ko.
Aftervertrag, pótló szerződés.
Afterunternehmer, alvállalkozó.
Agens, ható szer, ágens. r.
Agent, ügyvivő.
Agentur, ügyvivőség.
Agglomerat, törgvület. A.
Aggregat, halmaz. A.
Aggregationsform, halmazaink. 

A.
Aggregationszustand, halmaz-

állapot. A.

Aggregattheilchen, halmnzré-
szecske. A.

Agio, ázsió, ráfizetés.
Agiotage, részvényekkel űzött 

szélhámosság.
Agiozuschlag, árkelet pótlék. 
Agtstein, borostyánkő. A. 
Aichen, mértékei szabályozni. 
Aiehmaass, szabványmérték; — 

von Schwind, Schwind féle lég
mérő. ko.

Aichpfahl, vízmérő czövek. 
Akanthit, akanlhit. A.
Akkord, I. Accord. 
Aktinometer, hősugá rmérő. 
Alabaster, alabástrom, gipsz. A. 
Alarmpfeife, vészsip, riogató. //<'. 
Alarmsignal, vészjel.
Alaun, limsó. A. 
Alaunbergwerk, tinisóbánya, b. 
Alaunbruch, timsófejtés. b. 
Alaunerde, timsóföld. A. 
Alaunerz, timsóércz. h. 
Alaunfels, timsószirt. A. 
Alaunhütte, timsógyár. b. 
Alaunkies, timsókovancs. A. 
Alaunlauge, timsólúg. b. 
Alaunschiefer, timsópala. A. 
Alaunsiederei, timsógyárLás. b. 
Alaunstein, timsókö. A. 
Alaunwasser, timsóvíz. 
Alaunwerk, timsógyár.
Alchimie, alchimia, bűvös che

mia, aranycsinálás. v. 
Alchimist,hűvös vegyész, arany

csináló. V.

Algebra, betűmennyiségi an. 
Alhidade, körívmérő. hm. 
Alhidadenregel, körívmérő vo

nalzója. hm.
Alimentation, élelmezés, táplá

lás.
Alimentationspumpe , tápláló 

szivattyú. tjA.
Alisonit, rézsulfür. A.
Alkali, égvény, álkáli. v. 
Alkalinisch, égvényszorü. v. 
Alkalisch, égvényes. r.

‘2*
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Alkaloid, alkaloid, v.
Alkohol, borszesz, alkohol, v. 
Allaminuta Geschäft, kis keres

kedés.
Alligation, fémelegyítés. k o .  

Allophan, színváltó, allophan. / .  
Allotropie, különalakuság. v. 
Alluvial, alluviális, áradmányi./ .  
Alluvialgehilde, alluviális kép

ződmény. f .
Alluvium, áradmány. f .  
Almandin, gránát, á.
Alpári, névérték szerint, alpári. 
Alpen, álpesek. / .
Alpengebiet, álpesterület. / .  
Alpenkalkstein, álpesi mészkő. 

/·
Alpenkohle, álpesi szén. / .  
Alpentunnel, álpesi tunnel. 
Alphabetfeilen, betűreszelő, p. r. 
Alpinische Schichten, álpesi ré

tegek. j .
Altmännchen, bányarém. h. 
Alteisen, ócska vas. 
Altmaterialien, ócska anyagok. 
Alten, die, elődök, régiek, h. 
Alten Mann finden, berakatra 

bukkanni, b.
Alter Mann, berakott — régi 

vájat. b.
Altersklasse, korosztály. 
Altersrecht, elsőségi jog. b. 
Altersreihe, korsorozat. / .  
Altersskala, korosztályzat, / .  
Alter Vorrath, régi készlet, b. 
Altes Eisen, ócska vas.
Alte Zeche, evés. b.
Alte Züge, régi huzatok, bm. 
Altgesell, öreg legény, b. 
Althäuer, fővágó legény, h. 
Aludel, kényeső sűrítő, k o .  

Aluminate, aluminátok. v. 
Aluminatschlaeke, aluminátsa- 

lak. k o .

Aluminium, aluminium, v. 
Aluminiumoxyd, aluminiumoxid. 

v.

Aluminiumoxyd hydrat, alumi
niumoxid hidrát, r.

Aluminiumoxydsalze, alumini- 
umoxidsók. v.

Amalgam, foncsor. ko.
Amalgamation, foncsorítás. ko.
Amalgamationsrückstand, fon

csorítás maradványa, ko.
Amalgamgold, foncsorurany. kn.
Amalgamirapparat, Ibncsoritö 

készülék, ko.
Amalgamiren, foncsoritani. ko.
Amalgamirfass, lóncsorhordó. 

ko.
Amalgamirhof, foncsoritó tér. 

ko.
Amalgamirhütte, íoncsoritó mű. 

ko.
Amalgamirlauge, főne,soriéig, ko.
Amalgamirmörser, foncsoritó 

mozsár, ko.
Amalgamirmühle , foncsoritó 

malom. z.
Amalgamirwerk, foncsoritó mű. 

ko.
Amalgamirsilber, foncsorezüst. 

ko.
Ambos, üllő. ko.
Ambosbahn, üllő foka. ko.
Ambosfutter, üllőtok. ko.
Amboshorn, üllő szarva, ko.
Ambosstock, üllőtőke. ko.
Ambosstoekring, üllőtőkegyűrű. 

ko.
Amethyst, ametiszt, ά.
Ammoniak, ammóniák, ο.
Ammoniakalaun, ammoniak- 

timsó. v.
Ammoniaksalz, ammoniaksó. v.
Ammoniten, ammonitek. /'.
Ammonitenkalk, ammonitmész

kő. f .
Ammoniumverbindungen, am-

moniumvegyületek. v.
Amoibit, nikol arzénsulfür. ά.
Amorph, alaktalan, ά.
Amortisation, törlesztés, amor

tizálás; — einer verlorenen
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Urkunde, elveszett okirat meg
semmisítése; — durch Annui
täten, övi járulékkal való tör
lesztés.

Amortisationsfond, törlesztés- 
alap.

Amortisationskapital, törlesz
tendő tőke.

Amortisiren, törleszteni, amor
tizálni.

Amflbol, amphibol. ú.
Amt, hivatal.
Amtlicher Verschluss, hivatalos 

zár.
Amtsbericht, hivatalos jelentés.
Amtscorrespondenz, hivatalos 

levelezés.
Amtseid, tiszti eskü.
Amtsfunction, hivataloskodás.
Amtsgebahrung, ügyvitel, ügy

kezelés.
Amtsgeheimniss, hivatalos titok, 

hivatalbeli titok.
Amtshandlung, tiszti eljárás.
Amtsinstruction, hivatalos utasí

tás.
Amtskanzlei, hivatalos irószoba.
Amtsloeal, hivatal, hivatalos he

lyiség.
Amtspersonale, tiszti személyzet.
Amtspflicht, tiszti kötelesség.
Amtssache, hivatalos ügy.
Amtsschreiber, tiszti írnok.
Amtssiegel, hivatalos pecsét.
Amtssprache, hivatalos nyelv.
Amtsstunden, hivatalos órák.
Amtsverfahren, hivatalos eljárás.
Amtsverlust, hivatalvesztés.
Amtsvorstand, hivatalfőnök.
Amuliren, zománezozni. ko.
Analyse, elemzés; chemische 

—, elunni u elemzés, p.
Analysiren, elemezni.
Analytiker, elemző.
Analytisch, elemzési.
Anamorphose, alakváltozás. <j.
Anbacken, oda sülni valamihez. 

ko.

Anbähen, I. Abbähen.
Anbau, hozzáépítés, mellék épü

let, toldalék épület, é.
Anbauen, gyámot hagyni, b.
Anbaukohle, vcszendékszén. b.
Anbausalz, veszendéksó. s . b.
Anbiegen, mellékelni iratot.
Anblasen, megindítani olvasz

tást. ko. — den Hochofen, 
megindítani a nagyolvasztót. 
ko.

Anblatten, rálapolni. é.
Anbohren, megfúrni, b.
Anbrechen, megtörni, megszegni, 

megnyitni, b.
Anbringen, alkalmazni.
Anbruch, a. ni. Bruch, törés; 

der — ist glatt, a törés sima; 
das Erz hat einen glatten 
Anbruch, az érez sima töretü ; 
—■ a. m. Erzaufschluss, érczes 
nyitás; reicher —, dús nyitás; 
b. — in der Treibherdmasse,
ezüstgyökér, ko.

Anbrüsten das Bohrloch, he
gyezni. b.

Anbug, melléklet, csatolvány.
Anbündeln die Bohrröhren, bc-

aggatni a fúrócsöveket, b .

Anchilopus, anchilopus. / .
Anciennietät, korbeli rangsoro

zat.
Andämmen, elgátolni, b.
Andesit, andezit. / .
Andrang des Wassers, vízára

dás. viztódúlás; b. Andrang 
zur Kassa, tódulás a pénztár
hoz.

Andreaskreuz der Gänge, érke
reszt; b .  — eines Hochofens,
keresztcsatorna, ko.

Andrehen, ráesztergálni; — die 
Schraubenmutter, rácsavarni 
az anyacsavart, y é .

Andrücken, hozzá szorítani.
Anemometer, szélmérő. ko.
Anerbieten, ajánlat.
Anerkennen, elismerni.



22

Aneroidbarometer, an··roidlég- 
sulymérő.

Anfaehen, a. in. schüren, szítani 
a tüzet. ko.

Anfahren in die Grube, beszállni 
a bányába; anfahren einen 
Gang, megütni az eret. b.

Anfahrt, beszállás, bejárás bá
nyába. T).

Anfahrtschacht, beszálló akna.
h.

Anfahrstube, rendező szoba. h.
Anfall eines Gewölbes, a. ni. 

Widerlager, támaszhely, bolt
hajtás kezdete, é.

Anfangsbohrer, rövid fúró, ki
kezdő fúró. b.

Anfangsgeschwindigkeit, kezdő
sebesség.

Anfangspunkt, kezdő pont.
Anfeuern, befűteni.
Anflug, a. m. Beschlag, verő- 

dók ; Erzanflug, érrzhártya. b.
Anfrischen das Gestein, felújí

tani kőzetet, b.
Anfügen, összeereszteni. é.
Anführen das Bergeisen, illesz

teni bányász éket; b. — a. ni. 
zuführen, behordani, é.

Anfuhrprobe, hányópróba. b.
Anfüllen, megtölteni.
Angeben einen Punkt, a. m. 

bestimmen, egy pontot kitűzni, 
kijelölni, bot.

Angebogen, mellékelve,ide zárva.
Angebot, ajánlat; schriftliches 

—, írásbeli ajánlat; mündli
ches —, szóbeli ajánlat.

Angeflogen, verődékes. b.
Angel an der Thüre, ajtósaik; 

— an der Kanne beim Treib
herd, horog. ko.

Angelaufen, 1. angeflogen.
Angeld, foglaló pénz.
Angelegt, a. m. mit einem 

Stiele versehen, nyelezett; 
angelegt zur Arbeit, munká
ba állított, b.

Angeln, sarok. ko.
Angeschlossen, me 11 ék e I ve.
Angeschmaucht, 1. angeflogen.
Angestellt, alkalmazott.
Angewachsen, odanőtt. <í.
Angewäge, csapállvány. </β.
Angewelle, csapvánkos. jé.
Angewittert, málladozó, b.
Anglesit, anglesit, ólomvitriol. «.
Angreifen den Abbau, megkez

deni fejtést, b.
Angrenzer, szomszéd.
Angriff, markolat.
Angriffspunkt einer Kraft, az 

erő támadáspontja. jé.
Angriffsfläche, támadás felület.

<β·
Anhalten, 1 . megállítani; °2. — 

beim messen, méréshez fogni; 
:s. — des Adels, az érez tar
tóssága. b.

Anhaltspunkt, kezdő pont. hm.
Anhängen, hozzá akasztani, hoz

zá kapcsolni, jé.
Anhangfeld, pótló telek. b.
Anhangmass, pótló telek. I>.
Anhäufen felhalmozni.
Anhaspen, fölszegezni hurogszeg- 

gcl. b.
Anheben, megemelni, emelést 

kezdeni.
Anheitzen, befűteni.
Anhieb, nyitás, b.
Anholen, 1. anheben.
Anhub des Pochstempels, a zú

zónyél emelkedési', z.
Anhubkreis, emelő kör. z.
Anhydrit, anhydrit. ú.
Ankauf, megvétel, vásárlás.
Ankehren, megtölteni vízzel, s. b.
Ankehrschurf im Salzgebirge,

vízbeereszkedés. s. b.
Anker, kapcsoló rúd, falkapocs. 

é.
Ankerbalken, kapcsoló gerenda. 

é.
Ankerdurchschub, kapocs fogó. 

é.



Ankereisen, kapcsoló v;is.
Ankerplatte, kapcsoló lap, fal- ;

kapocslap. é.
Ankerriegel, kapocsfogó. é.
Ankersehiene, kapcsoló sín. é.
ynkersehraube, alapzatcsavar, 

kapcsoló csavar, é.
Ankerzapfen, horgascsap. yé
Anklammern, megkapcsolni. <·. I
Anklopfen, kopogalni. h.
Ankohlen, a. m. anzünden den 

Meiler, meggyujtani hogs,át. kn.
Ankuppeln, hozzá csatolni, hoz

za kapcsolni, rákapcsolni. yé.
Anlage eines Werkes, telep, ie- 

lepilés, egy mű tervezése, h.
Anlagskapital, alaptőke.
Anlassen die Arbeit, megindítani 

a munkát; — ein Gebläse, a 
l'óvót, megindítani; — - den 
Stahl, aczélt lágyítani, kn.

Anlasshebel, indító emeltyű, yé.
Anlauf, emelkedés; ... a. ni.

Kehre auf einer schiefen 
Ebene, kanyarulat, é.

Anlaufarbeit, eine Eisenfrisch
methode, bogazás. ko.

Anlaufbreite, kanyarulat széles
sége'. {.

Anlaufeisen, hogazó rúd. kn.
Anlaufen lassen das Eisen, he- 

futlatni vasat. ko.
Anlaufen beim Eisenfrischen,

bogazni. kn.
Anlaufen lassen die So' le eines 

Stollens, emelkedni a táró tal
péival, háglatni. h.

AnlaufFarbe, befuttatás színe. kn.
Anlauffrischen, hogazó készelés. 

kn.
Anlaufkolben, készeid bog. kn.
Anlaufscheibe, futó korong, yé.
Anlaufschmiede, boghámor. Ico.
Anlaufspiess, hogazó rúd. Ico.
Anlaufstange, hogazó rúd ko.
Anlegen ein Werk, alapítani 

müvet; das Erz legt sieh an,

az érez csoporlosúl; b. anle- 
gen eine Grube, bányát nyitni. 
I).

Anlegesehloss, függő lakat.
Anlegkette, kapcsoló láncz, kötő 

láncz. h.
Anleihe, kölcsön.
Anliegend, mellékelve.
Anlöthen, hozzá forrasztani, yé.
Anmachen Kalk, Mörtel, me

szel, habarcsot elkészíteni, é.
Anmelden, a. in. den Kopf an 

der Zimmerung anstossen, 
megütni fejét az ácsolatban. b. 
bejelenteni.

Anmerkung, jegyzet, észrevétel.
Anmessen, alkalmazni, hozzá

mérni.
Annageln, fölszegezni, é.
Annahme, elfogadás.
Annehmen, elfogadni, felfogadni, 

elvállalni.
Annieten, hozzászegecselni, yé.
Annuität, évenkinti részlet.
Annullirung, megsemmisítés.
Anode, tevőleges elektromos sark.
Anogen, anogén. / .
Anordnen, elrendelni, elrendezni, 

rendelkezni, meghagyni, paran
csolni, intézkedni.

Anordnung, rendelet, rendezke- 
dés, intézkedés, meghagyás, 
parancsolat.

Anorganisch, szervetlen, v.
Anorthit, anorthit. f .
Anorthitdiorit, anorthitdiorit. / .
Anorthotyp, ferdeidomu. á.
Anorthotypes System, három- 

hajlású rendszer, ú.
Anpassen, hozzáilleszteni.
Anpfahl, ein Holzstück, gegen 

welches der Stempel festge
trieben wird, feszítő fa. b.

Anpfählen, feszíteni, h.
Anpflanzung, ültetés, ültetvény. 

erd.
Anpflöeken, kiczövekelni. hm.
Anprallen, összeütközni.
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Anprellen, paüanlani. 0. 
Anquenseln das Seil an die 

Tonne, kötelet a szállító edény
hez csatolni, b.

Anquetsehen, összezúzni, 0. 
Anquiekapparat, foncsorító ké

szülék. ko.
Anquiekbeutel, t'oncsorzacskó. 

ko.
Anquieken, fonesorítani. ko. 
Anquiekfass, foncsorhordó. ko. 
Anquiekhof, foncsorítás tere. ko 
Anquiekmörser, foncsormozsár. 

ko.
Anquiekmühle, foncsormalom. 

ko.
Anrainer, szomszéd.
Anrauehen die Gussformen ,

megkormosítani az öntőminlá- 
kat. ko.

Anreehnen, beszámítani, betudni. 
Anreiben das Mühlgold, f'oncso- 

rítani zúzó aranyat, z. 
Anreieharbeit, dúsító olvasztás.

ko.
Anreiehern, dúsítani, ko. 
Anreiehkessel beim Pattinsoni- 

ren, dúsító üst. ko. 
Anreichleeh, dúsítás kénesköve. 

ko.
Anreiehsehmelzen, dúsító ol

vasztás. ko.
Anreiehstein, dúsítás kénesköve. 

ko.
Anreissen, megcsapni, megvona- 

lozni. é.
Anrüeken das Feldort, közelebb 

hajtani vájatvéget. b.
Ansagen, bejelenteni.
Ansägen, megfürészelni. é. 
Ansammeln das Wasser, vizet 

összegyűjteni. 0.
Ansatz an den Ofenwänden,

pesttapad ék; ko. Röhrenan- 
satz, csőtoldalék, jé. 

Ansatzfeile, lapos reszelő, jé. 
Ansatzrohr, toldalékcső. jé. 
Ansatzstück, toldalék, jé.

Ansatzstutzen, pólló cső. jé.
Anschaffung, beszerzés.
Anschaífungskosten, beszerzés 

költségei.
Anschaffungspreis , beszerzés 

ára, vételár, mibe kerülés ára.
Anschaften, nyélbe ütni.
Anscharren der Klüfte, erek 

találkozása, b.
Anschiehten, rétegezői, fölhal

mozni. b.
Anschiessen in Krystalle, kris

tályosodni. (!.
Anschiessfass , kristályosodás 

edénye, v.
Ansehirren, fölszerelni, é.
Anschlag, előirányzat, költségve

tés, érték számvetés, a bevál
tott erezek fémtartalmának és 
értékének kiszámítása, ko.

Anschlagbühne, csatlópad. b.
Anschlägen die Fördergefässe 

an das Seil, a szállító edényt 
a kötélhez csatolni, b.

Anschläger, csatlós, b.
Ansehlaglineal, fejes vonalzó. 

hm.
Ansehlagmässig, é rt ék sz ám ad ás 

szerint, számvetés szerint, b.
Ansehlagsberechnung, értékki

számítás. b.
Anschlagsbetrag, értékszámve

tés szerinti összeg, b.
Anschlagzettel, értékszámadás, 

érlékszámvetés. b.
Ansehlämmen, beiszapolni. b.
Ansehliessen, csatolni, csatla

kozni valamihez, b.
Ansehlitzen, rést vágni. b.
Anschluss, csatolvány, hozzá 

csatiás, csatlakozás, b.
Anschlussbahn, csatlakozó vas

pálya.
Ansehlusspunkt , csatlakozás 

pontja.
Anschmelzen, ráolvadni, ko.
Anschmieden, hozzá hegeszteni. 

ko.
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Anschnitt, H rovás, felszámítás. 
b.

Anschnittbuch, számtarló könyv.
h.

Anschnüren, megcsapni zsinór- 
ral. ('.

Anschrauben, rácsavarni. jé. 
Anschuhen, vasalni karót. é. 
Anschüren, szítani tüzet. jé. 
Anschürhacken, piszkavas, ko

tróvas. jé.
Anschutt, a. m. Platz vor der 

Grube, órczlör, töltés, b. 
Anschüttung, feltöltés, é. 
Anschweissen, hozzá hegeszteni. 

ko.
Anschwellung des Lagr.r, az 

ér vagy telep duzzadása, b. 
Anschwemmung, uszadék, viz- 

korhadék, vizrakódás, vízrakta 
föld.

Ansehen äusseres, külsejének 
nézete, alakja.

Ansetzen, a. m. anbrüsten, he
gyezni. b

Ansicht, nézet, kéj), ábra ; hin
tere Ansicht, hátulról nézve; 
Längenansicht, hosszábra; 
obere Ansicht, felülről nézve; 
Seiten Ansicht, oldalról néz
ve ; Front Ansicht, homlok
zat, elölről nézve. 

Ansichtsebene, veti!létsík. 
Ansieden, ólmítani. ké. 
Ansiedscherben, ólmító cserép. 

Lé.
Ansitzen, vájásl kezdeni b. 
Ansitzpunkt, kezdő pont. b. 
Anspitzen die Seile, megjavítani 

kötelet, b.
Anspreitzen, megtámasztani, ki- 

feszileni. b.
Ansprengen den Gang, az ért

megölni, megnyitni, b. 
Anspruchnahme, in Anspruch 

nehmen auf Zug oder Druck,
ellenállást húzás vagy nyomás 
ellen felhasználni, jé.

Anspruch auf Besoldung, fize
tésre számot tartani; Anspruch 
des Handels, a kereskedelem 
követelménye.

Anspülung, sankolás, iszapoló- 
dás.

Anstählen, aczélozni. b.
Anstalt, intézet; rendelkezés, 

rendezés, b.
Anstaltsstube, intézkedő szoba, 

rendező szoba, b
Anstämmen, támasztani vala

mihez. b.
Anstauung des Wassers, a víz

duzzadása.
Anstechen, megcsapolni, ko.
Ansteckbohrer, kikezdő fúró. jé.
Anstecken die Getriebpfähle, 

cseglyét duggatni; b. anstecken 
den Rost, a. m. anzünden, 
pörkölékhalmot meggy uj tani.
ko.

Anstecker, cseglyés támaszfa. h.
Ansteckgeviere, cseglyés káva. 

b.
Ansteckkanal am Meiler, gyújtó

rés bogsán. erd.
Ansteckstempel, cseglyés tá

maszfa. b.
Ansteckthürstock, cseglyés ajtó

kötés. b
Anstehen, jelenkezni, szálban 

állani. b.
Anstehend, eleven, jelenkező, 

szálban álló; Erz ist anste
hend, érez jelenkezik; anste
hendes Gestein, jelenkező kő
zet ; szálban álló kőzet; eleven 
kőzet; am Feldorte ist Grün
stein anstehend, a vájatvég 
eleven zöldkőben áll. b.

Ansteigen, emelkedni, emelke
dés ; b. Ansteigen der Form, 
a fuvókatok emelkedése, ko.

Ansteigend, emelkedő; sanft 
ansteigend, lassan emelkedő, 
meneteles, é,
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Anstellen, hivatalba állítani va
lakit.

Anstellung, állomás, alkalmazás.
Anstellungsdeeret, kinevező ok

irat.
Anstellungsgesueh, alkalmazá

sért való folyamodvány.
Anstossen den Rosthaufen, pör

kölök halmot meggyujtani. ko.
Anstossen bei der Feuersetzar- 

beit, meggyujtani; b. anstos
sen einen Damm, döngölni 
gátot; s. anstossen an das 
Nachbarfeld, a szomszéd te
lekkel határosnak lenni. b.

Anstreichen, mázolni, festeni, é.
Anstreicherarbeit, mázoló mun

ka. é.
Anstrengen einen Process, pert 

indítani.
Anstrich, mázolás, festés, é.
Ansturz, töltés, é.
Anstürzen, tölteni, é.
Anstützen, megtámasztani, é.
Ansuchen, kérelem, folyamod- | 

vánv.
Anteacten, élői rátok.
Ante approbationem, jóváha

gyás előtt.
Ante expeditionem, kiadás ('lőtt.
Antediluvianisch, ózonkor előtti.

/·
Antheil, rész, jutalék, illeték.
Antheilinhaber, részvényes.
Antheilschein, részjegy, részvény.
Anthracit, anthracit. a.
Anthracoterium,anthraeoteiium.

./·
Anticipando, előleg képen.
Anticipation, előleg, előlegezés.
Antifrictionslegirung, súrlódást 

csökkentő ötvözet. </é.
Antimon, antirnon. v.
Antimonasehe, antimonoxid. v.
Antimonblei, antimonólom, ke

ményólom. ko.
Antimonbleikupferblende, b ou r-

nonit. á.

Antimonblende, kermesil. á. 
Antimonblüthe, valentinit. ú. 
Antimonerz, antimonércz. b. 
Antimonglanz, antimonit. á. 
Antimonglas, antimonüveg. ko. 
Antimonhütte, antimonkohó. 
Antimonit, antimonit, antimon- 

sulfuret. á.
Antimonium crudum, nyers an- 

timon. ko.
Antimonleber, antimonsulfuret. 

ko.
Antimonnickelglanz, id 1 m a nn i tar 
Antimonoxydsalze, antimonoxid 

sók. v.
Antimon regulus, színantimon.

V.
Antimonsäure, anlimonsav. r. 
Antimonsilber, anlimonezüst. e. 
Antimonsilberblende, pyrargyrit. 

á.
Antimonspeise, anlimonlémeskő. 

ko.
! Antimonwerk, antimonkohó. 

Antrag’, ajánlat, javaslat, indít
vány.

Antreiben den Treibofen, a le-
űzést kezdeni; ko. — das 
Feuer im Meiler, a bogsát 
szítani; ko. einen Keil, 
éket beverni, szorítani, t/é. 

Antreten ein Amt, hivatalba 
lépni.

Antrieb, indítás; 1. Anbruch. 
Antriebsscheibe, hajtó korong.

</<?■
Antriebswelle, hajtó tengely. <ye. 
Antritt auf der Stollensohle,

tapadók, b.
Antwort, felelet, válasz. 
Anvisiren, irányozni, hm. 
Anwachsen, hozzánőni; b. fel

szaporodni.
Anwärmen den Ofen, mogtüzo- 

síteni kemenczét. ko. 
Anwärmfeuer im Meiler, izzasztó 

tűz. érd.
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Anwärmpfanne, előmelegítő usi 
sófőzésnél. X. b.

Anweisen, utalványozni. 
Anweisung, utalvány. 
Anweisungsblanquette, utal

ványlap.
Anwelle, csapágy, yé.
Anwerfen eine Mauer, falat 

vakolni, é.
Anwurf, vakolat, é.
Anzahl, mennyiség, szám. 
Anzeichen, jelenség, b. 
Anzeiehnen, megjelölni, h. 
Anzeige, jelenség; b. értesítés, 

tudósítás.
Anzeigen, bejelenteni.
Anziehen eine Schraube, /o:i- 

lani csavart, yé.
Anziehung magnetische, mág

neses vonzás.
Anziehungskraft, vonzó erő. 
Anzucht, nedvhárító, ho. 
Anzugkeil, szorító ék, yé. 
Anzugnagel, padlószeg. é. 
Anzünden den Rosthaufen, 1. 

Anstecken.
Anzündbrändchen beim Ver

kohlen, gyujtóka. erd 
Anzündkanal beim Meiler, gyúj

tó rés. erd.
Anzündschacht beim Meiler,

bogsaakna, gyűjtőakna, erd 
Anzündseite beim Meiler, gyújtó 

oldal. erd.
Anzündungsperiode beim Rös

ten, gyúlás szaka. ko. 
Anzündungstemperatur, gyula-

dás hőfoka, ko
Apenninenkalk, apennini mészkő.

/ .
Aphanit, aphanit. /. 
Aphanitmandelstein, aphanit- 

mandulakö. f.
Aphanitporphyr, aphanitporfn·.

Aphanitschiefer, nphanifpala. f. 
Aplit, aplit. /.
Apparat, készülék, műszer, bin.

Apparatkasten, műszertarló. bin.
Appartement, lakosztály, é.
Appelliren, fölebbezni.
Appertinenz, tartozék.
Applaniren, egyengetni, é.
Appreteur, csinozó. yé.
Appretiren, csinozni. y é .
Appretirwerkstattt, csinozó mű

hely. yé.
Appretur, csinozás, csinozat. éjé.
Approbation, jóváhagyás.
Approbiren, jóváhagyni.
Aquitanische Etage, aquilániai

emelet, f .
Araeometer, sűrűségmérő.
Aragonit, aragonit, vasvirág, ú.
Arbe an Thüren, kapocs, b.
Arbeit, munka, dolog; Arbeit 

in der Grube, bányamunka;
— in der Hütte, kohó munka;
— auf dem Gestein, kővágó 
munka; — auf dem Erz, érez
vágó munka; b. die Arbeit 
der Kraft, az erő hatása, yé.

Arbeiter, munkás; Bergarbeiter, 
Grubenarbeiter, bányamun
kás ; Hüttenarbeiter, kohó
munkás ; Pochwerksarbeiter, 
zúzómunkás ; Tagarbeiter, 
napszámos; provisorisch ein
gestellter Arbeiter, ideiglenes 
munkás; ständiger Arbeiter, 
állandó munkás.

Arbeiterabtheilung, munkáscsn - 
pat.

Arbeitercategorie, munkás osz
tályzat.

Arbeitercolonie, munkásgyar
mat.

Arbeiterhaus, munkáslakás.
Arbeiterkaserne, munkástanya.
Arbeiterklasse, munkásosztály.
Arbeiterliste, munkások lajstro

ma.
Arbeiterpersonal, munkássze

mélyzet.
Arbeiterschicht, napszám.
Arbeiterwohnung, munkáslakás.
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Arbeitsaequivalent der Wärme,
a hő munkaegyenértéke. gé.

Arbeitsbuch, munkakönyv.
Arbeitsdauer, munkaidő.
Arbeitseffect, munka hatása.
Arbeitseinheit, munkaegység, é.
Arbeitseinstellung’, munkameg

szüntetés.
Arbeitsfähig, munkabíró, mun

kára képes.
Arbeitsfehler, gyártáshiba. gé.
Arbeitsgeräthe, szerszám. i>.
Arbeitsgewölbe am Eisenhoch

ofen, dolgozó ív. ko.
Arbeitsgezähe, szerszám, ft.
Arbeitsgrösse, munkanagyság.
Arbeitskasten,szerszámszeki'én y. 

b.
Arbeitskraft, munkaerő.
Arbeitsleistung, munkateljesil- I 

meny, munkahatás.
Arbeitsleute, munkások.
Arbeitslohn, munkabér, munka- 

dij.
Arbeitsmaschine, dolgozó gép, 

munkáló gép.
Arbeitsmodul, munka méri éke.
Arbeitsöffnung , munkanyílás , 

dolgozó ajtó. ko.
Arbeitsordnung, munkarend.
Arbeitsort, műhely, munkahely, 

műtér.
Arbeitsplan, munkaterv.
Arbeitsplatte vor der Ofen

brust, mell-lap. ko
Arbeitspreis, munkadíj.
Arbeitsraum, I. Arbeitsort.
Arbeitsseite am Ofen, pestmell, 

munka oldal. ko. —- des Kol
bens, a dugattyú működő ol
dala. (jé.

Arbeitsstube, dolgozó szoba.
Arbeitsstunden, munka órák.
Arbeitstag, munkanap.
Arbeitsthüre, 1. Arbeitsöffnung.
Arbeitsthürstoek bei Flamm

öfen, dolgozó ajtókeret, ko.
Arbeitstisch, dolgozó asztal.

Arbeitsiibetragung, munkaköz
i t .  <jé.

Arbeitsvermögen, munkára ké
pesség, munkabírás.

Arbeitswalze bei Röstöfen, tá
maszhenger. ko.

Arbeitszeit, napszám, munkaidő, 
munkaszak.

Arcanum, titkos szer.
Archaegosaurus, archaegosuu- 

rus. f .
Arehaeopterix, arrhaeopterix. f.
Archimedische Schraube, víz

emelő csiga. (jé.
Architekt, építő, műépítő.
Architektur, építő művészet.
Arehitrav, párkánygerenda, é.
Architravgesims, gerendapár

kány. é.
Arehitravstiege, gerendalépcső.

é.
Archiv, levéltár.
Archivar, levéltáros.
Ardea, eine Sorte feinen Drah

tes, avdcadrót. ko.
Area, földterület, pénzlap. ji. v.
Areal, terület.
Argentit, Silberglanz, Glaserz, 

Weiehgewäehs, ezüstsulfür, 
üvegércz, argentit. A.

Argentopyrit, Silberkies, argen- 
topyrit. ú.

Argument, okadat.
Argumentiren, okoskodni, meg

okolni.
Arithmetik, számtan.
Arithmetische Proportion ,

számtani aránylat.
Arithmetische Reihe, számtani 

sorozat.
Arm, a. m unedel, szegény; b. 

Arm des Hebels, emeltyűkar; 
Arm der Wage, súlymérő kar; 
Radarm, kerekkar. gé.

Armatur der Öfen, pestkötelék ; 
ko. Armatur der Maschinen, 
a gépek fölszerelése, gé.



29

Armaturschuhe bei Hochöfen,
kapocssaruk. ko.

Armbänder am Wasserrad, kar
kötők. z.

Armblei, szegényólom. ko. 
Armbleien des Schwarzkupfers,

szegény rézól mitäs. ko. 
Armfeile, öreg ráspoly, öreg re

szelő. ( f t · .

Armfrischen des Schwarzkup
fers, szegényrézólmítás. ko.

Armgeviere, a. m. Radkreuz,
karkereszt. z.

Armiren, kötni, fölszerelni, erő
síteni. jé.

Armirung, szerelés, jé. 
Armlauge, szegénylúg. ko. 
Armloch beim Wasserrad, kar-

fészek. z.
Armsaigern, szegényólom csur- 

gatäs. ko.
Armscheere, karolló. ko. 
Armschrauben am Wasserrad,

karcsavarok, z.
Armspindel, könyökorsó. jé. 
Armstein, szegény rézkéncskő, 

csurgalás kénesköve. ko.
Arm treiben, töményílő leűzés. 

ko.
Armverbleiung, szegény ólmítás. 

ko.
Armverbleiungs Blei, szcgény- 

ólmítás óloma. ko. 
Armverbleiungs Kraetz, sze- 

génvólmítás vakaréka. ko. 
Armverbleiungskraetzschmel- 

zen, szegényéb en tás vakaréká- 
nak olvasztása, ko. 

Armverbleiungskraetzsehmel- 
zenslech, szegényólmítás vaka- 
rékának kénesköve. ko. 

Armverbleiungslech, szegényól- 
mítás kénesköve. ko. 

Armverbleiungsleehschmelzen, 
szegényólmítás kéneskövének 
olvasztása, ko.

Armverbleiungs leehsehmelzens 
Lech, szegényólmítás másod 
kénesköve. ko.

Armverbleiungssehlaeke, sze
gényólmítás salakja, ko.

Arretirung, megakasztás, zár. jé.
Arretirungshebel, akasztó emel

tyű. (jé.
Arsehleder, farbőr. U.
Arsen, arzén. r.
Arsenabbrände, arzénpörköl ék 

maradvány. ko.
Arsenbrände, 1. Arsenabbrände,
Arseneisen, arzénvas. ko.
Arseneisensinter, arzénvaszsu- 

gorék. ko.
Arsenerz, arzénércz. b.
Arsenglas, arzénüveg: — farbi

ges, színes arzénüveg. ko
Arsenhütte, arzénkohó.
Arsenig säure, arzénessav; ko. 

arsenit. ti.
Arsenik, arzénik, egérkő.
Arsenikalkies, leukopyrit, arzén- 

vas. ko.
Arsenikblüthe, arzenil. ét.
Arsenikglanz, gersdorfit. ti.
Arsenikkies, arzénkovacs. ét.
Arsenikkobaltkies, arzénkobalt. 

ét.
Arsenikmehl, arzénikliszt. ko.
Arsenikvitriol, arzéngálicz. ko.
Arsenit, arzénit, arzénessav. A.
Arsenkies, kénarzénvas. A.
Arsenmehl, 1. Arsenikmehl.
Arsenmetall, arzénfém. v.
Arsenolit, arzénolit. é.
Arsenopyrit, kénarzénvas. A.
Arsenosiderit, vörös ólomércz. 

A.
Arsenraffinirofen, arzén finomí

tó kemencze. ko.
Arsenröstofen, arzén pörkölő 

kemencze. ko.
Arsenrubin, Realgar, arzénpir. 

ά.
Arsensäure, arzénsav. v.
Arsensilberblende, proustit. «.
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Arsenspeise, arzénféineskő. ko.
Arsensublimat, ar/.énföllengít-

rnóny. ko.
Arsensulphurid, arzénsulfurid ; ; 

gelbes Arsensulphurid, Auri
pigment, sárga arzénsulfurid ; 
rothes Arsensulphurid, Real
gar, vörös arzénsulfurid. ύ.

Arsenverbindungen, arzénve
gyületek. r.

Arsenwasserstoff, arzénhidro
gén. V.

Art, faj, fajta, alkotás, minőség
Artenwechsel, fajcsere, fajok 

változása.
Artesischer Brunnen, artézi 

kút, fúrott kút.
Artikel, czikk.
Asbest, azbeszt, á.
Asbestpackung, azbeszttömítés. 

</é.
Asche, hamu.
Aschenbad, hamuágy párolga- 

lásnál. o.
Aschenfall, hamuhely, hamuszek- 

rény, hamutartó, hamugyfijtő, 
hamuláda, hamugödör. yé.

Aschenfleck auf Eisenstäben, 
salakfolt a csiszolt vas·.n, ko.

Aschengehalt, hamutartalom, v.
Aschengrube, 1. Aschenfall.
Aschenkasten, 1. Aschenfall.
Aschenkratze, hamukotró. yé.
Aschenkrücke, hamuvonó. yé.
Aschenlauge, hamulúg. v.
Aschenloch, hamulyuk. yé.
Aschenpfanne, 1. Áschenfall.
Aschenraum, 1. Aschenfall.
Aschenschaufel, hamulapát. yé.
Aschenseite, peslhát. ko.
Aschentreibherd, csávás leüzö 

tűzhely, ko.
Aschenzacken beim Eisenfrisch

herd, tűzhely hátlapja, hamu
tábla. ko.

Aschkasten, 1. Aschenfall.
Asphalt, aszfalt. «.

Asphaltpflaster, aszfaltburkolat. 
é.

Asphaltröhre, aszfaltcső. yé. 
Asphaltsandstein, aszfalthomok- 

kő. /'.
Aspirator, szívó szeleltelő. yé. 
Assecuranzgebühr, biztosító ille

ték.
Assecuranzpraemie, bizlosiló 

jutalék.
Assessor, ülnök.
Assignation, utalvány, utalvá

nyozás.
Assistent, segéd; technischer 

Assistent, műszaki segéd. 
Association, társulás, lársulal.

' Astatische Nadel, iránylalan tű. 
i hitt.
[ Asterophillum, asterophillum. f. 

Astförmig, ágidonm.
Astholz, galyfa. ko.
Astrolabium, szögmérő, asztro- 

labium. hm.
Atakamit, atakamit. ti 
Athmosphaere, légkör. 
Athmosphaerendruck. légkör

nyomás yé.
Athmosphaerische Luft, körlég. 
Athmosphaerischer Druck, lég

környomás. yé.
Athmosphaerischer Ofen, lég- 

vonatu kemencze. ko.
Atlas, nagyméretű rajzok gyűj

teménye.
Atlaserz, malachit. ú.
Atom, parány v.
Atomenlehre, paránytan. r. 
Atomgewicht, páránysuly. r. 
Attest, bizonyítvány.
Attraction, vonzás, vonzat. r. 
Attractiv, vonzó. v.
Auction, árverés.
Aufarbeiten, földolgozni. 
Aufbauen, fölépíteni.
Auf bereiten, előkészíteni érczet. 

h.
Aufbereitung, előkészítés; h. 

nasse Aufbereitung, elökészí-
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tés vízzel; ; trockne Aufbe
reitung·, előkészítés szárazon ; 
2 . hüttenmännische Aufbe
reitung·, kohóban földolgozás. 
ho.

Aufbereitungsabgang, előkészí
tés vesztesége. z.

Aufbereitungsanstalt, ölök őszi t ő 
intézet,. 0.

Aufbereitungskunde, előkészi- 
léslan.

Aufbereitungsmaschine, előké-
szitőgép. 2·.

A uf bereitungsmethode, ölök é-
szít.és módszere. z.

Aufbereitungsprocess, eiökészí- 
iós folyamata, z.

Aufbereitungsverfahren, olőké-
szitö eljárás, z.

Aufbereitungswürdig, előkészí
tésre érdemes, z.

Aufblatten, rálapolni, egymásba 
ereszteni, é.

Aufbrausen, fölpezsgeni. v.
Aufbreehen bei der Frischar

beit, fölbontani vasat a késze
lésnél. ko.

Aufbrechen, a. m. Übersichbre
chen, emelkedés, h.

Aufbreehsehmiede, eine Eisen- 
frischmethode, bontó késze- 
lés. ho.

Aufbringen auf die Gicht, föl
adni az olvasztóba, ho.

Aufbringen, das a. m. die Menge 
des Aufgebrachten in einer 
Schicht, földolgozott mennyi
ség egy műszak alatt. ho.

Aufbringen ein Werk, jövedel
mezővé tenni bányát. T>.

Aufbringen das Bettungsmate
rial, ágyazni, kavicsolni, be
kavicsolni. é.

Aufbruch, feltörés, emelkedés, 
emelkedő vágat. h.

Aufdämmen, elgátolni, feltölteni.
h.

Aufdämmung, feltöltés, gát. é.

Aufdeekarteit, lefedő vájás, föl
szinti vájás. h.

Aufdecken eine Lagerstätte,
lefödni egy telepet. b

Aufdrehen einen Hahn, csapot 
nyitni. i/í\

Aufdrücken den Stempel, bé
lyegezni, lebélyegezni.

Aufdrüeken ein Zeichen, meg
jelezni, .jegygyei ellátni.

Aufenthalt, tartózkodás.
Aufenthaltsort, tartózkodás he

lye.
Aufenthaltszeit , tartózkodás 

ideje.
Auffahren, fölszállni az aknában ; 

auffahren einen Stollen, tárót 
vájni; auffahren eine Strecke, 
kivájni járatot, h.

Auffahrt, fölmenetel, fölszállás. 
b.

Auffangen das Wasser, felfogni, 
gyűjteni vizet. b.

Auffangen, 1. Abfangen.
Auffinden, megtalálni, felfedezni.
Aufforderung, felhívás, felszólí

tás.
Auffördern, fölszállítani, b.
Aufforderung, fölszállitás. b.
Auffrischen die Ulmen, megújí

tani a martok töretét, b.
Aufführen ein Gebäude, fölépí

teni. é.
Aufgabe, föladat, meghagyás.
Aufgabestation, feladó állomás.
Aufgabsrecepisse, feladó vevény.
Aufgabeln, villára szedni, ho.
Aufgebekarren, föladó csille, ho.
Aufgeben, föladni, fölhagyni; — 

Erz in Ofen, erezet föladni; 
ho. Aufgeben eine Arbeit, föl
hagyni egy munkát; b. — a. m. 
auftragen, meghagyni.

Aufgeben Kohlen, szenet rakni 
a tűzre. ho.

Aufgebeöffnung, a. m. Gicht,
föladó torok, toroknyílás, ho.

Aufgeber, föladó, ho.



32

Aufgebrachte Erze, földolgozott 
erezek, ho.

Aufgehen der Wässer, vízára
dás, áradat; h. Aufgehen des 
Brennmaterials, tüzelek fo
gyasztás. i-o.

Aufgekämmt, reákampolt. é.
Aufgelockert, laza. h.
Aufgeräumt, kitakarított, h.
Aufgesattelte Welle, vastagílott 

görönd. 2.
Aufgeschlitzt, réseit, h.
Aufgeschlossen, föltárt; h auf

geschlossenes Erzkorn bei 
der Aufbereitung, előkészí
téssel fölfejtett érczszemecske. 
z.

Aufgeschwemmtes Gebirge,
áradmány. f .

Aufgethanes Gebirge, elváló 
kőzet. h.

Aufgewältigen, újra kinyitni, h.
Aufgichten, föladni, ho.
Aufgichtungsvorrichtung, adás

vonó készülék, ho.
Aufgraben, fölásni.
Aufguss, ráöntés. ho.
Aufhalten eine Grube, a. in. 

offenhalten, föntartani. h. — 
a. in. zurückhalten, feltartóz
tatni.

Aufhängen, fölakasztani.
Aufhängefeder, akasztó rugó. ß .
Aufhängpunkt, akasztó pont. 

hm.
Aufhänggewicht, függő súly. ß .
Aufhaspeln, felgöngöríteni, fel- 

kankarítani. h.
Aufhau, emelkedés , feltörés , 

emelkedő vágat. h.
Aufhauen, fölfelé vájni; h. — 

die Feilen, újra fölvágni re- 
szelőt. (jé.

Aufheben den Lohn, a. m. vor
enthalten, visszatartani bért; 
h. aufheben, a. m. Vorschüsse 
abziehen, lehúzni előleget; h.

aufheben eine verfallene 
Gruhe, bányát újra kinyitni, h.

Aufheben eine Verfügung, ren
deletet visszavonni.

Aufkämmen, rárovátkolni, é.
Aufkanten, élére állítani. <·.
Aufkehren, (elsöpörni.
Aufkehricht, söpredék.
Aufketzern, szétroposzteni ék

kel. h.
Aufklopfen, feltörni. 2.
Aufkochen, fölforralni; v. Auf- 

kochen des Eisens beim Pud- 
deln, fölforrás. ho.

Aufkünden, 1. Abdanken.
Aufkündigen, fölmondani.
Aufkündigungszeit, föl mondás 

határideje.
Aufladebühne, rakodó állás. h.
Aufladebrücke, rakodó híd. />.
Aufladen, felrakni, megrakni, ra

kodni.
Aufladeort, rakodó hely.
Auflage zur Drehbank, oszler- 

gahorog tartó. (jé.
Auflager, a. m. Lager, fekvő 

hely; ß .  a. m. die oberen 
Lagen der Gebirgsmasse, fe
dő kőzet. h.

Auflagern, rátelepülni, h.
Auflagerung, rátelepülés. h.
Auflassen, megszüntetni, fölhagy

ni. h.
Auflässige Grube, fölhagyott há

nya. b.
Auflassung des Betriebes, a 

munka megszüntetése, h.
Auflaufen die Beschickung, a. 

m. vorbereiten, elogyot ké
szülni ; ho. auflaufen die Poch
gänge, fölhordani zúzöérczot. 
Z.

Auflaufer, elegykészitő; ho. zú- 
zóérezet fölhordó. z.

Aufliegen, rajta feküdni.
Auflockern, lazítani.
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Auflösen, feloldani; v. es löst 
sieh auf, féloldalik; o. auflö- 
sen eine Aufgabe, megfejteni 
föl a dalol; auflösen eine Ge
sellschaft, társulatot felosz
latni; auflösen das Mehl in 
den Gumpen, hígítani zúzott 
lisztet a zagylóban. z.

Auflöslichkeit, oldhatóság, ».
Auflösung, feloldás, oldal, meg

fejtés.
Auflösungsblei, rézoldó ólom. lo.
Auflösungsleeh, rézoldás kénes

köve. /,·().
Auflösungsleehsehmelzen, réz

oldó kéneskőolvasztás. /■<>.
Auflösungslechsehmelzenslech ,

rézoldó olvasztás másodkénes- 
köve. k<>.

Auflösungsmittel, oldószei·. p.
Auflösungsschmelzen, rézoldó 

olvasztás. /,■<>.
Auflöthen, ráforrasztani.
Aufmachen die Ofenbrust, ki

bontani a postmellel ; ko. Erz 
hat sich aufgemacht, az érez 
bővebben jelenkezett. I>.

Aufmahlen, felőrölni, ko.
Aufmass, ráadás, rámérés.
Aufmauern, falat rakni, fölépí

teni, felfalazni, é.
Aufmessen, fölmérni. Imi.
Aufmünzen, pénzzé verni, fel

dolgozni pénzverőben. /1. v.
Aufnageln, fölszegezni. é.
Aufnahme, befogadás, felvétel; 

Aufnahme in die Arbeit, föl- 
fogadás munkába; b. Aufnah
me einer Grube, bánya föl
mérés ; hm. Aufnahme einer 
Maschine, gép fölvétele, leraj
zolása, <jé. Aufnahme eines ver
lassenen Grubenbaues, elha
gyott bánya újra megnyitása. 
h.

Aufnahmsgebiet, felmérendő te
rület. bm.

Aufnahmsrecepisse, feladó ve-
v é n y .

Aufnahmsstation, feladó állo
más.

Aufnasen, a. m. die Nase ab- 
stossen, fuvóka orrát letörni.
ko

Aufnehmen, átvenni, elfogadni, 
felvenni; aufnehmen in die 
Arbeit, fölfogadni munkába; 
b. aufnehmen eine Grube, 
bányát fölmérni; bm. aufneh
men eine Maschine, gépet 
fölvenni, lerajzolni; gé. auf- 
nehmen einen alten Bau, újra 
megnyitni egy régi bányát, b.

Aufnieten, rászegecselni, gé.
Aufpassen, ráilleszteni.
Aufpochen, felzúzni zúzóérczet.

z.
Aufprägen, fölpénzzíteni, pénz

verésnél feldolgozni, p. v.
Aufpressen, rányomni, rásajtolni.

Aufpumpen, fölszivattyúzni, gé.
Aufraspeln, fölreszelni, gé.
Aufräumen, föltakarítani, b.
Aufrechnen, fölszámítani, beszá

mítani.
Aufrechterhaltung, fenntartás, 

rendbentartás. b.
Aufreissen ein Geleise, vágányt 

fölszakítani; é. aufreissen das 
Holz, a gerendát megzsinó- 
rozni ; é. aufreissen eine 
Zeichnung, rajzot fölrakni; é. 
das Holz reisst auf, a fa meg
repedezik. é.

Aufrennen, a. m. das Stichloch 
öffnen, lecsapolni, ko.

Aufrichten eines Ganges, az ér
meredekebbé válása; b. Auf- 
riehten des Säuers bei der 
kärnthner Stahlfrisehmetho-
de, a bocs fölállítása, ko.

Aufriss, nézet, függőleges vetü
ld, homlokrajz, bm.

2 /
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Aufrüsten, állást csinálni, é.
Aufsatteln den Schacht, följebb 

emelni aknagárdot; b. aufsat- 
teln die Welle, vastagitani 
göröndöt. z.

Aufsattlung der Welle, görönd
vastagítás. z.

Aufsattlungsdurchmesser, gö-
röndvastagítás átmérője. 2.

Aufsattlungsholz, göröi 1 d v a s la - 
gitó hasáb. z.

Aufsattlungskreis, göröndvas- 
tagitás körvonala.

Aufsattlungsperipherie, görönd 
vastagítás köriilete. z.

Aufsatzbänder, tokos samkva- 
sak. é.

Aufsatzkranz, kávaloldat. I>.
Aufsatzrohr, loldó cső. jé.
Aufsäubern, föltakarílani. h.
Aufsehäften, fölnyelezni, b.
Aufschaufeln, fölíapátolni. !·.
Aufschäumen, habzani, lo.
Aufscllichten, fölhalmozni, réte

gekbe rakni. b.
Aufschiessen, l'ölrobbanlani. b.
Aufschlag des Preises, áreme-

lés, áremelkedés.
Aufschlageisen, ütővas. l<>.
Aufschlagen das Wasser auf’s 

Rad, vizet a kerékre bocsá
tani, vízkereket megindítani; 
aufschlagen beim Absehies- 
sen des Bohrloches, megre- 
peszteni; b. aufschlagen beim 
messen, a. in. die Messung 
beginnen, mérést kezdeni; 
aufschlagen ein Gerüst, ál
lást csinálni, é.

Aufsehlaghammer beim Erz- 
scheiden, feltörő kalapács az 
érczválasztásnál. b.

Aufschlagschaufel, csapó lapát.
(β ·

Aufsehlagspunkt, kezdő pont: 
bm. felnyitó pont. b.

Aufsehlagwasser, hajtóvíz, erő
víz, csapó víz, jé.

Aufschlemmen, fölszerelni.
Aufschlichten, fölrakosgatni.
Aufsehliessen eine Lagerstätte, 

föltárni telepet; b. aufsehlies
sen mit Flussmitteln, fölol
dani oldószerrel ; r. aufschlies- 
sen durch Zerkleinerung, löl- 
fejteni zúzással, s.

Aufschlitzen das Kohlenflötz, 
vágatékot csinálni a széntelep
ben. b.

Aufschluss der Lagerstätte, a
tele]i föltárám. b.

Aufschlussbau, fölláró mívelel,
b.

Aufschlussbaukosten, föltárás 
költségei, b.

Aufsehlussbaumannschaft, IV>I -
báró személyzet, b.

Aufschlussschacht, föltáró akna. 
h.

Aufschlussstollen, tölláró báró. 
b.

Aufschlussstrecke, föltáró vagal. 
b.

Aufschmelzen, IVVIolvas/.bmi. /,■<>.
Aufschmieden, rákovácsolni, jé.
Aufschneider, a. m. Schichten- 

verzeichner, roválkoló, nap
szám jegyző. b.

Aufsehnittsilber beim Quartie
ren, szinezüstvágadék. />. 0.

Aufsehottern, kavicsolni, é.
Aufschrämmen, fölréselni. b.
Aufsehrauben, fölcsavarni, löl- 

csavarodni , csavart meglazí
tani. jé.

Aufschreiben, lölírni.
Aufschrift, fölirat.
Aufsehroten, löldarabolni. /,■<>.
Aufschüren das Feuer, lölszi- 

tani tüzet, jé.
Aufschürfen, fölkutatni, b
Aufschürfung, fölkutatás, b.
Aufschütten, feltölteni, é.
Aufschüttung, feltöllés. é.
Aufschüttungskrater, lölrakó- 

dott kráter, J.
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Aufschützen, a. m. Betriebswas
ser ansammeln, crővizet tor
lasztani. 0.

Aufsehweissen, ráforrasztani. gé.
Aufschwellen, felduzzadni, fől- 

dúzzasztani.
Aufsehen, fölvigyázni.
Aufseher, fölvigyázó.
Aufsetzband, szárnyas pánt, 

csuklós pánt. é.
Aufsetzen, pihenni, delelni, b.
Aufsetzer, sulyoktoldat, é.
Aufsetzstunde, déli pihenő óra. 

h.
Aufsicht, fölvigyázat, fölügyelet, 

őrködés, gondviselés; Aufsicht 
des Staates über den Be
trieb, a növelés állami felü
gyelete. h.

Aufsiehtsbeamter, fölügyelő tiszt.
Aufsichtsbehörde, fölfigyelő ha

tóság.
Aufsiehtscomité, fölfigyelő bi

zottság.
Aufsiehtseommissär, fölügyelő 

biztos.
Aufsichtspersonale, fölfigyelő 

személyzet.
Aufsieden, föllorralni; r. aufsie- 

den, a. m. Aetzen, etetni ; ko. 
aufsieden, a. m. das Salz an 
der Decke auslaugen, a so
li egy föntjét lugozrii. *. h.

Aufspleissen, (ölhasogatni, ko.
Aufsprengen, fÖlreposzLeni, föl

törni. h.
Aufsprühen, sziporkázni. ko.
Aufstämmen, rátámaszkodni, rá- 

támaszhini. f>.
Aufstampfen, fölzúzni, zúzőér-

c.zet. 0.
Aufstand, a. m. Zustand eines 

Bergbaues, a. bányamű álla
pota. h.

Aufstau, víztorlat. 0.
Aufstauchen, feldöngölni, é.
Aufsteehen der Rummen am 

Meiler, gőzürnyitás; ko. a u f- j

stechen beim Puddeln, letör
delni tapadékot a kavarásnál; 
ko. aufstechen, a. in. auf
schaufeln, föllapátolni. 0.

Aufsteeken, színig tölteni sóbá
nyát vízzel, s. b.

Aufsteigen beim Kupfer, fölbu
zog a réz; ko. aufsteigen, a. 
ni. ansteigen, emelkedni; auf- 
steigen in der Grube, föl
szállni. b.

Aufsteigend, emelkedő, b.
Aufstellen, fölállítani, elhelyezni.
Aufstellung, fölállítás, állomás.

hm.
Aufstocken, fölrakni fát ölekbe.

ko.
I  Aufstossen beim Raffiniren des 

Zinnes, habarítani ónfinomí
tásnál. ko.

Aufstreuen, ráhinteni.
Aufstufen, a. m. frisch behauen,

fölvagdalni, b.
Aufstürzen, feltölteni, é.
Aufstützen, megtámasztani. />.
Aufsuehen, fölkeresni, b.
Aufthun des Ganges, az ér tá

gulása. b.
Auftiefen, homoiítani. ko.
Auftrag, meghagyás, megbízás, 

rendelet, fölrakás, fölrajzolás; 
hm. fel töltés, é.

Auftragapparat, fölrakó készü
lék. b i l i :

Auftragblech beim Probieren,
rakó lemez, hé.

Auftragbrett, rakó deszka ké
melésnél. ké.

Aufträgen, meghagyni, megbízni, 
rendelni; auftragen eine Auf
nahme, fölrajzolni; é. auftra
gen die Züge, fölrakni huza
tokat ; bm. auftragen das Seil 
um den Korb, föltenni kötelet 
a dobra. h.

Auftraglöffel, rakó kanál. ko.
8*
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Auftreten, előfordulni, megje
lenni, /. Auftreten des Erzes,
az érez. jelenkezése. b.

Auftritt, jelenkczés. b.
Auftröpfeln, rácsepegni, ráese- 

pegtctni. v.
Aufwage, ráadás, rám érés súly

ban.
Aufwallen, fölbuzogni. l<>.
Aufwand, költség; Materialauf

wand, anyagfogyasztás ; Holz- 
aufwand, fa fogyasztás. ko.

Aufweehseln, fölváltani pénzt.
Aufwerfen, fülhányni árkot. gá

tol. i.
Aufwerfhammer, n y a k p ö r ö l y .  

ko.
Aufwiekeln, fölgoinbolyiluni. iöl- 

tekerni, fölgöngörítuni, fölkan- 
karítani. h.

Aufwinden, föltekergelni. föl
húzni, fölgöngöriteni, lülkan- 
karítani. b.

Aufwurf, hányadékföld. <·.
Aufzeiehnen, följegyezni, fölraj

zolni.
Aufziehen, fölhúzni aknából; b. 

aufziehen das Papier, a. ni. 
aufspannen, fölragasztani rajz- 
papirost; bin. aufziehen auf
der Wage, súlyéit megmérni. 
ké.

Aufziehsehalen bei Giehtaufzü- 
gen, fölvonó kosár. ko.

Aufzug, díszmenet; b Aufzug, 
a. m. zur Röstung hergerieh- 
tetes Erz, pörkölök halom; 
ko. Aufzug der Probirwage, 
fölhúzó készülék; ki'. Aufzug, 
a. m. Giehtaufzug, fölhúzó —-, 
fölvonó —, emelő készülék, ko.

Aufzuggestell am Giehtaufzug,
fölvonó kosár. ko.

Aufzugkette, fölvonó lémez. ko.
Aufzugsehleuse, fölvonó zsilip. 

z.
Aufzugsmasehine, 1. Aufzug, k o .
Aufzugsseil, fölvonó kötél.

Aufzugsvorriehtung, fölhúzó —, 
fölvonó —. emelő készéi lék.

Auge, a. m. Stielöffnung, fül ·, 
l>. Auge bei den Oefen, pest
szem ; ko. offenes Auge, nyílt 
peslszem; verdecktes Auge, 
zárt peslszem ; Metallauge, 
fémszemecske; k i·.  Auge am 
Seil, hurok. h.

Augenflamme, peslszetnlémg. k o .
Augengneiss, szemes gnájsz. /'.
Augenholz, szemvédő, ko.
Augenloch, peslszimi. k o .
A ugenmass, szem méri ék.
Augenofen, s z e m e s  p e s t ; — mit 

offenen Auge, oviit szeme 
pest;  — mit verdeckten Auge, 
zárt szemű pest. ko.

Augenpunkt, szempont, néző 
pont. hm.

Augenschein, megszemlélés; in 
Augenschein nehmen, meg
szemlélni, szemügyre venni. b.

Augen tiegelofen, szemes tégnly-
liest, k o .

Augenwinkel, néző szög. hm.
Augenzeuge, szemtanú.
Augitgesteine, augilos kőzetek. 

/'■
Augitporphir, augilporíir. /'.
Äuglein, a. m. eingesprengte 

Erztheilehen, érezszemecskék. 
b.

Auripigment, Operment, gelbes 
Rauschgelb, amipigment, ar- 
zénsesquisullid, sárga arzén
kéri eg. ή.

Aurotellurit, 1. Sylvanit.
Ausarbeiten, kivájni: l>. kidol

gozni.
Ausarten, elfajulni.
Ausätzen, kietelni. ko.
Ausbau, megkötés, beépítés, biz- 

tonosítás. b.
Ausbauchen, dudorítani; aus- 

bauchen eine Welle, vastagí- 
t a ni göröndöt, burkolattal el
látni göröndöt. z.
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Ausbauchung·, du dorn this. h. \ 
Ausbauchung der Welle, gö-
rönd burkolat., a.

Ausbauen, megkötni, biztonosi- 
tani ácsolatúd, falazattal, b. 

Ausbehren, a. m. Herausnehmen j 
des Sudsalzes, sószedés. s. h. 

Ausbehrkrücke, sószedő kampó.
.s-, h.

Ausbeissen, kibúvni, h. Ausbeis- 
sen des Ganges, az ór kibú
vása. h.

Ausbessern, megjavítani. 
Ausbesserung, megjavítás. 
Ausbeute, a. m. Überschuss,

jövedelem, fölösleg; — a. m. 
erzeugte Erze, óreznyereménv.
]>.

Ausbeuteantheil, jövedelmi úsz
ta lók. b.

Ausbeutegrube, jövedehnes bá
nya. h.

Ausbeuten, kiaknázni, h. 
Ausbeuteschliessung, jövede-

lemoszfás. h.
Ausbeutezeche, jövedehnes bá

nya . h
Ausbilden, kiképezni.
Ausbildung, kiképezés. kiképez- 

telés. tanít,ás, fejlődés.
Ausbiss, kibúvás, b. 
Ausblasedampf, fáradt gőz. </<’. 
Ausblasehahn, kifúvó esa]). jé. 
Ausblasekanal, kiömlő nyílás. jé. 
Ausblaseklappe, kifúvó szellen- 

I y ü. jé.
Ausblasen, kifújni; jé. ausbla- 

sen den Ofen, megszüli felni 
olvasztást, ko.

Ausblaserohr, kifúvó cső, tisz
tító cső. jé.

Ausblaseventil, kifúvó szellm- 
tyű. jé.

Ausblühen, kimállani. b. 
Ausbohlen, kipallózni. <’. 
Ausbohren, kifúrni. I>.
Ausböllern des Bohrloches, ki-

durranás. b.

Ausbrechen Steine, kitörni —, 
kivájni követ. b. ausbrechen 
die Ofenbrust, kibontani a 
pestnndlt; ko. ausbrechen den 
Treibherd, fölszakítani, a le- 
Üző tűzhelyt, ko.

Ausbreiten das Bettungsmate- 
rial, ágyazó anyagot kitere
getni : λ  ausbreiten das Eisen, 
lapítani vasat. ko.

Ausbrennen, kiégetni.
Ausbringen das Metall aus dem 

Erze, kinyerni, kihozni a fé
met az érczből; das Ausbrin
gen, kihozatal, nyeremény, ko.

Ausbringungsproeess, kihozó, 
megnyerő műfolyam, ko.

Ausbruch durch ausgefressene 
Ofenwände, kifakadás az át
égett pestfalon; ko. Ausbruch, 
a. in. Durchbrechen der Däm
me bei Salzwerken, gátsza
kadás. X. I ) .

Ausbruchskrater, kitörés krá
tere. /'.

Ausbüchsen, megbéllelni, per
sellyel ellátni. jé.

Ausdauernd, tartós, kitartó.
Ausdehnbar, terjedékeny, nyuj- 

tékony, nvúlékony.
Ausdehnbarkeit, terjedékenység, 

nyiijtékonvság, nyulékonyság.
Ausdehnen, kinyújtani, kinyúlni, 

kiterjedni, kiterjeszteni.
Ausdehnung, terjedelem, kiter

jesztés, kiterjedés, megnyújtás, 
megnyúlás, Ausdehnung des 
Dampfes, a gőz terjeszkedése ; 
in'. Ausdehnung des Kessels, 
a kazán tágulása; räumliche 
Ausdehnung, térfogati kiter
jedés. jé.

usdehnungseoeffieient, a meg
nyúlás együtthatója, (jé.

Ausdehnungskraft, a terjedés 
ereje, terjeszkedő erő, feszítő 
erő.
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Ausdehnungsvermögen, terjes/. - 
kodő képesség.

Ausdielen, bepakolni, c.
Ausdörren, megaszalni, ko.
Ausdrehen, kiesztergálni. <jé.
Ausdrüekmaschine bei Koks

öfen, kokszkinyomó gép. b.
Ausdünstung, kipárolgás, kigő

zölgés.
Auseinandernehmen, szétszed ni, 

szétbontani.
Auseisen, jegelni, jeget leverni.

z.
Ausfahren aus der Grube, ki-

szállani bányából; b. ausfah- 
ren eine Strecke, kihajtani, 
ki vájni vágatot, b.

Ausfahrgeleis, induló vágány.
Ausfahrt, kiszállás; b kijárat.
Ausfahrtsthor, kijáró kapu.
Ausfall, hiány. b.
Ausfällen, kiejteni fémet oldatá

ból. V.
Ausfällung, kiejtés, v.
Ausfällungsbottieh, ejtő kád. ko.
Ausfällungseisen, — Kupfer.

ejtő vas, ejtő réz. ko.
Ausfällungsfass, ejtő kád. ko.
Ausfällungsgefäss, ejtő edény. 

ko.
Ausfällungsloeale, ejtő helyiség. 

ko.
Ausfällungsmittel, ejtő szer. ko.
Ausfällungsprocess, ejtő folya

mat. ko.
Ausfällungsrüekstand, ejtés ma

radványa. ko.
Ausfalzen, kihornyolni, é.
Ausfalzung, hornyolás. é.
Ausfassen, kivenni, kikapni.
Ausfeiern, a. m. Verbot anzu

fahren, vesztegelni. T>.
Ausfeilen, kireszelni, é.
Ausfertigen, kiállítani; einen 

Frachtbrief ausfertigen, szál
lító levelet kitölteni, kiállítani; 
einen Vertrag in zwei Exem

plaren ausfertigen, szerző
dést két példányban kiállítani.

Ausfiiessen, kifolyni, kiömleni.
Ausfluss, kifolyás, kiömlés.
Ausflusscoeffieient , kifolyás 

együtthatója, tényezője', hánya
dosa. </('.

Ausflussgeschwindigkeit, kifo
lyás sebessége.

Ausflussmündung, kifolyó tor
kolat.

Ausflussrohr, kifolyó cső, csörgő.
w'·

Ausfolgen, kiadni, kiszolgaltafni. 
b.

Ausfolgschein, kiszolgáltató jegy. 
h.

Ausfolgung, kiadás, kiszolgálta
tás. b.

Ausfördern, kiszállítani, b.
Ausförderung, kiszállítás, b.
Ausfressen die Ofenwände, ki

rágni pestfalazatot, ko.
Ausfugen, hézagolni. 6.
Ausfugkelle, hézagoló. é.
Ausfugung, hézagolás. é.
Ausfuhr, kivitel.
Ausfuhrartikel, kiviteli áruezikk.
Ausfuhrdeclaration, kiviteli áru 

nyilatkozat,
Ausfuhrverbot, kiviteli tilalom.
Ausfuhrzoll, kiviteli vám.
Ausführbar, kivihető.
Ausführen Waaren, kivinni áru

kat ; ausführen einen Bau, 
építést végrehajtani; ausführen 
einen Befehl, parancsot foga
natosítani.

Ausführlich , körülményesen , 
részletesen.

Ausführung, kivitel, végrehajtás, 
foganatosítás, létesítés, elkészí
tés.

Ausführungsmodalitäten, végre 
hajtás módozatai.

Ausfüllen, betölteni.
Ausfüllung, betöltés, megtöltés, 

töltelék, töltemény: /'.
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Ausfüllungsmasse des Ganges,
(‘flöl 11Ί i μ·ι i V, az ér töltelék-
at iy; i μ; i. b.

Ausfüttern, béllelui. b.
Ausfütterung basische des Con

verters , I >('ss(iru'ik<")it(‘ —,
(lonverter :11Ji béllése. ko.

Ausgabe, kiadás; ausserordent
liche Ausgabe, rendkívüli ki
utas ; ordentliche Ausgabe, 
rendes kiadás; Personalaus
gaben , személyi kiadások; 
unvorhergesehene Ausgabe, 
el dr·· nem látott kiadás; 
Ausgabe von Obligationen, 
kötvények kibocsátása ; amt
liche Ausgabe der Gesetze, 
a törvények hivatalos kiadása.

Ausgabebeleg, kiadás bizonyí
téka.

Ausgabebuch, kiadások könyve.
Ausgabeeolumne, kiadás ha- | 

sálija.
Ausgabejournal, kiadó napló, 

kiadások naplója.
Ausgabsstation, kiadó állomás.
Ausgabspost, kiadás tétele.
Ausgabsrubrik, kiadások rovata
Ausgabssumme, kiadás összege.
Ausgang, kijárat, kimenet, kivi

tel.
Ausgangsabgabe, kiviteli vám-

illeték.
Ausgangsfakturabuch, kiviteli 

számadó könyv. i
Ausgangsgut, kiviteli ámrzikk.
Ausgangshalle, kijáró csarnok.
Ausgangspunkt , kiindulás 

pontja.
Ausgangszoll, kiviteli vám.
Ausgangszollamt, ha t á rvámlii- 

vatal.
Ausgearbeitet, kidolgozott, b.
Ausgeben, kiadni; Aetien aus- 

geben, részvényeket kibocsá
tani.

Ausgebreitete Kentnisse, széles 
ismeretek.

Ausgedehnt, terjedelmes.
Ausgefahrene Schienen, elko

pott sínek. é.
Ausgeführt, bevégzetl.
Ausgehauen, kivágott, ki vájt. b.
Ausgehen, kibúvni; b. a. m. zu 

Ende gehen, elfogyni; a. in. 
auslöschen, elaludni (tűz).

Augehendes, kibúvás, h.
Ausgekerbt, rovátkolt,
Ausgekohltes Feld, lefejtett, szén

bánya lelek. b.
Ausgekragt, párkánvozott. é.
Ausgekuttetes Erz, böngézelt 

érez. b.
Ausgemeisselt, ki vesd. f. b.
Ausgeschlagene Zubusse, elő

irányzóit köllségpótlék. b.
Ausgestürzte Berge, meddő 

üríték. b.
Ausgestürzte Erze, érczüriték. 

b.
Ausgestürzte Pochgänge, kitöl

tött zúzóérczek, s.
Ausgetieftes Kupfer, mélyített 

réz. ko.
Ausgetränkt, elárasztott, elfu- 

laszlott. h.
Ausgetriebene Streckenlänge,

kihajtott, ki vájt vágat hossza
sága. b.

Ausgetrocknet, kiszáradt.
Ausgewittert, kimállott, elinál- 

lott, elmfdlasztott. h.
Ausgewölbt, beboltozott, c.
Ausgezeichnet, kitűnő, kijelölt.
Ausgezimmert, ácsolt, megkö

tött. b.
Ausgiessen, kiönteni, jé.
Ausgleich, megegyezés, kiegyen

lítés.
Ausgleichen die Rechnung, ki

egyenlíteni számadást; aus- 
gleichen den Halt, kiegyenlí
teni a fémtartalmat, b.

Ausgleichgewieht, kiegyenlítő 
súly, jé.
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Ausgleichhalt, kiegyenlített fém- 
tavtalom. ké.

Ausgleichung der Rechnung,
számadás kiegyenlítése; Aus
gleichung der Hälte, a fém- 
tartalmak kiegyenlítése, ké. 

Ausgleichungsberechnung, ki
egyenlítő számítás.

Ausglühen, izzítani; ausglühen 
das Amalgam, kiégetni fém
csőrt. ko.

Ausglühkastel, izzító szekrény.
p. V.

Ausglühsilber, foncsorezüst. ko. 
Ausgraben, kiásni, é. 
Ausgrabung, kiásás, é.
Ausguss, kiöntés, kiömlés, ko. 
Ausgussblech, öntőke ld. 
Ausgusskelle, mérőké, h. 
Ausgusskübel, vízveder. 2-. 
Ausgusspfanne für das abge

stochene Werkblei, ólomtál. 
ko.

Ausgussprobe, öntelék. ko. 
Ausgussrinne, csurgó. z. 
Ausgussrohr, kiömlő cső. <ß. 
Ausgussvorrichtung, kiöntő ké

szülék. ko.
Ausgusszange, öntőfogó. ké. 
Aushaftende Schuld, kinnlevő 

adósság.
Aushalten der Lagerstätte, az

ér tartóssága; aushalten die 
Erze, a. m. ausklauben, az
érczet kiválogatni, b. 

Aushämmern, kikovácsolni, ko 
Aushängen, kiakasztani, kikap

csolni, lekapcsolni. </é. 
Aushaspeln, kihúzni göngöritő- 

vel, kankarékkal, kigöngöríteni, 
kikankarítani. b.

Aushauen, kivájni, kivágni, ki
faragni.

Ausheben, kiemelni; ausheben 
die Luppe aus dem Puddel
ofen, kivenni a bocsot a ka- 
váróból, ko.

Aushebfeder, kiemelő rugó. p. ».

Aushebung des Bodens, földki
ásás, földkiemelés.

Ausheitzen, izzítani; ausheitzen 
den Ofen, a pestet fitmelegí
teni. ko.

Ausheitzfeuer, izzító tűz. ko. 
Ausheitzherd, izzító tűzhely, ko. 
Aushieb, 1. Abbau, vájás. b. 
Aushiebprobe, vájás próba. b. 
Aushilfe, segítség, segítkezés. 
Aushöhlen, kivölgyelni, üregelni, 

vájni. é.
Aushöhlung, üregelés, vájás. é. 
Aushülfe gegenseitige, kölcsö

nös segítkezés.
Auskarren, kihordani targon-

ezán. é.
Auskehlen, kihornyolni, é. 
Auskeilen, megékelni; <jé. Aus- 

keilen des Ganges, az ér ki-
ékülése. b.

Auskellen, kimeríteni, ko. 
Auskernen, kiválogatni, kisze

melni. h.
Ausketzern, megrepesztcni. b. 
Auskiste, színporvonó. z. 
Auskitten, ηiegragaszolni. 
Ausklauben, kiszemelni, kiválo

gatni. b.
Ausklauber, válogató, szemelő. 

T.
Ausklausen, iszapot leereszteni. 

z.
Auskleiden, beburkolni, megbél- 

lelni. b.
Auskleidung, burkolat, héllelés. 

b.
Auskleinen, kiválogatni, b. 
Auskochen, kifőzni, n 
Auskohlung, szenülés. 
Auskörnen, kiszemelni, szemen- 

szedni. h.
Auskragen , megpárkányozní, 

kiszögeltetni. é.
Auskragung, párkány kiszögel- 

lés, kikönyöklés. é. 
Auskränzen den Schacht, be-

gárdozni, bekávázni aknát. f>.
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Auskratzen, kivakarni, eltakari- 
tani. b.

Auskrüeken, kikaparni. ko.
Auskühlen, kihüteni. ko.
Auskutten, kiböngészni, b.
Auskutter, böngész, b.
Auskuttung, böngészőt, h.
Ausladebueh, kirakodó könyv. b.
Ausladebühne, rakodó padozat. 

b.
Ausladegebühr, kirakodás ille

ték (a b.
Ausladen, lerakni, kirakodni, ki

üríteni. b.
Ausladeplatz, rakodó hely.
Auslader, kirakó, b.
Ausladevorrichtung·, rakodó ké

szülék. h .

Ausladung·, lerakás, kirakodás, 
kiürítés; b. Ausladung· eines 
Ladekrahnes, rakodó gém ki
nyúlása ; Ausladung·, a. m. 
vorspringender Theil, nyúl- ί 
vány. r.

Auslage, költség; baare Aus
lage, készpénzkiadás.

Auslängen, odábbolni, hajtani, 
odábbolás, hajtás, b.

Auslängort, odábboló, hajló vá- 
jatvég, b.

Auslassen, kibocsátani.'
Auslass, eresztő nyílás. jé.
Auslassrohr, kiömlesztő, kibo

csátó cső. jé.
Auslassventil, kibocsátó szellen- 

tyü. (jé.
Auslauf, rakodmány; b. a. m. 

Ausmündung, torkolat, szád. 
é.

Auslauf des Ventilators, szelel-
tetű nyúlvány, (jé..

Auslaufen, kiszállítani, kicsil- 
lézni; b. I abgehen, in eine 
Spitze auslaufen, csúcsban 
végződni; jé. auslaufen aus 
einem Bahnhof, a pályaud
varból útnak indulni, jé.

Ausläufer, a. ni. Hundstösser, 
csilléi-■; Ausläufer eines Ganges,
ér kiágazása, b.

Auslaufgeleis, végvágány, é. 
Auslaufhund, csille, b. 
Auslaufkarren, targoncza, ta

licska. b.
Auslauganstalt, hígzó intézet. 

ko.
Auslaugbottich, hígzó kád. ko. 
Auslaugen, kilúgozni, ko. 
Auslaugfass, lúgzó kád. ko. 
Auslaugkasten,]úgzószekrény./e->. 
Auslaugsaal, lúgzó terem. ko. 
Auslaugtrog, lúgzó teknő. b. 
Auslaugungsflüssig’keit, lúgzó

folyadék, ko.
Auslaugungsrüekstand, lúgzás 

maradványa, ko.
Auslausen, a. m. verschlungene 

Ketten auflösen, kibontani. />. 
Ausleeren, kiüríteni, kitölteni 

edény tartalmát.
Auslenken, 1. Auslängen. 
Auslenkvorrichtung, kitérő szer

kezet. é.
Ausliefern, kiadni, kiszolgáltatni. 
Auslochen, a. m. Erz nahe an 

der Oberfläche gewinnen, 
fölszinten fejteni, b. 

Auslohnen, kifizetni bért. b. 
Auslohnung, bérfizetés, b. 
Auslohnungsbogen, fizető ív. b. 
Auslohnungsbueh, fizető könyv. 

b.
Auslohnungseonto, fizető szá

madás. h.
Auslohnungsliste, fizető lajstrom. 

h.
Auslösehebel, kiakasztó emeltyű.

jé.
Auslösen, kiakasztani, kikap

csolni. jé.
Ausmass, méret, szakmány, já

randóság, illeték.
Ausmarken, kijelölni határt, hm. 
Ausmauern, megfalazni. T>.
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Ausmauerung·, megfalazás, fala
zat. b.

Ausmeisseln. kivésni. é.
Ausmessen, megmérni, felmérni. 

bm.
Ausmitteln, gerinczel rendezni 

födélén, é.
Ausmittelung·, gerinczrendezés. 

é.
Ausmünden, torkollani.
Ausmündung·, torkolat; Aus- 

mündung eines Eisenbahn
netzes, vasúthálózat kitorko- 
lása. é.

Ausmünzen, pénzíteni, pénzzé 
verni. p .  r.

Ausmünzung. pénzilés, périzve- 
i'és. p .  r.

Ausnahme, kivétel.
Ausnahmetarif, kivételes díjsza

bás.
Ausnehmen, kivenni.
Ausnutzen, felhasználni.
Ausnutzung·, felhasználás.
Auspaeken, kibontani, kicso

mózni, kigöngyölni.
Auspauschen, kiválasztani; h. 

auspausehen unreines Zinn, 
ónt csurgatni, ko.

Auspfählen, megkarözni, meg- 
czövekelni. bm.

Auspfänden, a. m. hohle Räume 
ausfüllen, betölteni üregeket. 
b.

Auspfeifen, kisnstorogni. b.
Auspflastern, bekövezni, kövei 

beburkolni, é.
Auspflöeken, megkarözni, meg- 

czövekelni. hm.
Auspfützen, kimeríteni, b.
Ausplatten, lapítani, ko.
Auspoehstempel , zagyeresztő 

nyíl. z.
Ausprägen, pénzíteni, pénzzé 

verni. p. v.
Ausprägung-, pénzítés, pénzve

rés. p .  e.

Auspressen, kinyomni, kisajtolni.
Auspressmasehine, kinyomó gép, 

sajtó.
Auspuffdampf, kibocsátott gőz- 

fáradt gőz. i/é.
Auspumpen, kiszivatyúzni. b.
Ausputzloeh, tisztító nyílás. y<’.
Ausputzthüre, tisztító ajtó. </<’·.
Ausquetsehen, kiszorítani, kisaj

tolni. ko.
Ausrädeln, a. m. durehreitern,

kirostálni, b.
Ausrangiren, kiselejtezni.
Ausrauben einen Bergbau, ki-

pusztilani bányái. //.
Ausrauehen lassen, kifüstölög-

tetni. ko.
Ausräumen, kitakarítani; b. aus

räumen einen Graben, árkot 
kitisztítani, é.

Ausräumung, kitakarítás, b.
Ausreehnen, kiszámítani.
Ausreeken unter den Hammer,

kinyújtani pöröly ala It. ko.
Ausreiben, kidörzsölni. ψ·.
Ausreiber, kidörzsölő fir, lyuk

simító reszelő. <jé.
Ausreibmesser, kotró kés. <jé.
Ausrichten, kinyomozni, föltárni; 

ausriehten eine Verwerfung, 
vetődést kinyomozni; ausrieh
ten eine Lagerstätte, eret 
fölkeresni, kinyomozni, föltárni. 
b.

Ausrichtung, föltárás, fölkeresés, 
ki nyomozás, b.

Ausriehtungsarbeit, föltáró vá- 
jás, kinyomozó vájás. b.

Ausriehtungsbau, föltáró mive- 
let, kinyomozó mivelet. b.

Ausriehtungsfeldort, föltáró vá- 
jatvég, kinyomozó vájatvég. b.

Ausriehtungssehlag, Ausrieh- 
tungsstreeke, föltáró vágat,, 
kinyomozó vágat. b.

Ausrinnen, kicsurogni.
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Ausrüeken die Räder, fogas ke
rekeket kicsatolni, kikapcsolni, 
kiakasztani. jé.

Ausrüekhebel, kiakaszló, kikap
csoló emeltyű. jé.

Ausrüekklaue, kapcsoló marok.

Ausrückung, kikapcsolás, kicsa
tolás. jé.

Ausrückungsständer beim 
Walzwerk, a hengerek kikap
csoló állványa, ko.

Ausrückvorrichtung , ki csal ló, 
kikapcsoló készülék. </é.

Ausrüsten, felszerelni, ellálni, 
berendezni ; ausrüs cn cin 
Gewölbe, boltozat állványát 
elkészíteni, é.

Ausrüstung, felszerelés, beren
dezés.

Ausrüstungstücke, fölszerelés 
i'észei.

Aussage, vallomás.
Aussagen, a. in. das Aufhören 

einer Lagerstätte, az ér meg
szűnése, az ér elveszítése, b.

Aussaigern, kicsurgatni, ko.
Aussäubern, kitakarítani, b.
Aussäuberung, kitakarítás, b.
Ausschalen, bedeszkázni. é.
Ausschalten, kiakasztani, kikap

csolni. jé.
Ausscharren, den Stempel an 

den Enden halbrund aus- 
schneiden, támasztó fát ki- 
völgyelni. b.

Ausseharrung, völgyolés a tá- 
rnasztó fa végén. b.

Ausschaufeln, kilapátolni, z.
Ausscheiden, kiválasztani, elkü

löníteni, szemelni; b. es schei
det sieh aus, kiválik, ko.

Ausscheidung, választás, külö- 
riílés, szemelés, váladék, b. 
rálátás. ko.

Ausschiefern, megékezni falat. é.
Ausschieferung, megékezés. é.

Aussehlacken, salakot levenni. 
ko.

Ausschlag in der Grube, kivá- 
jás; b. Ausschlag, a. m. Ab
stich, lecsapolás ; Ausschlag 
an der Waage, billenés a súly- 
mérőn. ko.

Aussehlagbrust, csapóidat,, ko.
Ausschlagdorn, kiverő csap. /w.
Ausschlagen, kivájni; b. aus- 

schlagen, a, m. ausschlaufeln, 
kilapátolni ; s. Ausschagen 
der Zunge an der Waage, 
a sulymérő billenőse; ko. aus- 
schlagen mit Brettern, desz
kával burkolni, bedeszkázni; 
é. ausschlagen mit Lehm, 
agyaggal bedöngölni, ko.

Ausschlagfäustel, feltörő kala
pács. b.

Aussehlaggewieht, billentő súly.
ko.

Ausschleifen, kiköszörülni, é.
Ausschleifstein, köszörűiül é.
Ausschleppen, kiszállítani, />.
Ausschliehten das Eisen mit 

dem Hammer, vékonyabb!tani 
vasat kalapácscsal; ko. aus- 
sehlichten den Meiler, egyen
getni, a bogsa felületén a hé
zagokat betölteni, érd.

Ausschmelzen, kiolvasztani; es 
schmilzt aus. kiolvad, ko.

Aussehmieden, kikovácsolni, ki
nyújtani, kiverni, ko.

Ausschmieren die Fugen, be
tapasztani a hézagokat, é.

Ausschneiden, kivágni ; Aus
schneiden des Ganges, az ér 
ki vágód ása. b.

Ausschnitt, kivágás; é. Aus
schnitt, a. in. Coupon, szel
vény ; a. m. Einschnitt, be
metszés. bevágás, é.

Ausschöpfen, kimeríteni, kimerni.
Ausschöpfkelle, merőke, merő 

kanál. ko.
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Ausschramm, réshely a telepen. 
b.

Ausschrämmen, kísérelni. L.
Ausschrauben, kisrófolni. <ß.
Aussehreiben, kiírni, kihirdetni, 

közzétenni.
Ausschreibung:, kihirdetés, köz

zététel.
Ausschreiten, kilépdelni, lépé

sekkel megmérni, b.
Ausschub des Stossherdes, a

lökőszér kitolása, lüktetése, z.
Ausschubbleeh, kitoló lemez. 2.
Aussehubgesehwindigkeit, kito

lás sebességi;, z.
Aussehubgrösse, kilolás nagy

sága. z.
Aussehubknecht, szél toló, 2.
Aussehubvorriehtung, kitoló

készülék, z.
Aussehubzahl, lüktetések száma.

Z.
Aussehüren, kitakarítani. <jé.
Aussehürfen, kikutatni, h.
Ausschuss, bizottság, választ

mány ; technischer Ausschuss, 
műszaki bizottság.

Aussehussgerüst, nyújtott áll
vány. é.

Ausschussmitglied, választmá
nyi tag.

Ausschussstein, vesmás kősó. 
s. b.

Aussehusssitzung, választmány 
tanácskozása, bizottság ülése.

Ausschussware, selejtáru; Aus- 
sehusssehine, selejtes sin. </é

Ausschütten, betölteni; é. kitöl
teni edény tartalmát.

Ausschüttung, belöltés. é.
Ausschweifen, ívelni, kanyarí- 

tani. é.
Ausschweissen das Eisen, he

geszteni, hegíteni vasat. ko.
Ausseigern, csurgatni, ko.
Ausseigerung, csurgatás. ko.

Aussetzen, kihelyezni, kitenni, 
félben szakadni; der Gang 
setzt aus, az ér megszakad, h.

Aussetziger Gang, szakadatos ér. 
b.

Aussieben, kirostálni.
Aussieden, felforralni.
Aussitzen, kiszáilani aknából kö

télén.
Aussondern, elkülöníteni. 2·.
Aussonderung, elkülönítés. 2.
Aussoolen die Salzlagerstätten,

kilúgozni sótelepet. ,s·. b.
Aussortiren, kiválogatni, osztá

lyozni. z.
Ausspänen, kilákolni, beszilán- 

knlni. é.
Aussparren ein Loch, üreget 

csinálni, h.
Ausspitzen des Ganges, az er

kiékülési'. h.
Ausspreitzen, megtámasztani, b.
Aussprengen, kirepeszteni. b.
Aussprengung, kirepesztés. b.
Ausspringender Winkel, kirugó 

szöglet.
Ausspruch der Sachverständi

gen, szakértők nyilatkozata.
Ausspülung, erózió, kimosás, f .
Ausspünden, bedeszkázni egy

másba eresztett deszkáikkal, é.
Ausstampfen die Herdsohle, 

bedöngölni a tűzhely alját. ko.
Ausstand, a. m. Rückstand, 

hátralék.
Ausständig, hátralékos.
Aussteehen aus dem Ofen, a

pestből lecsapolni; ko. ausste
ehen Silberkörner aus der 
Capelle, lecsippenteni ezüst 
szemecskéket az űzőkéről; ki. 
ausstechen das Mehl vom 
Herde, kilapátolni lisztet a 
szőrről; 2. aussteehen einen 
Graben, árkot kiásni, é.

Aussteeken eine Linie, kitűzni 
vonalat, hm.

Aussteekfahne, kitűző zászló, hm.
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Aussteckstab, kitűző nid. h m .

Ausstehen, kinnlenni, hátralék- 
biin lenni.

Ausstehend, kinnlevő, hátralé
kos.

Aussteifen, megtámasztani. L

Aussteigen, kiszállani. h .

Ausstellung·, kiállítás.
Ausstemmen, kivésni. é .

Ausstempeln, pénziteni, pénzzé 
verni. j /B .

Ausstopfen, kitömni.
Ausstrahlen, κιigárzani.
Ausstrahlende Wärme, sugárzó 

hű.
Ausstrahlungsfähigkeit, sug;i r-

zú képesség.
Ausstreeken das Eisen, kinyúj

tani vasat. k o .

Ausstreekhammer, nyújtó pö
röly. k o .

Aussitreckung, kinyujtás, l a t .

Ausstreichen, a. m. ausbeissen,
kibúvni, kibúvás, b.

Ausstrich, kibúvás; b . lecsapo- 
lás. k o .

Ausströmen, kifolyni, kiömleni; 
Ausströmen des Dampfes, 
gőzkiöl ni és, gőzáramlás; t j e .  eon- 
tinuirliches Ausströmen, sza
k ada tlan , folytonos kiömlés; 
aussetzendes Ausströmen , 
időnkénti, szakadozott kiömlés.

Ausströmung·, kifolyás, kiömlés.
Ausströmungsdampf, kiömlő, 

fáradt gőz. j é .

Ausströmungskanal, kifolyó csa
torna. <jé.

Ausströmungsventil, Ausströ
mungsklappe, kifolyó, kieresz
tő szellentyű. ( j é .

Ausströmungsöffnung, kifolyás 
nyílása, ( j é .

Ausströmungsregulator, kiöm
lést szabályozó, j é .

Ausströmungsrohr, ki föl yócső . j é .

Ausstürzen den Grubenraum,
betölteni, berakni bányaüreget;

b .  ausstürzen den Hund, ki
üríteni csillét.

Ausstürzer, űritő, buktató, zu- 
hintó. b

Aussturzplatz, ürítő hely, hányó 
hely. b.

Aussuchen, kiválogatni, szemelni. 
b .

Aussuehtisch, szemelő asztal. />r.

Aussüssen, kiázlatni. v .

Aussüssung, kiáztatás. v .

Aussüsswasser, áztató víz. v .

Austeufen, a. m. abteufen, mé- 
lyeszteni; b . austeufen, a. m. 
aushöhlen liomorítani. é .

Austheilen, kiosztani.
Austheiler, kiosztó.
Austheilung, kiosztás.
Austheilungsventil, osztó szel- 

lentyü. j é .

Austiefen das Kupferblech, mé
lyíteni rézlemezt, k o .

Austiefhammer, mélyítő pöröly. 
k o .

Austonnen den Schacht, bedesz- 
kázni aknáit., b.

Austrag der Trübe aus dem 
Pochsatz, zagyeresz.

Austragen, kihordani, kivinni.
Austragkanal, zagyeresztő csa

torna. z .

Austragloeh, zagyeresztő nyílás. 
2.

Austragrinne, zagycsurgó. 0 .
Austragspalte, zagyeresztő ha- 

sadék. 2 .
Austragstempel, zagyeresztő 

nyíl. z .

Austragtafel, zagyereszlő tábla. 
z .

Austragvorriehtung, zagyeresz
tő készülék, z .

Austränken, a. m. ersaufen,
eláradni, elfúlni, b .

Austränkung, elárasztás, elfu- 
1 asz tás. h .

Austräufeln, kicsepegtetni.
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Austreiben, kihajtani, kivájni; 
kivágni; h .  austreiben aus 
dem Schacht, kiszállítani ak
nából. h .

Austreibschicht, kiszállító mű
szak. b .

Austreibung·, kiszállítás az ak
nából. /1.

Austrieb, kiszállítás az aknából. 
b.

Austrittsgeschwindigkeit, ki
ömlés sebessége. </é.

Austrittskanal, kiömlő csatorna.
<ß-

Austrittsöffnung, kifolyás nyí
lása. !)('.

Austrocknen, kiszárítani, szárasz- 
tarii, szikkasztani, aszalni.

Austrocknung, kíszárilás, szá
rászt,ás, szikkasztás, aszalás, 
száradás, szikkadás.

Auströpfeln, kicsepegni.
Ausv/alzen, meghengerelni. l- o .

Auswärmen, melengetni, meg
hevíteni. l- o .

Auswärmzange, lievítfi fogó. l-o .

Auswaschen, kimosni, kiöblíteni.
Auswässern, kiáztatni, l -o .

Auswässerungslauge, kiáztató 
lúg. l,-o.

Auswässerungsständer, áztató 
kád. l -o .

Auswechseln die Zimmerung,
felcserélni, felváltani, megújí
tani ácsoiatot. b .  Geld aus
wechseln, pénzt fölváltani.

Auswechslung der Zimmerung, 
ácsolat felcserélése, felváltása, 
megújítása, h.

Ausweichen, kitérni.
Ausweichgeleise, kitérő vágány. 

b .

Ausweichplatte, kitérő lap. b .

Ausweichplatz, kitérő hely. h .

Ausweichschiene, kitérő sín. L.

Ausweichvorrichtung, kitérő ké
szülék. h .

Ausweichstation, kitérő állomás. 
é.

Ausweis, kimutatás; Ausweis 
über die monatlichen Aus
gaben, a havi kiadások kimu
tatása.

Ausweiten, bővíteni, tágítani.
Ausweitung, tágasság, odor. b .

Auswerfen einen Graben, kiásni 
árkot.

Auswirken, a. m. ausbehren,
sót kiszedni, a.  b .

Auswittern, kimállani. b .

Auswitterung, kimállás, elmál- 
laszlás. b.

Auswitterungsprodukt, el mál
lás terméke. k o .

Auswölben, bebolfozni. é.
Auszahlen, kifizetni.
Auszahlungstag, lizeLés napja.
Auszeiehnen, kijelölni, kitüntetni.
Äuszerung, nyilatkozat.
Ausziehen Kohlen aus dem Mei

ler, kiszedni szenet a bogsá- 
b ó l ; m l .  ausziehen die Nägel, 
kihúzni szegeket: <’. ausziehen 
Gold auf dem Sichertrog, 
szérkén kivonni az aranyai, 
szérkelni.

Ausziehfeder, kihúzó loll, rajz- 
toll. b i n .

Ausziehkiste, egyengelő lapka, 
szérlapka. z .

Ausziehöffnung, vonó lyuk. l-o .

Auszimmern, ácsolni, megkötni. 
h.

Auszimmerung, ácsolat kötés. b .

Auszirkeln, körzővel kimérni, 
kiczirkaImazni. <’.

Auszug, kivonat.
Auszügel, számadás kivonata.
Authentieität, hitelesség.
Authentisch, hiteles.
Autoclave, magától működő zár. 

!!>'■
Automat, magától működő.
Automatische Bremse, magától 

működő fék. <μ'.
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Autopsie, szemmel látás.
AutOP, szerző.
Avancement, előléptetés.
Avers, előlap, képlap pénzeken. 

p v .

Avertissement, figyelmeztetés.
Avis, értesítés, tudósítás.
Avisbrief, értesítő levél, értesít- 

vény.
Avisiren, értesíteni, tudósítani.
Avisirung, értesítés, tudósítás.
Avise, értesítvériy.
Avisobuch, értesítő könyv.
Axblech, marokvas; k o .  Áxblech 

gezapftes, csapos marokvas; 
Axblech halbrundes, gömbö
lyű marok vas. k o .

Axe, tengely. j é .

Axenlager, csapágy. j é .

Axiom, sarkalatos elv.
Axotom, lengely irányban metsz

hető. é.

Axotomer Arsenkies, I. Leuko- 
pyrit.

Axt, balta, bárd, fejsze, szeker- 
cze. é.

Axtblatt, balta -  , bárd — , fej
sze pengéje, é .

Axthelm, balta — , bárd — , fej
sze foka. é.

Axthieb, fejszecsapás. é.

Axtstiel, fejszenyél. é .

Azimuth, tetőpont, h m .

Azimuthal Compass, tetőponti 
iránytű ; azimuthal Kreis, te
tőponti kör; azimuthal Win
kel, telőponti szög. h m .

Azoisch, élettelen. /'.
Azurit, rézlazur. á .

B.
Baar, készpénzben.
Baarbestand, készpénzkészlet, 

készpénzállomány.
Baareinnahme, készpénz-bevé

tel.
Baargeld, készpénz.

Baarsendung, készpénzkülde
mény.

Baarzahlung, készpénzfizetés, t
Baarzahlungssconto, készpénz- 

fizetésért tett leszámítás.
Bachstall, a. m. Seifenwerk,

ércztorlat. h .

Baehstahl-lehen, kfllmérték, föl
szinti telek. />.

Backe, pofa. ko
Backen, tapadni.
Backenbremse, alaboros fék. j é .

Backende Steinkohlen, tapadó 
kőszén, h .

Backen des Ofenherdes, tűzhely 
oldalak, k o .

Backenkluft, horgas fogó. k o .

Baekenstein bei Hochöfen, ol
dalkő. k o .

Backenstück, I. Baekenstein.
Bäckerkohle, oltott faszén, k o

Backkohle, tapadó kőszén, h .

Baekkoks, lapadott koksz. h .

Backrost, tapadóit pörkölök, k o .

Backstein, tégla, é .

Backsteinmauer, téglafal. é.

Backsteinmauerwerk, tégla fala
zat, é.

Backtorf, kotrott tőzeg. h .

Baeuliten, hakniitok. /'.
Baggerarbeit, kotrómnnka. é.

Baggermaschine, kotrógép, j é .

Baggereimer, Baggerkübel,
kotró veder. j é .

Baggern, kotrani, kotorni, é .

Baggerschiff, kotróhajó. j é .

Baggertorf, kotrott tőzeg. h .

Baggerung, kotrás. i>.

Bähen, lágyítani kénfonalat, h .

Bahn, út, vasút, pálya; eonees- 
sionirte Bahn, engedélyezett 
v a sú t; eleetrische Bahn, elek
tromos vasút :‘Bahn derj Häm
mer, a pöröly foka; k o .  Bahn 
der Schiene, a sín háta. é.

Bahnarbeiter, vasúti munkás.
Bahnaufseher, pályafelvigyázó.
Bahnbau, vasútépítés.
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Bahnbeamte, vasúti tisztviselő. 
Ba! nbetrieb, vasúti forgalom. 
Bahnbreehen, úttörés. 
Bahndienst, vasúti szolgálat. 
Bahneinriehtung, pályaberen- 

dezés.
Bahneinschnitt, bevágás.
Bahnen, a. m. Schrämmen, ré-

selni. h .

Bahnerhaltung, pályafenntarlás. 
Bahnhof, pályaudvar. induló ház. 
Bahnhund, vasitIi csille. />. 

Bahnhundrad, vasúli esillekerék. 
h.

Bahningenieur, os/.lálymérnök. 
Bahninspector, vonal IVinök. 
Bahnkörper, pálya lest. 
Bahnkreuzung-, pálya keresztezés. 
Bahnlänge, pálya hosszúság. 
Bahnlinie, pályavonal.
Bahnnetz, vasúthálózat 
Bahnpersonal, vasúti személyzet. 
Bahnständer bei Drehbänken, 

esztergavágány állványa, yé. 
Bahntrace, vasútvonal. 
Bahntracirung, vasút nyomjel

zése.
Bahnwächter, pályaőr. 
Bahnwagen, pályakoesi. 
Bahnwärter, pályaőr. 
Bahnwechsel, pálya váltó. 
Bajonnetsehluss, szuronyzár. yé. 
Balancekugel bei Puddelöfen, 

ellensulygolyó. ko 
Balancier, himba, ellensúlyozó; 

yé. gleicharmiger Balancier, 1 
egyenlő karú himba. yé. 

Balancierarm, himbakar. yé. 
Balancierlager, himbafekhely, yé. 
Balaneiermasehine, himbás gép. 

I F -
Balg, a. m. Balggebläse, ko

vácsfúvó ; der Balg versetzt 
sich, a fúvó bcdugúl. ko. 

Balgbrett, fúvódeszka, ko. 
Balgdüse, fúvóka. ko. 
Balgendeckel, fúvófenék. ko. 
Balgenkegel fúvósark. ko.

Balgenkopf, fúvónyak. ko.
Balgenschwengel, fúvókar. ko.
Balggebläse, kovácsfúvó. ko.
Balggerüst, fúvótalp. ko.
Balgklappe, fúvó szellmlyü. ko.
Balgleisten, fúvóiéi·/., ko.
Balgrad, fúvókerék. ko.
Balgrohr, fúvócső. ko.
Balgschemmel, fúvó ramács. ko.
Balken, gerenda; mit Balken 

versehen , gerendazni ; der 
Raum zwischen zwei Balken, 
gerendaköz; verzahnte Bal
ken, össze fogazott gerendák; 
gezimmerter Balken, ácsolt 
gerenda ; Deckbalken, födém - 
gerenda ; Dielenbalken, padló 
gerenda, é.

Balkenanker, gerendakapocs, é.
Balkendamm, gerendagát. é.
Balkendecke, gerenda lodény. é.
Balkengerüst, gerenda állás, 

gerenda állvány, é.
Balkenkopf, gerendavég. é.
Balkenlage, gerendasor, é.
Balkennadel, rúdalaku mágnestű. 

hm.
Balkenriss, gerenda rajz. é.
Balkenstärke, gerenda vastagság. 

é.
Balkenstütze, mestergerenda, c.

Balkenträger, gerendatartó. é.
Balkenwage, kétkarú sulymérő.
Balkenwerk, gerendázat. é.
Ball, a. in. Luppe, bocs; Ball 

machen, borsot gomolyítani. 
ko.

Balleisen, bocs, bucza. ko.
Ballen, csomó, gyöngyöleg.
Ballenzinn, gyöngyölt ón. ko.
Balvanen, hasábsó. s. h .

Balvanenhauer, sóvágó. .s. h .

Banater Erzlagerstätten, bán
sági érez fekhelyek, f.

Bancazinn, bankaón. ko.
Band, als Beschlag, karika, gyű

rű ; é. Band am Dachstuhl, 
pánt kötő ; é. Band ohne End,



4 9

végnélküli kö té l: é .  Band im 
Lager, lap az érben ; b .  Band 
beim Steinsalzbergbau, fó
liását). s .  b .

Bandage, kerékta lp , kerék- 
abroncs. j é .

Bandagenwalzwerk , kerék
abroncsgyár, kerókta Iphenger- 
niű. k o .

Bandähnlich, .szalagszerü.
Bandbremse, abroncslék. j é .

Bandeisen, abroncsvas, pántvas, 
szalagvas, k o .

Bandeisenwalzwerk, abroncs
vas hengermű, k o .

Bandförmig, szalagszerü.
Bandhaeke, keskeny fejsze, é .

Bandhacken, ajtósaik, é .

Bandhammer, abronespőröly. k o .

Bandhäuer, sóvágó. s. b .

Bandkegel, ajtósaik. <’.

Bandnagel, pántszeg. <’.

Bandporphyr, szalagporfir. / .
Bandsäge, szalagfűrész, é .

Bandsägeblatt, szalagfürészlap. 
é .

Bandseil, szalagkötél. f>.

Bank, pad ;  é .  Bank, a. ni. Sei
fenlager, ércztorlat: b .  Bank, 
a. m. Steinsalzlage, s á p a d ; 
s b .  Bank, a. m. Schichte, 
réteg; Bank machen, a. m, 
der Gang legt sieh flach, lu
péd az ér. b .

Bankamboss, padüllö. j é .

Bankaxt, szekercze, félkézfijsze.
é .

Bankeisen, padkapocs. é .

Bankett auf den Böschungen 
eines Dammes, padka; eta
genförmiges Bankett, lépcsős 
padka. é .

Bankfähige Wechsel, banknál 
beváltható váltók.

Bankhorn, kis szarvasüllő. j é .

Bánkig, réteges. h .

Banknote, bankjegy.

Bankschraubstock, csavarsutú, 
csavaros szorító, j é .  

Banktreiben, padot hajtani. ,s. b .  

Bär, a. m. Ofensau, medve; k o .  

Bär, a. m. Rammbär, Ramm
klotz, kos, verőkos, baksulyok. 
é .

Barakké, gunyhó, bódé, deszka- 
ház. é .

Barfuss steht der Stempel, csu
paszon áll a támaszfa. b .  

Barometer, légsulymérő; Birn- 
barometer, körtealaku lég- 
su lym érő; Gefässbarometer, 
edényes légsulymérő; Heber- 
barometer, szívócsöves lég- 
sulvniérő ; Reisebarometer, 
utazó légsulymérő. 

Barometerhöhe , légsulymérő 
magassága.

Barren, a. m. in Stangenform 
gegossenes Metall, fémrúd; 
k o  Silberbarren, ezüslrúd; 
Goldbarren, arany rúd. k o .  

Barrenprobe, rudacsprúba k é .  

Barrensilber, rudacsezüst. k o .  

Barriere, korlát, sorompó, é .  

Bart am Kupfergarspahn, réz
bojt ; k o  Bart am gestreckten 
Metall, szálka; k o .  Bart, an 
die Fördertonne angehängtes 
Zeichen, dass das die letzte 
Tonne sei, végjei; b .  Bart eines 
Schlüssels, kulcstaraj; é .  Bart 
am Gussstück, Gussnaht, 
forradás, fáncz; Bart an der 
Schiene, sínvarrat, sínforradás. 
k o .

Baryt, sulypát, barit. á .  

Baryterde, baritföld. Λ .  

Barytische Bleiformation, bari
tos ólomképződmény. /'. 

Barytische Erzformation, suly- 
pátos érczképződmény. /'. 

Barytsalz, baritsó. v .  

Barytsilikat, baritszilikát. r .J Baryum, bárium v .  

Baryumoxyd, báriumoxid. r .

4



50

Basalt, bazalt. Λ .

Basaltartiger Grünstein, bazalt- 
szerű zöldkő. / .

Basaltbreeeie, bazaltbrercia. / .
Basalteonglomerat, bazaltkon- ! 

glomerát. f .

Basaltlava, bazaltláva. f .

Basaltmandelstein, 1 >a z a 1 ti n a n -
dnlakö. f .

Basalttuff, bazalLtuff.
Basaltwaeke, ein i;i I lot 1 bazall. /'.
Base, alj. V.

Basenbildner, aljképző. r .

Basis, alap, talp; Basis, a m. 
Grundlinie, alapvonal; Basis, 
a, in. Grundfläche, allap, fe- 
nék lap ; Basis, a. in. Unterlage, 
alapzat, talp. :

Basisch, alji. v .  i
Basische Schlacke, alji salak. k o .

Basiten, bazitok. /'.
Bassin, medencze. <’.

Bastit, bastit. ή .

Batterie elektrische, villamos, 
elektromos telep.

Batzeisen, ékvas. é .

Batzen, a. m. Glätteklumpen, 
mázanyaggomoly; k o .  Batzen, 
a. in. Lehmbatzen, Lehm
pfropf, agyagfojtás, k o .

Bau , die Ausführung eines 
Baues, építés; é .  Bau, a. m. 
durch bergmännischen Be
trieb ausgehauene Räume, 
bánya ü r e g ; Bau, a. m. Berg’- 
baubetrieb, bányamívelés. h .

Bauaceord, építő alku, építő 
egyezség, é .

Bauamt, építő hivatal. ί· .

Bauanalyse, építés árelemzése.
Bauanlage, építés tervezete·, r .

Bauanschlag, építés költségelő
irányzata, építés költségvetése, é.

Bauareale, építkezés telke, é

Bauart, mívelés módja; Tunnel
bau, tunnelvájás; Etagenbau, 
emeletesvájás ; Firstenbau , 
föntjevájás; Firstenkastenbau,

föntjeállvány vájás; Firstulm- 
bau, föntjeoldal váj as; Fin- 
genbau, horpasztó vájás ; Quer- 
bau, liaránt .vájás; Querulm- 
bau, harántoldal vájás; Duekel- 
bau, omlasztóv.áj.ás; Kammer
bau , kamr.'ivájás ; Tagbau, 
külvájás; Tagetiefbau, mély 
kill vá jás_; Würfeíbau, koezka- 
v-á.jás; Örterbau, vajat végek
kel mívelés; Bruchbau, Stop
pelbau , (szénbányászainál), 
mulaszt óváj,-is; Pfeilerbau ,
oszlopvájás: Pfeilerrückbau, 
oszlopos vissza vájás ; Seiten- 
strosseribau , oldallalpvájás ; 
Seitenflrstenbau, oldallY'mtje- 
vájás; Pressbau, pusztáravá- 
jás; Stossbau, keskeny pasz
ta vájás; Strebenbau, széles 
paszta vájás; Glockenbau, sá- 
torvájás; Kuhlenbau, szén kül
vájás ; Schachbrettbau, sakk- 
lajialaku vájás; Sinkwerksbau, 
só lúgzás; Sohlenbau, talpvá- 
jás; Sohlulmbau, talpoldal- 
vájás; Stockwerksbau, lömzs- 
vájás ; Strossenbau, lalpvájás; 
Weitungsbau , I ági tó vájás ;
Tiefbau, mélyvájás. />.

Bauaufseher, építés ügy elő.
Baubeschreibung, éjn'ilet leírása. 

é.
Baubewilligung, építő engedély.

Baubar, nevelésre érdemes, műre 
való. h .

Baubegründung, az építés meg- 
okolása. <’.

Baubetreiben, mívelni. /».
Baucapital, építő alaptőke, épí

tés tőkéje, r .

Bauch einer Schmelzform, fúvó- 
katok öble; Bauch des Schacht
ofens, akna pest puhája; k n .  

Bauch einer Lagerstätte, te
le]» vastagodása ; Bauch wer-
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fen, machen, schlagen, ;vz ér
vasi,-ivódik, i).

Bauchzange, tégolyf'ogó. ko.
Baueollaudirung, építkezés fe

lülvizsgálata. <·.
Baueonto, építés számadása.
Baudepartement, építész osz- 

l.álv. >'
Baudireetion, építésügyi igazga

tóság. (’.
Bauelaborat, építkezést lárgyaló 

irat. f
Baueleve, <'j>íí<"> növendék é.
Bauen Gebäude, éj»í I t'ni; <·.

Bauen eine Grube, bányai 
mivel n i; in Bau nehmen, va
jast kezdeni; in Bau stehen, 
átívelésben állani. b.

Bauentwurf, építés terve. é.
Bauer, a. m. ein Holzklotz zum 

Unterfangen des Hammers, 
pöröly fogó. ko.

Bauerläuterung, építkezés tag
lalása. ('·.

Bauernblech, vasalás a pőrölv 
nyelén, hova a fogó illesztetik ; 
fogólemez. ko.

Bauernring, gyűrűk a pöröly 
fogó vasalására, fogógyűrű. ko.

Bau etabliren, növelést indítani. 
b.

Bauevidenzausweis, építkezés 
nyilvántartó kinintnlása. é.

Baufällig, roskatag, roskadozó, 
rozoga, düledezö. r.

Baufälligkeit, roskatagság, r.
Bauführen, mívelni. />.
Bauführer, építésvezető, műve

zető. h.
Bauführung, építkezés, r.
Bau geht um, a bánya mível- 

telik. /).
Baugegenstand, építmény.
Baugeräthsehaften, építő szer

számok. r.
Baugerüst, éjn'lő állás. (·.
Baugrube, építő gödör.
Baugrund, épület lelke. <■.

Bauhaft halten einen Bergbau,
bánvát. jó állapotban tartani.
h.

Bauhaft sein, jó karban lenni, 
növelhető állapotban lenni. h. 

Bauhandwerker, építő mester- 
ián bér. é.

Bauhof, «építő udvar. L 
Bauholz, épületfa. é. 
Bauholzzeichen, szálfajegyző, r. 
Bauhorizont, növelés szintje, b. 
Bauinspection, építő felügyelő

ség. V.
Bauinspector, építés felügyelője.

c.
Baukosten, építés költségei. <·. 
Baukostenüberschlag, építés 

költségvetése, é.
Baukunst, építő művészet,, f. 
Bauleiter, építést vezető; é. mű

vezető. b.
Bauleute, építő munkások, é. 
Baulich, lakható. L 
Baulichkeit, építmény, é. 
Baulustig, vállalkozó, é. 
Baumaterial, építőanyag, é.

\ Baumeister, építőmester. 
Baumwolldoeht, gyapot bél. b. 
Bauobject, építmény, műtárgy, v. 
Bauöífnung, padnyitás. s. b. 
Bauordnung, építőrendszabály, 

építkezés szabálya, v. 
Bauperiode, építés időszaka. <'. 
Bauplan, éj ülő terv. építés terve, 

épület terve. r.
Bauplatz, éjötö hely, épület he

lye. r.
Baupolizei, építkezés rendőrsége. 

é.
Baupraeliminar, ójiítés előirány

zata. r.
Baurath, éjtítő tanácsos. 
Baurathgeber, építő tanácsadó.

Baureehnung, építés számadása. 
Bauriss, épületrajz.
Bausand, éjölő homok. <’.

4*
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Bausehel, a. m. grosser Schlä
gel, nagy kalapács, é.

Bausehherd zum Reinigen des 
Zinnes, ónfinomító tűzhely, ko

Bauschlosser, építő lakatos, é.
Bauschreiber, építő imok.
Bauschsumme, átalány összeg; 

in Bausch und Bogen, egyre- 
nuisra.

Bauschutt, kőtörmelék, é.
Bauseetion, építésügyi osztály.
Bausohle, növelés szintje. l>.
Baustätte, építő hely. é.
Baustein, építőkő, épületkő.
Baustelle, építőhely. <’■.
Baustyl, építés rendszere, építés 

stilja. é.
Bauten, építkezések, é.
Bautischler, építő asztalos. >·.
Bau treiben, bányát mívelni. b.
Bauüberschlag, építés költség- 

vetése. é.
Bauunternehmer, építő vállal

kozó. é.
Bauunternehmung, építő válla

lat.
Bauverständiger, szakértő építő. 

é.
Bauvertrag, építkezésre vonat

kozó szerződés, é.
Bauvorschrift, építkezés szabá

lya, építőrendszabály, é.
Bauwerk, építmény, épület, é.
Bauwesen, építésügyek, é.
Bauwinde, emelő csiga, emelő 

gép. gé.
Bau wird betrieben, a bánya

míveltetik. b.
Bau wird geführt, a bánya mí

veltetik. b.
Bauwürdig, növelésre érdemes, 

műre való. I.
Bauwürdigkeit, műrevalóság. b.
Bauzeichnung, épületrajz. é.
Bauzeit, épülés időszaka.
Baysalz, an Seeufern gewon

nenes Salz, tengeri só.
Beabsichtigen, szándékolni.

Beamte, hivatalnok, tisztviselő. 
Beamtenwohnhaus, lisztviselő- 

ház, hivatalos lakóház. 
Beanspruchen, kívánni. 
Beanständen, neheztelni. 
Beantragen, indítványozni, ja

vasolni.
Beantworten, válaszolni, felelni. 
Beantwortung, válasz, feledet.
Beantwortungsschreiben, vá

laszirat.
Bearbeitetes Holz, faragóit, fa: 

bearbeitete Steine, faragóit 
kő. r.

Beaufsichtigen, felvigyázói, felü
gyelni.

Beaufsichtigung, felügyelet.
| Beauftragen, megbízni, 
j Beaugenscheinigen, szemügyre 

venni, megszemlélni.
Beaugenscheinigung, megszem - 

lélés.
Beausgaben, kiadásba, fenni
Bebohlen, bepadlózni. <’.
Bebrücken, meghálálni. <’.
Becherwerk, paternoszter, ve- 

dermíí. gé.
Becken, medencze, meder.
Bedachen, befödelezni, betetőzni, 

é.
Bedachung, födél, tetőzet; feuer

sichere Bedachung, tűzálló 
födél. é.

Bedarf, szükséglet.
Bedecken, befödni, betakarni, 

letakarni, beburkolni.
Bedeckung, fedő, lakaró, bur

kolat ; é. fedezet. Bedeckung 
des Meilers, a bogsa betaka- 
í'ása; erd. Bedeckung der 
Kosten, a pénzszökséglet fede
zete.

Bedeckungsperiode beim
Schlämmen am Herde, befe
dés szaka a szérelésnél. e.

Bedenken, nehézség, aggodalom.
Bedielen, deszkázni, padolni, 

bedeszkázni, bepadolni. é.
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Bedienen, szólalni, kezelni va
lamit.

Bedienstung, szolgálat, hivatal.
Bedingung·, föl létei, kikötés.
Bedungene Verpflegung, kikö

tött ápolás.
Bedürfniss, szükséglet.
Beeiden, fölesketni.
Beeidigung, lölesketés.
Beeinträchtigt werden, sérel

met. szenvedni.
Beendigen, elvégezni.
Befähigung, képesség.
Befahrbar, járható. b.
Befahren, hejárni. b.
Befahrung, bejárás, beszállás. b.
Befahrungsbericht, bejáró jelen

tés. ]>.
Befahrungsraum im Schachte,

áljáró torok. b.
Befehl, pai-ancs, rendelet, meg

hagyás, utasítás; mündlicher 
Befehl , szóbeli utasítás ; 
schriftlicher Befehl, írásbeli 
rendelet; unumstösslicher Be
fehl, illegnem másítható ren
delet.

Befehlen, parancsolni, rendelni, 
meghagyni, utasítani.

Befeilen, megreszelni.
Befestigen, megerősíteni, meg

szilárdítani.
Befestigung, megerősítés, meg- 

szilárdílás.
Befestigungsart der Schienen 

auf den Schwellen, a sínek 
talpfára kötésének, megerősí
tésének módja, é.

Befestigungsmaterial, sínkötő, 
sínkapcsoló szerek, é.

Befestigungsschraube, erősítő 
csavar. <jé.

Befestigungsweise, megerősítés 
módja.

Befeuchten, megnedvesíteni.
Befinden, találni, lenni; das Be

finden, állapot.
Befindlich, található, levő.

Befläehen des Meilers, egyen- 
j getés. érd.

Befleissen, igyekezni.
Beflissen, igyekező; Beflissener,

tanuló.
Beflüschen den Meiler, beta

karni lombbal, rőzsével a bog- 
s.át. érd.

Befolgen, teljesíteni.
Befolgung, teljesítés.
Befördern, elszállítani, elősegí

teni.
Beförderung, szállítás, előlépte

tés.
Beförderungsmittel, szállító

eszköz.
Beförderungsvorschlag, előlép

tető javaslat.
Befreiung felmentés.
Befugniss, jogosultság.
Befugt, illetékes, jogosult.
Befund, lelet.
Befundsaufnahme, leletezés, lelet 

fölvétele.
Befundsberieht, leletbejelentés.
Befundprotocoll, leletfölvétcli 

jegyzőkönyv.
Befühlen, a. ni. beklopfen, meg

kopogtatni. b.
Befürdern mit Arbeit, munkást 

fölfogadni, b.
Begehen eine Taggegend, be

járni a vidéket, b.
Begehung, bejárás ; technisch

polizeiliche Begehung, mű
szak-rendőri b ej á rás.

Begehungsprotoeoll, bejárás 
jegyzőkönyve.

Beginn, kezdet.
Beginnen, kezdeni.
Beglaubigen, hitelesíteni.
Beglaubigt, hitelesített.
Begleichen, kiegyenlíteni.
Begleitende Mineralien, velejáró 

ásványok, kisérő ásványok, f.
Begleiter, kisérő.
Begleitpersonal, kisérő személy ■ 

zet.
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Begleitschreiben, kísérő levél.
Begraben, a. m. mit Bergen 

verstürzen, eltemetni, bete
metni. b.

Begräbniss, wo alles mit Ber
gen verstürzt ist, temető, 
olyan bánya, mely tele van 
meddő törecsesel. b.

Begrenzen, határolni, korlátolni.
Begrenzt, határolt, korlátolt.
Begrenzung, határ.
Begren zungslinie, 1 \ a tá r vonal.
Begriff, foglalat, fogalom.
Begriffsvermögen, felfogó tehel- 

ség.
Begründen, okadatolni, megokol

ni, megalapítani.
Begünstigen, kedvezni.
Begünstigung, kedvezmény.
Begutachten, véleményt adni.
Begutachtung, vél en I ér tv a i bis.
Behälter für Wasser, víztartó.
Behältniss, szekrény, (artóhely.
Behämmern, kalajtácsolni, pö

röly ózni. l-o.
Beharren, megmaradni.
Beharrungsvermögen, lehetet- I 

lenség, veszteglő tehetség.
Beharrungszustnnd , veszteglő j 

állapot, m;iradó állapot.
Behauen Steine oder Holz, meg- 

faragni követ vagy fát; be
hauen, a. m. bestuffen, íöl- 
frissíteni kőzetet. f>.

Behaupten, állítani.
Behauptung, állítás, állítmány.
Behebung eines Anstandes, 

akadály megszüntetése.
Behelf, segédeszköz.
Behelmen, nyelezni. b.
Behobeln, meggyalulni, é.
Behörde, hatóság.
Behrstatt, Bühne bei den Salz- I 

pfannen, sápad. *. 1>.
Beiarbeiter, segédmunkás.
Beibrett, váukosfa. ,·.
Beiderseitig, mindkétrészről.
Beifolgend, mellékelt.

Beifügen, csatolni, mellékelni. 
Beigehend, csatolva, mellékelve. 
Beihacke, szekercze. ('.
Beihülfe, segítség, támogatás. 
Beil, bárd. 6.
Beilage, melléklet, esalolvány. 
Beilegen, kiegyenlíteni. 
Beilegscheiben, csapkarika. <μ·. 
Beilehen, pótló telek. b. 
Beilhammer, fokos fejsze, é. 
Beiliegend, mellékelve, csatolva. 
Beimengen, közzé keverni, l-o. 
Beimengungen, keverékek, f. 
Beimischen, közzé keverni. /,·«. 
Bein, kleiner Pfeiler, welcher 

beim Sehrämmen als Ersatz 
für den Stempel gelassen 
wird, résláb. h.

Beinasche, csontliszt, l-r. 
Beinbrett, lábaló, b. 
Beipfliehten, egyetérteni, hely

benhagyni
Beisehaffen, beszerezni. 
Beischaffung, beszerzés 
Beischliessen, mellékelni, csa

tolni.
Beisitzer, ülnök.
Beistimmen, véleményben osz

tozni, hozzá járulni vélemény
hez.

Beisszange, harapófogó, </r. 
Beitelkasten, szil aszok rém·. l-o. 
Beitrag, adalék, járulék.
Beitze, edzőszer. l-o.
Beitzeisen beim Radbau, ékvas. 

é.
Beitzen, edzeni, l-o.
Beitzend, edző. l-o.
Beitzkübel, szinítő veder. 
Beiwohnen, jelenlenni, 
bekannt, ismeretes. 
Bekanntmachung, tudósítás, 

hirdetés, közzététel.
Bekennen sich zum Empfang 

eines Schreibens, valamely 
irat átvételéi, elismerni. 

Bekleiden, födni, borítani; be- 
I kleiden mit Rasen, gyeppel



55

ΙχΊΥ'χIni; r .  bekleiden den 
Meiler, I μ>μ~;ι I. betakarni; m l. 
bekleiden m it B rettern , be-
deszkäzni; f .  bekleiden ein 
Amt, hivatalt viselni.

Bekleidung, béllés, burkolat., bo
ri I iis, lodés, takarás.

Beklopfen, megkopogtatni. b.
Bekräftigen, megerősíteni.
Bekrönen, koszorúzni párkányt. i 

('■
Beladen, megrakni, megrakodni, 

Beladefrist, rakodó idő, rako
dás lialáridpje. j

Belag, rsalolvány, melléklet.
Belasten, meglerlielni.
Belastung, megterhelés, lerhel- 

veiiy, teher, rakomány.
Belastungsausweis, megterhelé

sek kimutatása.
Belastungsfähigkeit eines Wa

gens, a kocsi teherbírása.
Belastungsprobe, terholőpróba.

<β·
Belatten, meglóc.zezní. L

Belattung, léczezel. c.
Beleg, okirat.
Belegen eine Rechnung, száma

dáshoz okiratokat mellékeim; 
belegen ein Feldort, munkába 
venni vájatvéget; b .  belegen 
m it B rettern , bedeszkázni. <·.

Belegschaft, vajé) személyzet, h.
Belegung, munkábavétel; Bele- 

gungs M annschaft, vájó sze
mélyzet ; Belegung, a. in. Be- 
legungsort, munkahely; äus
sere und innere Belegung 
der Leydener Flasche, a ley- 
deni palaczk kiilső és belső 
borítása.

Belehnen ein Grubenfeld, ado
mányozni bányatelket, b.

Belehner, adományozó, Λ.
Belehnter, adományos. b .

Belehnung, adomány, adomá
nyozás. b.

Belehnungsantrag’, adományozó 
javaslat, b.

Belehnungsbuch, adományozá
sok könyve, b.

B elehnungsfäh ig , adományo
zásra érdemes, b.

Belehnungsgesuch, adományo
zást kérő irat. h.

B elehnungsurkunde, adomány
levél. b.

Beleihen, 1. Belehnen.
Belemniten, belemnitek. f.
B elem nitenschiefer, belemnit- 

pala. f.
Beleuchten, kivilágítani, megvi

lágítani.
Beleuchtung, világítás. 
B eleuch tungsappara t, világító

készülék.
B eleuch tungskosten , világítás 

költségei.
B eleuchtungskreis , világítás

k ("> i e.
B eleuehtungsrequisitenkam  - 

m er, világító szerek tára.
Beliebig, tetszés szerinti.
Belittern, létrával ellátni aknát.

h.
Belitterung, létrázat. f > .

Bellerophon, bcllerophon. /'.
Belobungsdekret , megdicsérő 

levél.
Belohnen, megjutalmazni.
Bem ängeln, meghiányolni, ne

heztelni.
Bem ängelung, hiányolás, hiány

lat, neheztelés, nehezmény.
Bemerken, észrevenni, megje

gyezni.
Bem erkung, észrevétel, megjegy

zés.
Benachbart, szomszédos.
B enachrichtigung, értesítés, tu

dósítás.
Benannt, nevezett.
Benennung, megnevezés.
Benützung, használat, haszon

vétel.
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Benützungsfrist, a használat ha
tárideje.

Benutzungsrecht, a használat 
joga.

Beobachten, vigyázni, figyelmez- 
ni, ügyelni valamire; észre 
venni, észlelni, szemlélni, ta
pasztalni valamit.

Beobachtung, szemmeltartás, fi 
gyelinezés, észlelés, észrevétel.

Beobaehtungsfehler, észlelés hi
bája.

Beobachtungsgabe, észlelő te
hetség, megfigyelő tehetség.

Bepflastern, kikövezni, kővel 
burkolni, é.

Berathen, tanácskozni.
Berathung, tanácskozás.
Beräumen das locker gewor

dene Gestein nach einem 
Schüsse, eltakarítani, b.

Berechnen, kiszámítani, felszá
molni.

Berechnung, felszámolás, kiszá
mítás, számvetés.

Berechtigen, feljogosítani.
Berechtigt, feljogosított.
Berechtigung, feljogosítás; mint ; 

tárgy; jogosítmány ; a. m. 
Recht, jogosultság.

Bereichern, meggazdagúlni.
Bereicherung, meggazdagúlás.
Bereisung, beutazás.
Bereiten, készíteni, elkészíteni.
Bereitung, készítés, elkészítés.
Bereitungsart, készítés módja.
Berg, hegy; im Gegensatz zum 

Hüttenwesen, a. m. Bergbau, 
z. b. Berg und Hütte, bányá
szat és kohászat. T>. \

Bergab, lefelé.
Bergabhang, hegylejtő.
Bergaeademie, bányászati aka

démia. i
Bergacademiker, akadémiai bá

nyász növendék. \
Bergälteste, bányászok öregbike.

b.

Bergamt, bányahivalal, bánya
szék. b.

I ergantheil, bányarész. h.
Bergarbeit, bányamunka, b.
Bergarbeiter, bányamunkás, b.
Bergart, das Gestein, in wel

chem nutzbare Lagerstätten 
Vorkommen, meddő kőzet. h.

Bergaufwärts, felfelé.
Bergbahn, bányavasút.
Bergbau, bányaipar, bányászai, 

bányamívelés ; als Coíleetiv 
aller zum Bergbau gehören
den Anlagen, bányadalom. b.

Bergbauberechtigung, jogosít
vány bányamivel ősre.

Bergbaubetrieb , bánvamívelés. 
b.

Bergbaubewilligung’, engedély a 
bánya növelésére, b.

Bergbaudienstbarkeit, bánya- 
szolgalom, h.

Bergbaueigenthum, bányabir
tok. l>.

Bergbaufristung, bányaidőzés. L
Bergbauinvestition, bányászati 

beruházás, b.
Bergbaukunde, bánya tan. b.
Bergbaukundig, szakértő bá

nyász. b.
Bergbaukunst, bányatan. h.
Bergbaumannschaft, hány a m í-

velő személyzet, h.
Bergbaumethode, bányamívelés 

módja. b.
Bergbaupolizei, bányarendőrség. 

b.
Bergbaurecht,bányamivelésjoga.

b.
Bergbaustaat, bányászkodó ál

lam. b.
Bergbausystem, bányamívelés 

rendszere, b.
Bergbauunternehmer, bányavál

lalkozó. b.
Bergbauunternehmung, bánya- 

vállalat. b.
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Bergbauverbot, bányamívelés 
eltiltása, b.

Bergbauwesen, bányászat, bá
nyaügy. h.

Bergbeamte, bányahivatalnok,
bányatiszt, bányász tisztviselő.
b.

Bergbeamteneorps, bányász tisz
tikar. b.

Bergbehörde, bányahatóság, h.
Bergbelehnung, bányaadoniány. 

b.
Bergbesitz, bányabirtok, b.
Bergblau, rézlazur. ú.
Bergbohrarbeit, í'úrómunka. b.
Bergbohrer, kőfúró, kővéső, há

ny éiszfúró. b.
Bergbote, bányáin ['hordó. h.
Bergbuch, bányatelekkönyv, bá

nyakönyv. b.
Bergcameral, bányukincstári. b.
Bergcameralwissenschaft, bá

nyászati pénzügytan.
Bergcapelle, bányász zenekar.
Bergeolonie, bányász telepítvény, 

bányász gyarmat, b.
Bergeommissär, bányabiztos, b.
Bergeommissariat, bányabiztos

ság. b.
Bergkompass, tájmutató, tájé

kozó. b.
Bergdieke, vastagság; b. a. m. 

die Bergfeste zwischen den 
Salzwerken zur Verhinde
rung der Brüche, sóüreggyám. 
,·. b.

Bergdiopter, emelhető irányzó. 
hm.

Bergdirection, bányaigazgatóság. 
b.

Bergdirector, bányaigazgató, b.
Bergdistrikt, bányakerület. b.
Berge, törecs, hányadék. b.
Bergeisen, ék, bányászék ; Berg

eisen anführen, éket illeszteni; 
angelegtes Bergeisen, toldott 
bányászék. b.

Berge laufen, törecset szállítani. 
b.

Bergfertig, rokkant bányász, b.
Bergfest, bányászünnep. b.
Bergfeste, gyám, bányagyám. b.
Bergförderniss, törecs szállítás, b.
Bergförderung, törecs szállítás. 

b.
Bergfrei, szabad; bergfreies 

Feld, szabad bányatelek, még 
el nem foglalt terület, b.

Bergfreiheit, bányaszabadság, 
bányaszabadalom. b.

Bergfrohne, bányavám, úrbér. b.
Bergfuhr, bányafuvar. b.
Berggebäude, a. m. Bergwerk, 

bánya; a. m. Berghaus, bá
nyaház. b.

Berggebet, bányász imádság, b.
Berggebrauch, bányász szokás. 

b.
Berggefälle, beim Grubenbe

triebe gewonnene nutzbare 
Mineralien, bányanyeredék , 
bányatermény; a. m. Gruben
ertrag, bányajövedelem b.

Berggegenschreiber, bányael
lenőr. b.

Berggeist, bányarém. b.
Berggenoss, bányatárs. b.
Berggerieht, bányaszék, bánya

bíróság, bányatörvényszék, b.
Berggerichtsbarkeit, bányatör

vényhatóság. b.
Berggeschworne, bányaesküdt. 

b.
Berggesetz, bányatörvény, b.
Berggesetzbuch, bányatörvény

könyv. b.
Berggesetzgebung, bányatör

vényhozás. h.
Berggesinde, bányász segédsze

mélyzet. b.
Berggezähe, bányaszerszám, b.
Berggezeug, bányaszerszám, b.
Berggold, gediegen Gold, wel

ches direckt durch den Gru
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benbau gewonnen wird, bá
nyaarany. b.

Berggrün, chrysocolla, malachit. 
«.

Berghalde, törccshányó. b.
Berghandlung, bányatelep, b.
Berghaspel, göngörítő, kanka

rók. ί>.
Berghauptmann, bányakapitány, 

bányafőnök, bányafelügyelő, b.
Berghauptmannsehaft, bánya- 

kapitányság , bányalőnőksóg. 
b á n y a f e 11' i g y e 1 ő s é g. h.

Bergherr, bányáin·, b.
Berghoheitsreeht, bányaúijog, 

felségjog, b.
Berghoíz, a. ni. Grubenholz,;

ácsolatt'a. b.
Bergindustrie, bányaipar.
Bergingenieur, bányamérnök, b. \
Berginsignien, bányászjolvénvek. i 

b.
Bergjunge, bányász subancz. b.
Berg’kappe, bányászsipka. b.
Bergkern, durch die Handschei

dung nach Korngrösse sor- 
tirtes Erz, szemelt érez. b

Berg’kittel, bányászing b.
Bergkleid, bányászaiba b.
Bergknappe, bányászlegény, b.
Bergknappsehaft, bányászle

génység. b.
Bergkosten, bányaköltség, b.
Bergkratze, töreeskapa. b.
Bergkrystall, bányavirág, kvarcz. 

r.
Bergkübel, töreesveder. b.
Bergkux, bányarész. b.
Berglaehter, bányaöl. b.
Bergleder, farbőr, farkötény, b.
Berglehen, bányaadomány. b.
Berglehne, hegyoldal.
Bergleute, bányászok.
Berglosung, weiter Raum in 

der Grube, wohin taube Ber- j 
ge gestürzt werden, törec.s j 
üreg l. ;

Bergmann, bányász; Bergmann 
vom Leder, gyakorlott bá
nyász ; Bergmann von der 
Feder, elméleti bányász ; Berg
mann klopft an, rokkanté lesz. 
b.

Bergmännehen, banyaiéin, b.
Bergmännisch, bányászati, bá

nyász módra; bergmännische 
Sprache, bányász nyelv ; berg
männisches Wörterbuch, bá
nyászati szótár.

Bergmännischer Verein, bányász 
egyesület.

Bergmannschaft, bányaszemély
zet. b.

Bergmannslicht, bányászmées. b.
Bergmannslied, bányászéin!.
Bergmannssinn, bányászérzelem.
Bergmannsstand, I >á 11 yá szk a r.
Bergmaschine, báriyagé|i; b. he

gyi lokomnliv. </<’·.
Bergmaschinenlehre, bány11gé1>- 

tan. b.
Bergmaterial, bányamívelésre 

szolgáló anyag. b.
Bergmehl, das Mehl aus den 

Bohrlöhern, furadék por. b.
Bergmeister, bányamester, há

ny a nagy. b.
Bergmühle, in der Grube ange

legter Bruch zur Erzeugung 
von Versatzbergen, mulasztó 
odor. b.

Bergordnung, bányarend, bánya- 
törvény.

Bergort, bányahelység, bányate
lep.

Bergparthe, bányászfokos. b.
Bergpersonale, bányaszeméiyzet.
Bergpolizei, bányarendőrség.
Bergprivilegium, bányaszaba

dalom.
Bergprobirer, bányakémlő.
Bergprobirgaden, 1 > ány .· i k é m lő

ni űhely. h.
Bergproeess, bányapör.
Bergprodukt, bánya termény.
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Bergraitung, sz.tmli.-i\< (cl, szá- 
mozkodás. h.

Bergrath, Iiánya l a n á r s o s .  
Bergreehnung’sführer, b á n y a -  

számvivö
Bergrechnung’shof, bányaszám- 

szék.
Bergrecht,, bányajog. 
Bergreehtsg’eschichte, bányajog'

főid énelem.
Bergreehtslehre, hánya jogtan. 
Bergregale, Iiáinya t'n-jog. 
Bergrevier, bányakerület, bányá

in  e g v e .

Bergreviersstatuten, bánya me
gyei. kémleli alapszabályok. 

Bergrichter, 1 lánya hí ró.
Bergrolle, lőrersgurítú. !>. 
Bergrücken, ln-gygerincz, In gy- 

1 1 . i L .

Bergrutschung, Imgyesiiszamlás. I 
Bergsache, bányaügy.
Bergsalz, kősó. *. !>. 
Bergschaffer, hányasátái·, bánva- j 

in 1·'ζ<">. h.
Berg’schraand, hányasár. 
Bergschmied, bánva kovács. 
Bergschmiecle, bánvakovácsai d- 

h c l v .

BergschraíRrung, ln-gvámvazás.
hm.

Bergschreiber, bányaimok. bá-
nyaszám vi vő.

Bergschreiberei, számvivő hi
vatal.

Bergschule, hány a i s k ο I a. 
Bergschiissiges Erz, hinlctlerez. 

b.
Bergschwaden, merges banva

leg. h.
Bergseegen, hányaáhhis.
Bergseil, aknakötél. h.
Bergstadt, bányaváros. 
Bergstube, rendező szoba. !>. 
Bergsturz, hegyszakadás. 
Bergsucht, I lánya kór. i
Bergsüchtig, hánya kóros. 
Bergtheil, hánya rész. ,

Bergtrog, érczleknö; a. ni. Si- 
chertrog, kendő szérke. h. 

Bergtrumm szakadék. 
Bergüblich, bányász média. 
Bergvermög’en, bányavagyon. 
Bergversatz, törersrnkat. h. 
Bergverwalter, hányagondnok. 
Bergver waltung, hány a  go n d n ok -

ság.
Bergvolk, bányásznép. 
Bergwaehs, ozokerif, í'öldisznrok. 

ú
Bergwage, a. m. Nivellirwage,

szintező, szinlmérő. hm. 
Bergwand, sziklaiul.
Bergwerk, hánya; Berg’werk, 

als Inbegriff alles dessen, 
was zum Bergwerk gehört, 
bányamű, hányadalom. h. 

Bergwerk bauen, hánvátmívelni.

Bergwerksabgabe, hányaadó. 
Bergwerksactie, hányarészvény. 
Bergwerksactiengesellschal't ,

liari y arészvényhirsulal. 
Bergwerksactionär, bánya rész

vényes.
Bergwerksangelegenheiten, bá

nva ügyek.
Bergwerksanlage, bányalclepít-

vény.
Bergwerksantheil, héinyarész. 
Bergwerksausgaben, bányászati 

kiadások, h.
Berg’werksbesitz, hánya hi rl ok. 
Bergwerksbesitzer, hányabirlo- 

kos.
Bergwerksbetrieb, bányamunka. 
Bergwerks-Betriebsplan, hánya- 

munkaterv. h.
Berg’werkseoneession, engedély 

bányamivelésre.
Bergwerkseisenbahn, hány a va

séit.
Bergwerksentziehung, hánya el

vétel.
Bergwerkserforderniss, 1 >á ny á -

szál kelléke.
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Bergwerkserwerbung, bánya-
szerzés.

Bergwerksgesellschaft, bánya- 
társulat.

Bergwerkskunde, bányatan.
Bergwerksmass , bányamérték. 

b.
Bergwerksmiteigenthum, há

ny atársulati tulajdon.
Bergwerksprodukt, hányái or

mány. b.
Bergwerkssteuer, bányaadó. b.
Bergwerksverein, bányászati 

egyesület.
Bergwerksverfassung, bánya-

szervezet.
Bergwerksverleihung, bánya- 

adumánv, bánvaadománvozás. 
h.

Bergwerksverständige, bányász- I 
szakértők.

Bergwerksverwandt, bányászat
hoz tartozó, b.

Bergwerkswissensehaft, bányá
szati tudomáuv.

Bergwesen, bányászat, bánya
ügy· t>-

Bergwirthsehaft, bányagazda
ság. b.

Berg’zehend, bányatized. b.
Bergzimmerling, Bergzimmer- 

mann, bányaács. b.
Bericht,.jelentés; Bericht erstat- ! 

ten, jelentést tenni.
Berichten, jelenteni, jelenlést 

tenni.
Berichterstatter, jelentó, jelen

tést tevő.
Beriehtig’en, megjavítani, rend- 

behozni, kiegyenlíteni.
Berichtigung, megjavítás, rend- 

behozás, kiegyenlítés.
Berieseln, öntözgetni ív.
Berme, padka, töltéspárkány, é.
Bernstein, borostyánkő, á.
Bersten, repedni, megrepedni, 

szétrepedni.
Berthierit, vasantimonsulfür. á.

Berücksichtigen, tekintetbe 
venni.

Berücksichtigung, tekintetbe vé
tel.

Beruf, hivatal, kötelesség, hiva
tás.

Berufen, meghívni.
Berufung, hivatkozás; Berufung 

eingeben, tölebbezni.
Berufungsbehörde, hatóság , 

melyhez tölebbezni lehet.
Berufungscolonne, hivatkozás 

hasábja.
Berufungsweg, fölebbezés álja.
Berühren, érinteni.
Berührung, érintés, érintkezés.
Berührungsebene, érintő sík.
Berührungsfläche, érintkező Ιο

ί ölet.
Berührungskante, érintő él.
Berührung’slinie, érintő vonal.
Berührungspunkt, érintő pont.
Berührungswinkel, érintkezés 

szöge.
Besanden, bohomokozni, homok

kal behinteni: besanden eine 
Form, öntő mintád homokkal 
meghinteni ; besanden die 
Schienen, a síneket homokkal 
meghinteni.

Besatz, a. m. Verschluss des 
geladenen Bohrloches, h >.j I á s. í>.

Besatzgrand, a. m. Besatzmate
rial, fojtásanyag. b.

Besäumen, a széleket egyenlőre 
faragni, <’.

Beschädigen, megrongálni, meg
sérteni, megsérülni.

Beschädigung, megrongálás , 
megsértés, megsérülés; lebens
gefährliche Beschädigung , 
halálos sérülés; leichte Be
schädigung, könnyű sérülés.

Beschaffenheit, szerkezet, álla
pot, minőség.

Beschäftigen, foglalkozni valami
vel, foglalkoztatni valakit.
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Beschäftigung’, foglalkozás, fog- 
lalalosság.

Beschäftigungsgesueh, foglalko
zás iráni, való folyamodvány.

Beschäftigungsbericht, foglal
kozásról szóló jelentés.

Bescheid, válasz, végzés (folya
mod vámra).

Bescheiden, válaszolni, halározni.
Bescheidenheit, szerénység.
Bescheinigen, tanúsítani, bizo

nyítani.
Bescheinigung, bizonyítás, bizo

nyítvány, elismervény, nyug- 
lat.vány, nyugtató.

Beschicken, elegyíteni, ko.
Beschickung, elegyítés ni. t. 

elegy. ko.
Besehiekungsboden, Möllerbo

den, elegyítő tér. ko.
Beschickungsprobe, elegyjiróha.

ko.
Beschiekungsregel , elegyítés

szabálya, ko.
Beschienen, megvasalni. </é.
Beschindeln, megzsindelyezni. <·.
Beschlag an Mineralien, verő- 

dók ; ά. Beschlag, a. m. Be
schläge, vasalás; <jó. Beschlag, 
a. in. Sequestrirung, zárlefog
lalás; mit Beschlag belegen, 
lefoglalni.

Beschläge, vasalás, burkolat.
Beschlagen mit Eisen, vasalni; 

beschlagen mit Kupfer, Sil
ber, rézzel, ezüsttel borítani; 
Holz beschlagen, megfaragni 
fát.

Beschlagnah me, I e fogl a I á s.
Beschleunigen, gyorsítani, siet

tetni.
Beschleunigt, gyorsított, gyor

séi ló.
Beschleunigung, gyorséi lás.
Beschliessen, halározni.
Besehliessung, határozás.
Beschluss, határozat.

Beschlussfähig, határozatra ké
pes.

Beschlussfassung, határozás, ha
tározathozatal.

Beschottern, kavicsolni, é.
Beschotterung, kavicsolás. L 

í Beschränken, korlátozni.
I Beschränkt , korlátolt ; be

schränkter Betrieb, korlátolt, 
átívelés, b.

Beschränkung, korlátozás.
Beschreiben, leírni, írásban elő

adni.
Beschreibende Geometrie, ábrá

zoló méréstan
Beschreibung, leints, írásban 

előadéts.
Beschroten, elvagdalni.
Beschuhen , einen Pfahl, karót 

megvasalni, é.
Beschuldigen, vádolni.
Beschuldigung, vádolás vád.
Besehürfen, éltkutatni. b.
Beschwerde, sérelem, panasz, 

felszólalás.
Beschwerdebuch, panaszkönyv
Beschwerdeführer, panaszos, 

panaszt tevő, panaszló.
Besehwerdesehrift, panaszle /él.
Beschwereisen, terhelő vas. ko.
Beschweren, megterhelni, pa

naszkodni.
Beschwerender Umstand, sú

lyosbító körülmény.
Beschwerlich, terhes, súlyos.
Beschwerniss, panasz.
Beseitigen, elhárítani, elmellőzni.
Besen, seprő.
Besenstiel, seprőnyél.
Besetzen das Bohrloch, fúró

lyukat megtölteni; besetzen 
eine erledigte Stelle, betölteni 
megüresedett álló m ás t.

Besetzung eines Amtes, hivatal 
betöltése ; Besetzung, die Art 
des Besatzes eines Bohrlo
ches, a fúrólyuk fojtásának 
minősége; Keilbesetzung, ék



fojtás; Lettenbesetzung’, agyag
ié) jl ás ; Luftbesetzung, legl'oj- 
tás; Pflockbesetzung, dugó- 
fojtás; Sandbesetzung, homok- 
fojtás. />.

Besetzungsvorseliiag, kijelölő 
ajánlat.

Besichtigen, ηiegszein!ölni.
Besichtigung, megszemlélés.
Besitz, birtoklás, ni. I birtok.
Besitzblatt, bii loklaji.
Besitzen, birtokolni.
Besitzergreifen, biriokb.i venni
Besitznahme, birtok lm veti·!.
Besitzreeht, birlokjog.
Besitzstand, bit·! okál la] ml.
Besitzstörung, birlokIiáimrítas.
Besolden, díjazni, íizrtést adni.
Besoldung, iizeíés.
Besoldungsabzug, levonás tizc- 

tésből.
Besoldungsanweisung, fizetés 

ul alván vozása, m. t. fizetés 
utalványa.

Besoldungsbesehlagnahme, fize
tés lefoglalása.

Besoldungscategorie, fizetés ősz 
tálya.

Besoldungsflüssigmachung.flze-
tés folyóvá tétele.

Besoldungsquittung, fizetésről 
szóló nyugtatvány, nyugtató.

Besoldungssperre, fizetés felfüg
gesztése.

Besoldungsvorsehuss, fizetésből 
vett előleg.

Besoldungszulage, fizotéspótlék.
Besondere Verleihung, külön 

adományozás.
Besorgen, gondoskodni, valami

ben eljárni.
Besorgung, gondoskodás, élj,·' 

rás.
Besprechen, megbeszélni, fejte

getni valamit.
Besprechung, beszélgelés, fej le

j té s .

Bessemerapparat, bessern elké
szül ék. /,■().

Bessemerbirne, bessemerkörte. 
!'(*.

Bessemerconverter, bessern er- 
konverter. I<>.

Bessemereisen, besseinervas. ve.
Bessemergiesshalle, hessemer- 

üntőniűliely. l;o.
Bessemergussstahl, önlött bes- 

semeraczél. to.
Bessemergussstahlschiene, bi ~~

srmem.rzélsín. !;<>.
Bessemermetall, besseiiierlem. 

ii,
Bessemern, iiessemerelni. !,·<:.
Bessemerprocess, bessemere//) 

eljárás. In.
Bessem erstahl, bessemeraczél. 

ίο.
Bessemerstahlkopfschiene, bes- 

semeraczéirejíi sín. Irn.
Bestach, a m. Bergeisen, ék, 

bányász ék. />.
Bestählen, megaczélozni.
Bestallen, hivatalba iglatni.
Bestallung’sbrief, kinevező okle

vél.
Bestand, álladék, állomány.
Beständig, állandó.
Bestandtheil, alkotó rész.
B estätigen , megerősílni, bizo

nyítani, jóváhagyni.
Bestättigung, megerősítés, bizo

nyítás. jóváhagyás.
Bestechen die Zimmerung’, a cső

látót megvizsgálni. />■
Bestecken Werkzeuge mit 

einem Stiele, nyeiezni. ·'·.
Besteg des Ganges, érszegély, 

érváladék, h.
Bestellen, megrendelni.
Besteller, megrendelő.
Bestellbrief, Bestellschein, meg

rendelő levél.
Bestellung, megrendelés.
Bestellungsanweisung, megren

delő ii I alván y.
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Bestellungsbuch , megrendelő 
könyv.

Bestellungszettel , megrendelő 
jegyzék.

Besteuerung, adóztatás.
Besteuerungsverhältnisse, adóz

ta lás \ iszonyai.
Bestimmbar, meghatározható.
Bestimmbarkeit, iimghalarozha-

lóság.
Bestimmen, meghatározni; die 

Trace bestimmen, a vasút 
nyomát, megállapítani; bestim
men eine Zeit, idői. kijelölni.

Bestimmt, meghatározott, meg
állapított.

Bestimmung, határozat, megha
tározás, rendeltetés.

Bestimmungsgrund, indító ok.
Bestimmungsort, rendeltetésbe- i 

Ive.
Bestossen, meggyalulni nagyából.

Bestosshobel, nagyoló gyalu.
Bestrafen, megbüntetni.
Bestrafung, meg]» fin tetős.
Bestreben, 1 gy ekezni.
Bestrebt, igyekvő.
Bestrebung, igyekezet.
Bestreiten, ellenezni; bestreiten 

die Kosten, költséged fedezni.
Bestufen. das Gestein frisch 

aufhauen, felvágni kőzetet, 
felújítani kőzet felületét, töré- 
kelni. h.

Bestuffeisen, törékelő ék. b.
Bestuffhammer, törékelő kala

pács. !>.
Bestürzen, Hütten oder Poch

werke mit Erzen oder Poch
gängen versehen, ellátni ér
ezekkel kohót, vagy zúzót. b.

Betheiligen, részesíteni, része
sülni.

Betheiligt, részes, érdekelt.
Betheiligung, részesítés, része

sülés, részvétel.
Béton, beton. é.

Bétongründung, betonalapozás
é.

Bétoniren, betonozni, é.
Bétonmauer, betonfal. é.
Bétonsehichte, betonréteg. <>..
Betrachten, szemlélni.
Betrag, összeg, érték.
Betragen, magaviselet.
Betragscolonne, értékhasáb , 

összegbasát).
Betreffend, illető.
Betreiben, szorgalmazni, sür

getni ; Bergbau betreiben, 
bányád mívelni.

Betreibungsgesueh, sürgető fo
lyamodvány.

Betreibungs protoeoll, sürgeté
sek j egy z ő k ön yve.

Betretungsfall, rajtakapás.
Betrieb, kezelés, mivel és, műkö

dés, munka; Bergbaubetrieb, 
bányamívelés; Hüttenbetrieb, 
kohókezelés; Pochwerksbe
trieb, zúzó munka ; Schmelz
betrieb, olvasztó munka; Ex- 
traetionsbetrieb, lúgzó mun
ka ; Puddelbetrieb, kavaró 
munka ; Walzwerksbetrieb , 
henger munka; in Betrieb 
setzen, megindítani munkát; 
ausser Betrieb setzen, meg
szüntetni munkát; in Betrieb 
stehen, munkában állani, nö
velésben lenni; eommerzieller 
Betrieb, kereskedelmi forga
lom ; gemeinschaftlicher Be
trieb, közös művelés; kostspie
liger Betrieb, költséges műve
lés; geordneter Betrieb, sza
bályos kezelés; technischer 
Betrieb, műszaki kezelés ; den 
Betrieb eines Werkes pach
ten, egy mű művelését bérbe 
venni.

Betriebsabtheilung, művelés, ke
zelés osztálya.

Betriebsart, növelés, kezelés 
módja.
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Betriebsausgaben, a mívolós, ke
zelés költségei; die eigentli
chen Betriebsausgaben, a tu-
lajdonképeni mívelés költségei.

Betriebsbeamte, kezelő tiszt.
Betriebscapital, mívelő tőke, 

forgalmi tőke, forgó tőke.
Betriebsconto, a mívelés kon

tója, forgalmi számadás.
Betriebseontrolle, a ínívelés el

lenőrzése.
Betriebsdienst, kezelő szolgálat.; 

technischer Betriebsdienst,
műszaki kezelő szolgálat.

Betriebsdireetor, kezelő igaz
gató, forgalmi igazgató.

Betriebseinnahmen, forgalmi be
vételek, a mívelés bevételei.

Betriebseinrichtung, mívelés be
rendezése.

Betriebserfolg, mívelés eredmé
nye.

Betriebserfordernisse, mívelés 
szükségletei, kellékei.

Betriebsergebniss, mívelés ered
ménye.

Betriebsertrag, mívelés jöve
delme.

Betriebsfähig, mívelhető.
Betriebsgewinn, mívelés nyere

sége.
Betriebsjahr, forgalmi év, mun

kaév.
Betriebskosten, mívelés költsé

gei, forgalmi kiadások.
Betriebsleiter, mívelésvezető, 

művezető.
Betriebsleitung, művezetés, mű

vezetőség.
Betriebsmaterial , mi velőshez

való anyag.
Betriebsmittel, mívelés eszköze.
Betriebsorganisation, mívelés 

szervezete.
Betriebsplan, mívelés terve.
Betriebsprobe, kezelő próba.

Betriebsrechnung, mívelés szá
madása, kezelő számadás, for
galmi számadás.

Betriebsresultate, mívelés ered
ményei.

Betriebssicherheit, a forgalom, 
a mívelés biztossága.

Betriebsstörung, forgalmi zavar, 
a mívelés megzavarása.

Betriebsüberschuss, a mívelés 
fölöslege.

Betriebsunterbrechung, munka-
szünet.

Betriebsverhältnisse, mívelés 
viszonyai.

Betriebsverlust, mívelés vesz
tesége.

Betriebswasser bei Maschinen, 
hajtó víz ; Betriebswasser bei 
der Aufbereitung, kezelő víz.

Betrug, csalás.
Betrügen, csalni.
Bett des Rosthaufens, pörkölő 

ágy; ka. Bett des Flusses, fo
lyammeder.

Bettung, ágyazás, é.
Bettungsmaterial, ágyazó anvag. 

é.
Beugung, hajlás, görbülés.
Beurkunden, okiratokkal tnnú- 

sítni.
Beurlauben, szabadságolni.
Beurlaubung, szabadságoló en

gedély.
Beurtheilen, megítélni.
Beurtheilungsvermögen, ítélő

tehetség.
Beutel, szita, rezgő szita, érezőr- 

lőknél; ka. Beutel, a. m. 
Stemmeisen, véső. ß .

Beutelgabel, szitavilla', ka.
Beutelgesehirr bei Erzmühlen,

szita szerkezet, ko.
Beutelig, hézagos, á.
Beutelkammer, szitakamara, ko.
Beutelkasten, szitaszekrény, ka.
Beutelmaschine, szitálógép. ko.
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Beutelsieb, rezgő szita. ko. 
Beutelstange, szitarúd. ko. 
Beutelsteg, szilabürü. ko. 
Beuteltueh, szitaszövet, ko. 
Beutelzeug, szilakészülék, ko. 
Bevollmächtigten , mcghatal - 

mázni.
Bevollmächtigter, meghatalma

zott.
Bevollmächtigung·, fölhatalma-

zás.
Bewachen, megőrizni. 
Bewachung·, megőrzés. 
Bewahren, eltenni, megőrizni. 
Bewährt, biztos, megpróbált, jó

nak talált.
Bewahrung·, el levés, megőrzés. 
Bewandert, jártas.
Bewässern, öntözni. 
Bewässerung-, öntözés. 
Bewässerungsschlag·, öntöző vá

gat. h.
Bewegen, nmzdilani, mozgatni, 

indítani; es bewegt sich , 
mozog; bewegen eine Ma
schine, gépet hajtani. 

Bewegend, mozgató, hajtó. 
Beweggrund, indító ok. 
Beweglich, mozgó, mozgatható, 

mozgékony, mozgatag, ingó, 
ii iegi mii ló.

Bewegliche Decke des Meilers,
/'‘Vein tő bogsalakaró. erd. 

Bewegliches Gut, ingó vagyon. 
Beweglichkeit, mozgékonyság. 
Bewegung, mozgás; abnehmen

de Bewegung, lassuló mozgás; 
auf und niedergehende Be
wegung, lél és lefelé mozgás ; 
beschleunigte Bewegung, 
gyorsítótt mozgás; eontinuir- 
liche Bewegung, folytonos 
mozgás; drehende Bewegung, 
forgás; excentrische Bewe
gung , körhagyó mozgás ;
gleichförmige Bewegung ,
egyenletes mozgás; gleichför
mig beschleunigte Bewegung,

egyenletesen gyorsuló mozgás; 
gleichförmig verzögerte Be
wegung, egyenletesen lassúló 
mozgás; kreisförmige Bewe
gung, rotirende Bewegung, 
keringés, forgás; oseillirende 
Bewegung, himbáló mozgás, 
lengő mozgás ; periodische 
Bewegung, időszakos mozgás; 
schwingende Bewegung, 
lengő mozgás; selbstthätige 
Bewegung, magától működő 
mozgás; ungleichförmige Be
wegung. egyenlőtlen mozgás; 
zusammengesetzte Bewe
gung, összetett mozgás; in 
Bewegung setzen, indítani, 
megindítani.

Bewegungsgesetz, mozgás tör
vénye.

Bewegungskraft, hajtó erő, moz
gató erő.

Bewegungslehre, mozgástan.
Bewegungslos, mozdulatlan.
Bewegungslosigkeit, mozdulat

lanság.
Bewegungsmaschine, mozgató 

gép, hajtó gép.
Bewegungsmechanismus, moz

gató szerkezet, hajtó készülék.
Bewegungsmittheilung, a moz

gás közlése.
Bewegungsmoment , mozgás 

nyomatéka.
Beweis, bizonyíték.
Beweisaufnahme, bizonyítékok

fölvétele.
Beweisdocument, bizonyító ok

irat.
Beweisen, bizonyítani.
Beweisführung, bizonyítás.
Beweisgrund, bizonyító ok.
Beweismittel, bizonyító eszköz.
Beweisschrift, bizonyítvány.
Beweisverfahren, bizonyító eljá

rás.
Bewerber, kérő, folyamodó, kér

vényező.
5
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Bewerkstelligen, végrehajtani, ! 
eszközölni.

Bewerkstelligung, végrehajtás, 
eszközlés.

Bewerthen, értékíteni. 
Bewerthung, értékítés. 
Bewilligen, megengedni, enge

délyezni.
Bewilligung, engedélyezés, jóvá

hagyás, m. t. engedély.
Bewurf, vakolat, é.
Bezahlen, kifizetni, lefizetni, meg

fizetni.
Bezahlung, fizetés.
Bezäunung, kerítés.
Bezeichnen, megjelölni. 
Bezeichnung, megjelölés, m. I. 

jel.
Bezeugen, tanúkkal bizonyítani, 

tanúskodni.
Beziehen die Besoldung, fölven

ni fizetést; sich auf etwas
beziehen, valamire hivatkozni; 
Holz beziehen, fát megfaragni. 

Beziehung, vonatkozás valamire, 
tekintet; dienstliche Beziehun
gen, szolgálati viszonyok. 

Beziehungsweise, illetőleg. 
Beziffern, számokkal jelezni, es 

beziffert sich, számokban tesz. 
Bezimmern, megfaragni lát. é. 
Bezirk, kerület, járás. 
Bezirksingenieur, kerületi, járás

mérnök.
Bezug, a. m. Beziehung, vonat

kozás, tekintet; in Bezug auf,
vonatkozólag, tekintettel vala
mire; Bezug, a. m. Einnahme,
jövedelem, illetmény, járandó
ság.

Bezüglich, illetőleg.
Bezugsacten, vonatkozó ügyira

tok, előiratok.
Bezugsort, beszerzés helye. 
Bezugsquelle, beszerzés forrása. 
Bezugsschein, beszerző levél. 
Bezugszahl, vonatkozó szám. 
Bezwecken, czélozni valamire.

Bezweifeln, kételkedni.
Bialuminat, kettős aluminát. c.
Bianeobillet, kitöltetlen jegy, üres 

jegy, l)lari(|iiel.
Bibliographie, könyvészét.
Bibliothek, könyvtár.
Bibliothekar, könyvtáros.
Bicarbonat, kettedszénsavas. v.
Bickfordsehnur, liickíord - féle 

gyújtó kanócz. b.
Biconcav, két felől homorú.
Biconvex, kétféléi domború.
Biegemaschine, hajlító gép.
Biegen, görbíteni, hajlítani, haj

lani.
Biegsam, hajlékony.
Biegsamkeit,hajlékonyság; Bieg

samkeit der Fedem, a rugók 
hajlékonysága.

Biegung, íiajlítás, liajlás, görbü
lés.

Biegungselastieität einer Feder,
a rugó rugalmassága.

Biegungsmoment, hajlítás nyo
matéba.

Biegungsprobe, hajlító próba.
Biegzange, görbítő fogó. yé.
Bienenerz, sejtes érez. b.
Bieten, ígérni.
Bietende, Bieter, ajánlattevő, 

kínáló, ígérő; Bestbieter, leg
többet ígérő.

Bilanz, egyenleg; die Bilanz 
ziehen, egyenleget vetni.

Bilanzbuch, egyenlegkönyv.
Bilanzconto, egyenlegszámadás.
Bilanziren, egyenlegezni.
Bilateral, kétoldalú, kölcsönös.
Bilden, alakítani, képezni, kép

ződni.
Bildhauer, szobrász.
Bildhauerarbeit, szóbrász111ű.
Bildhauerei, szobrászat..
Bildlich, képleges.
Bildsam, idomítható.
Bildseite, képlap a pénzen, pr.
Bildstein, agalmatolit. c.



Bildsteinziegel, agalmatolittégla.
ko.

Bildung, alakítás, képzés, kép
ződés, in. t. képződmény. 

Bildungsart, képződés módja, f  
Bildungsgesetz, képződés tör

vénye. f.
Bildungsniveau, képződés szin

ti* ja. /■
Bildungsperiode, képződés kor

szaka. /'.
Bildungsprocess, képződés fo

lyamata. /'.
Bildungszeit, képződés ideje. f .  
Biliig, méltányos, olcsó.
Billigen, méltányolni, helyeselni. 
Billigkeit, méltányosság, olcsó

ság.
Billigung, méltánylás, helyeslés. 
Bimsstein, horzsolókő, csiszolókő, 

habkő. ú.
Bimssteinartig, 11; ibkőszerü. 
Bimssteinconglomerat, habkő- 

konglomerát. /'.
Bimssteinpapier, csíszolópapir.

< jé.

Bindaxt, kötőfejsze. L 
Bindbalken, kötőgerenda, é. 
Binddraht, kötődrót. c. 
Bindebank, kötőpad. L 
Bindemasse, kötőanyag, é. 
Bindemittel, kötőanyag, kötőszer, 

é.
Binden, megkötni,
Binderziegel, kötőtégla. c. 
Binderiegel, csatiéin, í·. 
Bindermesser, bodnárkés. 
Binderseraar, Bindersehicht,

kötőréteg. r.
Bindersparren, kölőszarnfa. é. 
Bindestein, foglalókő. c. 
Bindestoff, kötőanyag. 
Bindestrang, Bindestriek, kötél. 
Bindseil, kötél.
Bindsteeken, csapófa.
Bindwerk, farácsozat.
Binge, a. m. Pinge, horpadás, b. 
Binom, kéttag.

Binomialcoeffieient, kéttag!
együttható.

Binomiallehrsatz, kéttagi tanté
tel.

Bipolar, kétsarki.
Birke, nyírfa, érd.
Birkenbesen, nyírfaseprő.
Birne am Bessemerapparat, bes-

semerkörte, konverter, ko. 
Bisilicat, ketted szilikát. ko. 
Bisilieatschlacke, kettedszilikát

salak. ko.
Bismuth, vízműt, v.
Bismutin, Wismuthglanz, viz- 

mutsulfür, bizmutin. á.
Bitte, kérelem, kérés.
Bitten, kérni.
Bittererde, keserűföld. «. 
Bitterkalk, dolomit, á. 
Bittersalz, keserűsó, epsomit. á. 
Bitterspath, dolomit, á.
Bittlich, kérőleg.
Bittschrift, kérvény, folyamod

vány.
Bittsteller, folyamodó.
Bitumen, földgyánta. á. 
Bitumenüberzug, bitumenburko

lat. é.
Bituminös, gyántás.
Bituminöser Thon, bitumenes

agyag. f.
Blaehmal, kénezüst. ko. 
Blackband, fekete vaskő, szén

vaskő. (t.
Blähen, felpuffadni, felpuffasz

tani.
Blähendes Gestein, puffadó kő

zet. ko.
Blanksaigern, tisztára csurgatni. 
Blasbalg, Blasebalg, bőrfúvó. ko. 
Blasdeute, fúvóka. ko.
Blase, Blasenraum, buborék, 

hólyag; Blase bei Gussstücken, 
hólyag az öntvényben, ko. 

Blasekasten, szélszekrény, ko. 
Blasen, fújni, fújtatni; durch 

den Stein blasen, tok nélkül 
fújni. ko.

5*
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Blasenartig:, hólyagos.
Blasenkupfer, hólyagos rézké- 

neskő. ko.
Blasenstahl, im Stuckofen di

rect aus den Erzen darge
stellter Stahl, hevenypesti 
aczél. Blasenstahl, aus der 
Cementation erhaltener bla
siger Stahl, hólyagos aczél, 
czement aczél. ko.

Blasenstein, hólyagos rézkénes- 
kő. ko.

Blaseofen, a. m. Stuckofen,
hevenypest. ko.

Bläser, mit Geräusch aus dem 
Gestein strömende schla
gende Wetter, fuvadék. b.

Blaserohr, fúvócső. ko.
Blasestahl, 1. Blasenstahl.
Blasewerk, fúvókészülék, ko.
Blasig, hólyagos, buborékos.
Blasiges Gestein, hólyagos kő

zet. / .
Blatt, a. m. die untere Fläche 

der Windform, a fúvókatok 
lapja; ko. Blatt, a. m. eine 
Kluft, ér. b. Blatt eines Gan
ges, egy ér lapja; der Gang 
hat mehrere Blätter, az ér 
több lapból á ll; Blatt, a. m. 
Verwerfer, elvető ér. b.

Blattbeil, bárd. é.
Blätter, eingeschnittene Enden 

der Jöcher und Kappen, vég
lapok; Blätter des Gesteins, 
a kőzet lapjai, b.

Blättererz, Blättertellur, nagy
ágit. ά.

Blätteriges Gestein, lemezes
kőzet. b.

Blätterkohle, lemezes szén. b.
Blättertellur, nagyágit, á.
Blättertorf, leveles tőzeg. ά.
Blattfeder, lapos rugó. yé.
Blattl, bei der Vorbereitung 

des Roheisens zum Frischen 
abgehobene dünne Scheiben, 
vastárcsa, ko.

Blattheben, vastárcsát szedni. 
ko.

Blattsteine, szegő tégla. <’.
Blattstück, koszorú gerenda, é.
Blattzapfen, oldalcsap; é. szár

nyas csap. yé.
Blau anlaufen lassen, kékre fut

tatni. ko.
Blaue Eisenerde, vivianit. <í.
Blaueisenerz, vivianit. ó.
Bläuel, Werkzeug zum Schla

gen, sulyok; Bläuel, a m.
Kurbel, (orgatyú. yé.

Bläuelstange, hajtórúd, forgatyú- 
rúd. yé.

Blauerz, verwitterter Spath- 
eisenstein, színes vaspát. á.

Blaufarbofen zur Smalteberei- 
tung, smaltepest. ko.

Blaufarbwerk, smaltegyár. ko.
Blauglas, kék üveg, kobaltüveg, 

smalte. lco.
Blaumetallschlacke, beim engli

schen Kupferhüttenprocess 
bei der Darstellung des Blau
steins fallende Schlacke, kek-
kéneskősalak. ko.

Blauofen zur Roheisenerzeu
gung, vakpest. ko.

Blauofenschlaeke, vakpest sa
lakja. ko.

Blausäure, kéksav v.
Blaustein , beim englischen 

Kupfer - Hütten - Process im 
Flammofen, dargestellter 
Stein, kékkéneskő. ko.

Biauvitriol, kékgálicz. ko.
Blech, lemez, bádog; Kessel

blech, kazánlemez; Eisenblech, 
vaslemez, vasbádog. ko.

Blechabsehnitte, lemeznyiradék.
Blechbeschlag, lemezborítók, é.
Blechbiegapparat, lemezhajlító 

készülék, yé.
Blechbiegmaschiene, 1 emezh aj - 

lító gép. yé.
Blechbüchse, bádogszelencze.
Blechcylinder, bádoghenger.
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Blechdach, lcmezlödél. <’.
Blechfabrik, lemezgyár, bádog

gyár.
Blechfalz bei Bleeheindeekun- 

gen, bádoghajték, bádogkorcz. 
é.

Blechfeuer, lerneztűzhely, lemez
hevítő. ko.

Blechflammeln, flaehgesehmie- 
dete Lageln, aus welchen 
Blech erzeugt wird, lemez-
tusag. ko.

Blechglühofen, lemezhevítő, le
meztűzhely. ko.

Blechhaft, womit die Bleche 
bei der Bedachung befestigt 
werden, bádog kapocs, é.

Bleehhammer, lemezpőröly. ko.
Blechhülse, bádoghüvely.
Blechhütte, lemezgyár, bádog

gyár.
Blechloeh, Schürloch beim 

Treibherd, szítólyuk. ko.
Blechmass, lemezmérték, ko.
Bleehmaterialeisen, lemezanyag. 

ko.
Blechniete, lemezszegecs, gé.
Blechpochwerk, lemezpőröly, ko.
Blechröhre, lemezcső. é.
Blechscheere, lemezolló, bádog

olló. ko.
Bleehsehläger, lemezkovács, ko.
Blechschmied, lemezkovács, ko.
Blechschmiede, lemezgyár.
Blechschornstein, lemezkémény.

gé.
Blechsieb, lemezszita.
Bleehträger, lemezgerenda, é.
Blechwaare, bádogáru, lemez

áru.
Blechwalze, lemezhenger, ko.
Blechwalzenstrasse, lemezhen

gersor. ko.
Blechwalzwerk, lemezhengermű. 

ko.
Blei, ólom.
Bleiabgang, ólomveszték, ko.

Bleiafter, Rückstand beim wa
schen der Bleierze, ólomércz- 
rnosadék. z.

Bleiantimonit, jamesonit. A.
Bleiarbeit, hüttenmännische 

Gewinnung des Bleies durch 
Schmelzen , ólomolvasztás ; 
Bleiarbeit in Flammöfen, 
ólomolvasztás lángpestben ; 
englische , französische , 
kärnthner Bleiarbeit, angol, 
franczia, karintiai ólomolvasz
tás ; Bleiarbeit in Schacht
öfen, ólomolvasztás aknapest
ben ; freiberger, niederunga
rische, ordinäre, unterharzer 
Bleiarbeit, freibergi, alsó ma
gyarországi, közönséges, alsó- 
harczi ólomolvasztás; Bleiar- 
beit in Herden, ólomolvasz
tás tűzhelyekben; nordameri- 
kanisehe, schottische Bleiar
beit, északamerikai, skót ólom- 
olvasztás, ko.

Bleiartig, ólomszerü. ko.
Bleiasche, ólomhab. ko.
Bleiauflösung, ólomoldat. v.
Bleibender Rest, maradvány.
Bleiblech, ólomlemez. ko.
Bleiblick, ólompillogás, ólom- 

csillanás. ko.
Bleiblock, ólomtusag. ko.
Bleibt aufrecht, épségben ma

rad.
Bleicarbonat, cerussit. A.
Bleidach, ólomfödél. é.
Bleidreek, beim Glättfrischen 

an der Oberfläche des Bleies 
sich bildende Haut, ólompi
szok. ko.

Bleien, a. m. Verbleien, Zu
sammenschmelzen der Erze 
und Produkte mit Blei, ólmí-
tás. ko.

Bleierde, cerussit. A.
Bleierz, ólomércz. h.
Bleifahlerz, bournonit. A.
Bleifarbe, ólomfesték, é.
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Bleifolio, ólomlevél.
Bleifrischen, Glätte durch Koh

len reduciren, mázanyag ké
szelés, mázanyagszínités. ko.

Blei, gekörntes, granulirtes,
ólomdara. ko.

Bleigelb, molybdänsaures Blei
oxyd, ólomsárga; ko. sárga 
ólomércz. ά.

Bleigewicht, ólomsuly.
Bleiglanz, ólomsulfür, galenit. ά.
Bleiglas, kieselsaures Bleioxyd,

ólomüveg, ké.
Bleiglasur, ólommáz.
Bleiglätte, ólommázanyag, gélét. 

ko.
Bleigrube, ólombánya.
Bleihaltig, ólomtartalmú, b.
Bleiherd, ólomtűzhely, ölomme- 

dencze.
Bleihütte, ólomkohó. ko.
Bleikammer, ólomkamara, ko.
Bleikolik, ólomkór.
Bleikönig, színóloinkúp, szin- 

ólomgömböcske. ké.
Bleikorn, ólomgömböcske. ké.
Blei körnen, granuliren, ólmot 

darálni, ké.
Bleikrankheit, ólomkór.
Bleil, a. m. Bläuel, sulyok, for- 

gatyú. yé.
Bleilazur, linarit, ά.
Bleilech, ólomkéneskó. ko.
Bleiloth, ólinos színmérő, függő 

ólom. é. ólomforraszték. jé.
Bleilöífel, ólomkanál. ko.
Bleistange, hajtórúd, forgatyú- 

rúd. jé.
Bleimuím, verwitterter Blei

glanz, ólomföld. h.
Bleiofen, ólomolvasztó, ko.
Bleioxyd, ólomoxid. v.
Bleioxydsilicat, ólomoxidszilikát.

V.
Bleipfropfen, ólomdugó. jé.
Bleiplatte, ólomtábla, ólomlap.
Bleiplombe, ólompecsét, ólomzár.

Bleipressen, bei der kärnthner 
Bleiarbeit, ólomsajtol,is. ko.

Bleiprobe, ólompróba. ko.
Bleiprobhaue, próbacsákány, ké.
Bleirauch, Flugstaub aus den 

Bleiöfen, ólomfüst, ko.
Bleireductionskasten, mázanyag 

színítő szekrény, ko.
Bleiröhre, ólomcső.
Bleiröhrenpresse, ólomcsősajtó.
Bleirolle, ólomtekercs.
Bleirost, abgerösteter Bleiglanz,

ólompörkölék. ko.
Bleiroth, ólompír. ko.
Bleirückhalt, nach dem Ent

bleien in den Produkten, 
ólomhátralék, ko.

Bleirühren beim kärnthner 
Verfahren, ólomkeverés, ko.

Bleisack, bei der Probe am Sil
berkorne anhängendes Blei, 
ólomdúcz. ké.

Bleisalz, ólomsó. v.
Bleischale, ólomcsésze, ko.
Bleischimmer, jamesonit. ά.
Bleischlacke, ólomsalak. ko.
Bleischlich, ólomtartalmú szín- 

por, ólomércz-színpor, c.
Bleischmelzlöffel, ó 1 o m ο 1 vasz tó 

kanál. jé.
Bleischrotter, ólomvagó. ko.
Bleischuss a. m. Bleiglanz, ólom

sulfür, galenit. ά.
Bleischwere beim Probiren,

ólomnehezék, ké.
Bleispeise, ólomfémeskő. ko.
Bleistein, ólomkéneskó. ko.
Bleisteinarbeit, ólomkéneskó ol

vasztás. ko.
Bleisteinrost, ólomkéneskó pör

kölök. ko.
Bleisteinrostsehwarzkupfer ,

ólomkéncskő-olvasztás nyers
reze. ko.

Bleistempel, ólombélyegzö. ko.
Bleistift, rajzón, plajbász.
Bleistufe, ólomérezdarab. I>.
Bleisulphat,anglesit,ólomgálicz.<<.
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Bleitute beim Probiren, ólom- 
csupor. k t.

Bleivitriol, kénsavas ólomoxid, 
ólomgálicz, anglesit. ά.

Bleiwage, ólmos szintmérő; é. 
ólomsulymérő. lat.

Bleiweiss, ólomfehér.
Bleizucker, ólomczukoi·. J
Blendberg, Letten zum Ver

dammen von Sinkwerken, ! 
döngölő agyag. s. b.

Blende, a. m. Zinkblende, spha- j 
lórit; <í. Blende zum absper- j 
ren einer Strecke, rekesz; h. 
Feuerblende, líízrekesz : Holz- | 
blende, fa rekesz ; Sicherheits 
Blende, biztosító rekesz ; Was- ! 
serblende, vízrekesz; Wetter- j 
blende, légrekesz; b. Blende 
an den Lampen, ellenző ; b. \ 
Blende zum Schutz der Au- : 
gen beim Probiren, szemei- j 
nyő. Ja:. j

Blenderostofen, sphaleritpörkölö 
kemencze. ko. I

Blendfenster, vakablak é. i
Blendig, czinktartalnm. b.
Blendplatte, borító lerne;., r.
Blendstein, borító kő. é.
Blesswerk, rőzsemű parterősilós- ; 

nél. é.
Bletze, grosses Bergeisen, nagy- | 

bányászék. b. |
Bleueistange, hajtórúd, forgatva- j 

rúd. yé. j
Bleuer, Bleier, Bläuer, in In

nerösterreich der Schmelz
meister, olvasztómester, ko.

Blick beim Treibprocesse, pil- 
logás, csillanás; Schwarzblick, 
homályos pillogás, homályos 
csillanás. ko.

Blicken, pillogni, csillanni, ko.
Blickgold, pillogott arany, csil

lant arany. ko.
Blicksilber, pillogott ezüst, csil

lant ezüst. ko.

Blieksilbersehrotplatte, a pillo
gott ezüst szétdarabolüsára 
szolgáló vaslap, ko.

Blindboden, vakpadolat. é.
Blinde Arbeiter in der Rech

nung, álszemélyzet a száma-
I dásban. b.
j Blinde Muthung, hiányos fölké

rés. b.
I Blinder Schacht, o. Gesenk, 

welches nicht zu Tage aus
gehet, benső akna, vagy eresz-

I kedés. b.
Blindes Gebirge, üres sóbegy.

i * ■  ,κJ Blindfinder, véletlenül lelő. b.
\ Blindgeviere, álkeret. b.

Blindgewerke, névtelen bánya-
I részes, b.

\ Blindkohlen, fojtva szeníteni.
I érd.
j Blindstoek, bélyegtő tőke. pv.

Blindtram, Fehltram, vakgeren-
i da. é.

Blindtreiben, a. m. nicht zu 
Tage treiben, bent szállítani. 
b.

Blitzableiter, villámhárító, é.
■ Blitzröhre, villámvessző, fulgu

rit. f .

\ Block, tuskó, tusag.
1 Blockblei, tusagólom. ko.

Blockförmig, tuskószerü.
j Blockhaus, faház. é.

Blockrad, tuskókerék.
Blocksäge, tuskófürész.
Bloekverband, kétsoru kötés. é.
Blockwagen in der Brettsäge, 

tuskószekér. (jé.
Bloekwand, gerendafal. é.
Blockzinn, tusagón. ko.
Blooms, a. m. Massl, bocs. ko.
Blühen des geschmolzenen Kup

fers oder Silbers beim Erkal
ten, bimbózás, ko

i Blumenbachit, mangänsulfür. d.
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Blumen des erkalteten Kupfers 
oder Silbers, rézbimbók, ezüst- 
bimbók. ko.

Blumige Flossen, virágos nyers
vas. ko.

Blundertorf, tuskótőzeg. h.
Elutstein, Rotheisenstein, har

matit, rőtércz. ά.
Bobine, drótgöngyölö; gé. Bobine, 

a, m. konischer Seilkorb, kú
pos köté'dob, bobina. b.

Bock, a. m, Traggerüst, állás
bak, faragószék, fűrészláb, kecs
keláb ; é. Bock, a. in. Holz- 
bett für die zu röstenden 
Erze, pörkölő ágy; ko. Bock, 
a. m. dünnes Holz, worauf 
das Treibholz gelegt wird, 
farács; Bock, das Eisen wo
rauf beim Feinbrennen die 
Brandsilber gelegt werden, 
vasmacska, ko.

Bockbrücke, kecskelábhid. é.
Bockpfettenstuhl, ferde táma- 

szu födélszék. é.
Bockpfettenwand, ferde támasz

fal. é.
Bockschlägel, a. m. Rammbock,

verő bak. é.
Boden, talaj, fenék ; Boden, a. rn. 

Fussboden, padozat; c. Boden, 
a. m. Dachboden, padlás; é. 
Boden beim Dachsehieferbau, 
eine verwerfende Kluft, pa
lavető ; h. Boden beim Hart- 
zerrennen , vastárcsa; ko. 
durchlässiger Boden, átbo
csátó talaj; é. steiniger Bo
den, kövecses talaj. é.

Böden, unreines Schwarzkup
fer vom Schlackenschmelzen 
beim englischen Kupferhüt- 
tenprocess, nyersrézüledék. ko.

Bodenbelegung, padolás. >'
Bodenblatt der Muffel, tokfe

nék. ké.
Bodenbohrer, a. m. Erdbohrer,

földfúró, agyagfúró. b.

Bodenbrett, fenékdeszka. é.
Bodendieke, a. m. Bergfeste,

gyám. b.
Bodendruck, fenéknyomás. g é .
Bodenfläehe, földterület, fenék- 

lap.
Bodengerüst, állványpud. c.
Bodengut, fenékgálicz. j>r.
Bodenkupfer, nyersrézüledék. ko.
Bodennagel, pallószeg. <·.
Bodenpflasterung, padlás bur

kolat. é.
Bodenplatte auf der Hütten

sohle, talajburkoló lap; ko. 
Bodenplatte des Frisehfeuers, 
tüzhelyfenék; ko. Bodenplatte 
der Maschine, álláp. gé.

Bodenraum, padlástér.
Bodensatz, üledék, csapadék, r.
Bodensehwelle, rostélvzatkötő.
Bodenstein der Mühle, fenékkő ; 

gé. Bodenstein bei Schacht
öfen, talpkő. ko.

Bodenthür, padlásajtó. é.
Bodenträger beim Puddlings- 

herd, fenékgyám. ko.
Bodentreppe, padláslépeső. é.
Bodenventil, fonékszellentyü. gé.
Bodenzacken beim Frischfeuer, 

tűzhelvfenék. ko.
Bodenzimmer, padlásszoba.. é.
Bogen, ív ; eliptiseher Bogen, 

kerülékes ív; gedrückter Bo
gen, lapos ív: voller Bogen, 
teljes ív ; halbkreisförmiger 
Bogen, félkörü ív ; gothischer 
Bogen, gót ív; überhöhter 
Bogen, patkó ív. é.

Bogenbohrer, pergő fúró. é.
Bogenbrücke, íves hid, bollhaj- 

tásos híd. é.
Bogenfeile, hátas reszelő, gé.
Bogenfenster, ívelt ablak. é.
Bogenförmig, ívalaku,
Bogengerüst, boltállvány, bolt.o- 

zalállvány, ívállás. é.
Bogengewölbe, íves boltozat, é.
Bogengrösse, ívnagyság.
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Bogenhöhe, ív magasság. 
Bogenlehre, ivalakzó, ívmin ln. <1 
Bogenlinie, ívvonal.
Bogenpfeiler, ívoszlop <’ 
Bogenöffnung, ivnyilás. ívköz. 
Bogenrippe, ivlionin.
Bogensäge, hátas fűrész, <·. 
Bogenseheitel, ív Idő. 
Bogensehenkel, ívszúr. 
Bogensehlagen, boltozni, é. 
Bogensehluss, ivzár.
Bogensehne, ivluir. 
Bogenspannweite, ivnyilás, ívköz.

Bogenstellung, ivezet, boltozat.
r.

Bogenstrebe, ivtámasz. f 
Bogenträger, íves gerenda, ive.; 

larló. ί·.
Bogenweise, ivenkint. 
Bogenweite, ívnyílás. ívköz. 
Bogenzeiehen, ívjegy. 
Bogenzirkel, íves körző.
Bohle, palló, pallódeszka é. 
Bohlen, padlózni. (·.
Bohlenbogen, deszkaív. é. 
Bohlenbrett, pallódeszka, pad- j 

lódeszka, é.
Bohlendaeh, deszkafödél. é. 
Bohlensäge, pallólürész. é. 
Bohlenwand, pallóid], é. 
Bohlenwerk, pallózat. <’. 
Bohnenerz, babércz, limonii. b. 
Bohrapparat, liírókészülék. b. 
Bohrarbeit, a. in. Sprengarbeit, j 

robbatiló munka. b.
Bohrbank, liírópad. <jé. 
Bohrbogen, luróvonó, j é  

Bohrbüehse, egyengető, b. 
Bohrbühne, lűrópadozat. b. 
Bohrdeekel, esatakernyő. b. 
Bohren, fúrni. b.
Bohrer, b í ró ; einmänniseher 

Bohrer , egvkézlííró ; zwei- 
männiseher Bohrer, kél kéz- 
bíró; Meisseibohrer, vésőbí
ró; Kreuzbohrer, kereszlalaku 
b író; Flügelbohrer, szárnyas

bíró; Kronenbohrer, koronás 
bíró ; Freifallbohrer, szaba
dó neső fúró: Seilbohrer, kö
télbíró; Steinbohrer, kőíúró; 
Holzbohrer, fa fúró ; reibend 
wirkender Bohrer, dörzsölő 
fúró; Pereussionsbohrer, verő 
fúró; Handbohrer, kézi bíró; 
Masehinenbohrer, gép fúró;
Diamantbohrer, gyémántfúró; 
Kernbohrer, magfúró; Nach- 
bohrer, után fúró; selbsttäti
ger Freifallbohrer, önmagá
tól szabadoneső fúró. b.

Bohrfäustel, fúrókalapács, bá
nyászkalapács. b.

Bohrfund, fúrással föltárás, fú
róidéi. b.

Bohrgabel, fúróvilla. b.
Bohrgeding, furatszakmánv. b.
Bohrgerüst, Bohrgestell, fúró-

állvány. b.
Bohrgestänge, fúrórudazat. b.
Bohrguhr, túróiszap. b.
Bohrhäuer, fúrólegény, b.
Bohrhaus, fúróház. b.
Bohrhitze, fúrószak. b.
Bohrjournal, fúrónapló. b.
Bohrkern, fúróból, fúróimig, b.
Bohrkette, fúróláncz. b.
Bohrklotz, fúrótuskó. b.
Bohrkluppe, fúrószorító, fúró fogó. 

b.
Bohrkopf an Bohrmaschinen, 

fúró buga ; Bohrkopf am Bohr
apparat, fúrófej, b.

Bohrkrätzer, Bohrkrücke, ka
paró. b.

Bohrkurbel, fúró markolat, jé.
Bohrlappen, fúrórongy b.
Bohrlehre, fúróminta, jé
Bohrloch, fund, fúrólyuk, fiirt- 

lyuk; Bohrloch bohren, ab
bohren, absinken, abteufen, 
niederbringen , schlagen , 
stossen, abstossen, nieder- 
stossen, treiben, niedertrei-
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ben, lyukat fúrni, lyukat na'·- i 
Iveszteni. b .

Bohrloehbüehse, egérlyuk. U.

Bohrlochstampfer, döngölő. U.

Bohrmaschine, fúrógép ; mit 
comprimirter Luft betrie
bene Bohrmaschine, sűrített, 
levegővel hajtott fúrógép; b .  

rotirende Bohrmaschine, for
go fúrógép; b .  Cylinderbohr- 
maschine, hengerfúrógép. yé.

Bohrmehl, fúiöpor. h.
Bohrmeister, fúrómester, h.
Bohrmeissel, fúróvésö. b.

Bohrort, furalvég. b .

Bohrpfeife, furalcsatoma. I>.

Bohrprobe, furulpróba. b .

Bohrprobe nehmen, fúróval pró- 
I>:it venni. b.

Bohrratsche, lViróktM-epl·"». yé.
Bohrrechen, fúrófogas. b.

Bohrring, a. m. Glockenbohrer, 
körfúró, egyengető, b.

Bohrschablone, fúró minta. yé.
Bohrsehacht, fúróakna. b .

Bohrscheibe, fúrókorong; Bohr- 
seheibe, a. in. Kranz zur Ver
hinderung des Spritzens , 
esatakernyö. b .

Bohrschlamm, fúróiszap, b

Bohrsehlüssel, lúrókules. b.

Bohrschmand, fúróiszap. b.

Bohrschwengel, lúrórmeló. b .

Bohrspan, fúróforgács. yé.
Bohrspindel an Bohrmaschinen,

fúró tengely, lóró orsó. ye.
Bohrstange, fúrórúd. b .

Bohrstück, lúrónyél. fúrórész. b .

Bohrtäucher, i rá nyeső. />.
Bohrthurm, fúrótorony, b .

Bohrtisch, fúróaszlal. yé.
Bohrtrögl, f ú r ó t e k n ö c s k e .  b.

Bohr und Sehiesszeug’, fúró es : 
robbantó szerszám, b .

Bohrung, bírás. m. 1. furái, fii - 
rólvuk. b .

Bohrversuch, túró kísérlet, b .

Bohrwelle, fúrógörönd. yé.

Bohrwerk, fúrómülielv, fúrószer- 
sz.áin. (/(’.

Bohrwirbel, fúróforgaló. !>. 
Bohrzeug, fúrószerszám. b .  

Bollette, báreza. 
Bologneserspath, barit. ét. 

Bolzen, csapszeg, derékszög, fog
lalószeg. támaszték, b .

Bolzen, támogatni, b. 

Bolzenbohrer, csapsz.egfúró. é. 
Bolzenkopf, csapszeg feje. yé. 
Bolzenloch, csapszeg lyuka. yé. 
Bolzenrinne, fa vályú. b.  

Bolzenschaft, csaj »szeg szára. é. 
Bolzenschrott bei der Schacht

zimmerung, I á ma szí ék os gár- 
dozal. b ,

Bolzenschrottzimmerung, la
mas/,léko. gárdozal. b.  

Bölzung, dúczol,ás, támasztás, b .  

Bonification, kartalaníbú.
Bor, bór. <·.
Borax, póris. l é .

Boraxglas, póris üveg. l é .

Bord, a. m. Rand der Sudpfan
nen, üslparkany. s. b .

Bördeln, mit einem Rande ver
sehen, karimázni. yé. 

Bordhacken, párkányiul, s. b .  

Borellen, eine Gattung Stahl,
borellaczel. l n .

Borgette, p.irölycsapagy. /,■<>.
Bo rge ttens tock, csapa gy áll v a 11 y.

l- n .

Bornit, rezvas-iillíir. larkarézércz, 
erubescit, it .

Bornknecht, s(')vizmerílő. λ·. b. 
Bornmeister, sóviz ügyelő. I». 

Borsäure, bórsav. /·.
Börse, börze.
Börsenbericht, börzetudósítás. 
Börsencours, börzei árfolyam 

árkelet.
Börsezettel, börzejegyzék. 
Börteln, szegélyezni, karimázni, 

yé.
Böschen, lejlösítni, lejtől csinálni.
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Böschung·, lejtés. lejtő, rézsű; 
terassirte Böschung·, lépcsős
rézsű. é.

Böschungslinie, rézsűvonal.
Böschungswinkel, lejtésszög, 

rézsűszög.
Böse Wetter, rossz lég. A.
Bote, hírvivő, hírhordó, küldött, 

kihordó, gyalogposta.
Bötel, sulyok, b.
Böteln den Teichdamm, suly

kolni. h.
Botenlohn, hírhordó bére, ki

hordó bére, küldött bére. h.
Botenzettel, kihordók bérjegy 

zéke. b.
Bottich, kád.
Bournonit, rézólomsulfoslibil,

kerékércz. A.
Boussole, tájékoztató, tájoló mű

szer. bm.
Boussolinstrument, tájoló mérő-

szer. bm.
Brachydiagonale, kis átló. A.
Brachydoma, kis dóma, A.
Brackische Bildung, vegyes vizű 

(sós és édes) képződmény. / .
Brahme, a. m. Senkel, függőle

ges zsinór; b. Brahme hängen, 
függőleges zsinórral irányt ki
tűzni. hm.

Brand, égés; lv. Brand, an man
chen Orten das Liegende des 
Kohlenflötzes, szénlelop fek
vője. b.

Brandbogen in der Brand - 
mauer, fúvókatok fülkéje. ko.

Brände, unvollständig gekohl
tes Holz, üszög. ko.

Branderz, üszögös érez. b.
Brandfest, tűzálló, é.
Brandgasse zum Anzünden des 

Meilers, gyújtó rés. erd.
Brandgefährlich, gyúlékony, b.
Brandgold, pillogott arany. ko.
Brandholz, lángfa. ko.
Brandmauer, Hinterwand der 

Schachtöfen , pesthát , ko.

Brandmauer an Gebäuden,
tűzfal. ('.

Brandröhre, a m. Zünder, gyújtó 
szál. b.

Brandschiefer, gyúlékony pala, 
gyúló pala, bitumenes pala. f.

Brandsilber, pillogott ezüst. l<>.
Brandspritze, vízi puska, lűz- 

fecskendő.
Brandversicherung, tűzkárbiz- 

tosítás.
Braten das Roheisen vor dem 

Verfrischen, nyersvnsal sütni. 
ko.

Bratfeuer, worin das Roheisen 
gebraten wird, nyersvassütő 
tűzhely, ko.

Bratfrischschmiede, sütöttvas
készelés. ko.

Bratherd, 1. Bratfeuer.
Brauch, szokás.
Brauchbar, használható.
Brauchbarkeit, haszná 111 at ósá g.
Braunbleierz, barnaólomércz. A.
Brauneisenerz, barnavasércz, li- 

monit. ό.
Brauneisenstein, 1. Brauneisen

erz.
Brauner Glaskopf, 1. Braun

eisenerz.
Braunerz, verwitterter Spath

eisenstein, mállóit vasplit, b.
Braunkohle, barnaszén; A.erdige 

Eraunkohle, földes barnaszén: 
A. faserige Braunkohle, ros
tos barnaszén. A.

Braunkohlensandstein, I m ma - 
szénkori homokkő. /'.

Braunspath, barnapát. A.
Braunstein, barnakő. pyrolusit. 

A.
Braunsteinkies, niangánsullűr. A.
Brause, vízszóró. <jé.
Breceie, törgyülot. f .
Brecheisen, emelő rúd. feszítő 

rúd, bontó rúd. é.
Brechen, törni; Steine brechen, 

követ fejteni; hier brechen
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reiche Erze, itl gazdag ércze- 
ket fejtenek, b.

Brecher, törő.
Brechhammer, daraboló, zúzó 

kalapács.
Brechsattel beim Walzwerk,

mentő gerincz. Io.
Brechschmiede, eine Frischme

thode, bontó vaskészelés. ko.
Brechstange, emelő rúd, feszítő 

r-úd. bontó rúd; é. Brechstange 
mit Geisfuss, kecskelábu bontó 
rúd. é.

Breit, széles.
Breitaxt, bárd. é.
Breitbeil, bárd. é.
Breite, szélesség; Breite im 

Lichten, belső szélesség. L
Breiten, szélesíteni, lapítani.
Breitengrad, szélesség foka. hm.
Breitenhaue, széles csákány, b.
Breitenmass, szélesség mérete.
Breitenseite, szélte.
Breithacke, bárd. é.
Breithammer, lapító pöröly, ko.
Breithaue, széles csákány, b.
Breithauptit, rézsulfür. á.
Breitung, lapítás. ko.
Breitzange, a. m. Kornzange, 

szemkefogó. ké.
Bremmern, egyszerű göngörítő- 

vel szállítani, b.
Bremmer - Schacht , kurzer 

Schacht mit einmännischem 
Haspel, egyszarvú göngörítős 
akna, egyszarvú kankarékos 
akna. b.

Bremsaehse, féktengely. gé.
Bremsausrückung, fékkikap

csoló gé.
Bremsbacke, Bremskopf, Brems

schuh, féktalp. b.
Bremsband, fékabroncs, b.
Bremsbaum, fékező emeltyű, b.
Bremsberg, sikló. b.
Bremsbergförderung, siklószál

lítás. b.
Bremsbuckel, J. Bremsbacke.

Bremsbügel, fékkengyel, b.
Bremsdrahtseil, sikló drótkötél. 

b.
Bremsdrüekel, fékező kar. b.
Bremsdynamometer, fékes erő

mérő. gé.
Bremse, fék: b. atmosphäri

sche Bremse, légnyomási! fék; 
gé. automatische Bremse,
magától működő fék; gé. elek
trische Bremse, elektromos 
fék; gé. hydraulische Bremse, 
víznyomásu fék; die Bremse 
lösen, megereszteni féket. gé.

Bremsen, fékezni, b.
Bremsenhebel, fékemelő, fék- 

emeltyű. b.
Bremsenzugstange, fék vonó- 

rúdja. b.
Bremser, fékkezelő, b.
Bremsfeder, fékrugó. gé.
Bremsförderschale, siklókas. b.
Bremsgerüst, fékállvány, b.
Bremshaspel, fékes göngörítő, 

fékes kankarék. h.
Bremshebel, fékező emeltyű, b.
Bremskette, fékláncz. b.
Bremskopf, 1. Bremsbacke.
Bremskorb, fékes kötéldob. b.
Bremskurbel, fékező forgatyú, 

fékforgató, gé.
Bremsmaschine, fékmű. b.
Bremspfadeisen, fékkar csap

fészke. b.
Bremsrad, fékező kerék. b.
Bremsring, fékező gyűrű. b.
Bremssäule, fékállvány, b.
Bremssehacht, fékesereszke. b.
Bremsscheibe, fékkorong, b.
Bremsschiene, fékvas. b.
Bremsschraube, fékcsavar, b.
Bremsschuh, 1. Bremsbacke.
Bremsschwengel, fékező kar. b.
Bremsseil, siklókötél. b.
Bremssignal, fékező jel. gé.
Bremsspindel, fékorsó. gé.
Bremsstange, fékrúd. b.
Bremsstock, fékező tuskó. b.
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Bremstrommel, fékes kötéldob. 
b.

Bremswagen, fékes kocsi. yé.
Bremswelle, fékgörönd. b.
Bremswellenring, fékgöröndka- 

rika. b.
Bremswerk, fékszerkezet, b.
Bremswirkung, a fék hatása, yé.
Bremsziehring, fékgöröndszorító 

karika, b.
Brennbar, égető, gyúlékony.
Brennbarkeit, éghetőség, gyúlé

konyság.
Brenndorn, égető tü. b.
Brenneisen, égető vas, bélyegző 

vas. b.
Brennen, égni, égetni, sütni, pör

kölni.
Brenner für Gasflammen, lángzó,

gázégető.
Brennherd, tűzhely, gyúlás he

lye, égés helye.
Brennholz, tűzifa, tüzelőfa.
Brennhütte, a. in. Vitriolhütte, 

gáliczgyár. ko.
Brennkraft, hőerő.
Brennlinie, gyűló vonal.
Brennluft, gyúlékony levegő, b.
Brennmaterial, tüzelék, tüzelő 

anyag, fűtő anyag; vegetabi
lisches Brennmaterial, növé
nyi tüzelék ; mineralisches 
Brennmaterial, ásvány tüzelék.

Brennmaterialiendépőt, tüzelő 
anyagok tára, tüzeléktár.

Brennmaterialienverbrauch, tü
zelék fogyasztás.

Brennmeister, pörkölő mester. 
ko.

Brennofen , égető kemencze , 
pörkölő kemencze. ko.

Brennöl, világító olaj, lámpa
olaj. b.

Brennort, wo das Gestein durch 
Feuersetzen, mürbe gebrannt 
wird, égető hely. b.

Brennpunkt, gócz, gyúló pont, 
gyújtó porit.

' Brennraum, égő tér. 
Brennstahl, edzett aczél. ko. 
Brennstoff, tüzelék, tüzelő szer, 

gyúló anyag.
Brennweite, gyújtó távolság. 
Brennwerth, hőérték. 
Brennzeiehen, bélyegző, yé. 
Brenzlich, kozmás; brenzliche 

Oele, kozmás olajok, v.
Brett, deszka; mit Brettern 

belegen, kideszkázni. é. 
Bretterbekleidung, deszkabori- 

tás, deszkaburkolat, é. 
Bretterdecke, deszkapadozat, 

deszkapadolat, deszkamennye
zet. é.

Brettergerüst, deszkaállvány, é. 
Bretterlutte, deszkacsatorna, b. 
Bretterschalung, 1. Bretterbe

kleidung.
Bretterscheide, deszkaválaszték. 

é.
Bretterverschlag, deszkarekesz. 

é.
Bretterwand, deszkafal. é. 
Bretterwerk, deszkázat, é. 
Bretterzaun, deszkakerítés, é. 
Brettmühle, fűrészmalom. é. 
Brettnagel, foglalószeg. é. 
Brettsäge, fűrészmalom. é.
Brief, levél.
Briefbeutel, levéltáska. 
Briefbote, levélhordó.
Briefbuch, levelező könyv. 
Briefcopirbuch, másoló könyv. 
Briefeouvert, levélboríték. 
Brieflich, levélben.
Briefmarke, levéljegy. 
Briefpapier, levélpapiros. 
Briefporto, levéldíj, postadíj. 
Briefpost, levélposta. 
Briefpresse, levélsajtó. 
Briefsteller, levelező. 
Briefstempel, levélbélyeg. 
Briefträger, levélhordó. 
Briefwechsel, levélváltás. 
Brillenofen, kétszemü pest. ko.
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Bringen, hozni; bringen aus 
dem Wald, fát szállítani; an 
den Tag bringen, földeríteni; 
eine Gleichung auf Null brin
gen, az egyenletet zérusra 
hozni; einen Ausdruck auf 
die einfachste Form bringen, 
valamit a legegyszerűbb mó
don kifejezni ; auf gleiche 
nenennung bringen, egyenlő 
Bevezőre változtatni, aufbrin
gen, feldolgozni; ausbringen, j 
kihozni; in Gang bringen, 
megindítani; in Erinnerung 
bringen, eszébe juttatni ; in 
Ordnung bringen , rendbe 
szedni; in Erfüllung bringen, 
teljesíteni; in Rechnung brin
gen, felszámítani; in Sicher
heit bringen, biztonságba he
lyezni ; in Erfahrung bringen, 
tapasztalni ; unterbringen , 
elhelyezni ; Vorbringen, elő
adni; zu Stande bringen, lé
tesíteni ; zu Ende bringen, ; 
bevégezni, zu Papier brin
gen, leírni; Nutzen bringen, 
hasznot hajtani.

Bringung’, kiszállítás, ko.
Bringungsanstalt, faszállító ké

szülék. ko.
Bringungsart, faszállítás módja.

ko.
Bringungsealo, faszállítás vesz

téke. ko.
Briquette, széntégla, sajtolt szén, 

briket.
Briquettfabrik , szén téglagyár , 

brikelgyár.
Brocken, a. m. Flossen, nyers- 

vasdarab. ko.
Brockenfrischen, nyerskészelés. 

ko.
Broekenstahl, lörékaczél. ko.
Brodem, fémgőz.
Brom, Inéin.
Bromsilber, brómezüsl.
Bronce, broncz.

Bronceschmelzofen, bronczol-
vasztó. ko.

Broncestein, bronczkcneskő. ko.
Broncesteinschmelzen, broncz- 

kéneskőolvasztás. ko.
Bronciren, bronczozni. ko.
Bronceperiode, bronczkorszak.
Brouillon, vázlat, hm.
Bruch, törés, omlás, szakadás; 

Tagbruch, horpadás; in Brü
chen liegen, stehen, beomolva 
lenni; zu Bruche bauen, om
lásig vájni; zu Bruche brin
gen, beornlasztani; zu Bruche 
gehen, beomlani; der Schacht 
macht einen Bruch, az akna 
iránya megtörik; Seilbruch, 
kötéltörés, kötélszakadás.

Bruch, törtszám.
Bruch, a. m. Bruchfläche, töret; 

griesiger Bruch, darás töret; 
grobkörniger Bruch, durva 
szemcsés töret; feinkörniger 
Bruch, finom szemcsés töret; 
faseriger Bruch, rostos töret; 
sehniger Bruch, inas töret; 
stengliger Bruch, szálkás tö
ret; zackiger Bruch, csipkés 
töret; muscheliger Bruch, 
kagylós töret; erdiger Bruch, 
földes töret.

Bruchabbau, omlasztó fejtés, b
Bruchansehen, a törés alakja.
Bruchbau, omlasztó vájás. b.
Bruchbelastung, törésig való 

megterheltetés. <jí\
Bruehberge, omladék. b.
Bruchcoefficient, törés együtt

hatója.
Brucheisen, törmelékvas.
Bruchfestigkeit, törésbeli szi

lárdság.
Bruehfläehe, töretlap.
Bruchform, törés alakja, b.
Bruehfuge, törés hézaga.
Bruchgefährlich, omlással fenye

gető. b.
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Bruchglas, üvcglörék. 
BruehgOld, aranylördelék. ho. 
Brüchig-, repedezelI, törékeny. b. 
Bruchlinie, törés vonala. 
Bruehort, beim Bruchbau, om- 

1,‘iszt<’> vájalvég. b.
Bruchprobe, I r>i<‘S| m<»1 >;i. <j<'. 
Bruehsch wengel. k ü n y ö k i · i 11 < ■ 11 y ii. 

</■
Bruehsilber, ezüsllördelék. ho. 
Bruchstein, terméskő, li jletlkö. 
Bruchsteinmauer, terméskőiül, 

fejteitköfal. t'.
Bruchsteinmauerwerk, termés

kő falazat, Γ<·jI<■ 11Ív<"> falazat. <’. 
Bruehsteinpflaster , lorméskő 

burkolni,, é.
Bruchstück, löredék.
Bruehtheil, tört rósz. 
Bruchwinkel, törésszög.
Brücke,lud; g-esprengteBrücke, 

feszi loti, bid ; schwebende 
Brücke, függő bid ; g-ewölbte 
Brücke, boltozott Idd ; eiserne 
Brücke , vasldd ; hölzerne 
Brücke , fahíd ; steinerne 
Brücke, kőhíd ; Kettenbrücke, 
lánczbíd ; Gitterbrüeke, r;i«-s- 
lud. ('.

Brücke abbrechen, liid.nl elbon- 
tnni. ('.

Brücke, n. m. Feuerbrüeke,
lángból, io.

Brücke der Briickenwage, hi-
dasstiiymérő dobogója.

Brücke des Meilers, Imgsahidlás.
erd.

Brückenanker, ludkapoovas. <■. 
Brückenbahn, bídpályn. <■. 
Bfückenbalken, hidgorondn.. 
Brückenbau, liídópílós. 
Brückenbaukosten, b í d ό ρ í I ö k öl 1. 

sógok. <'.
Brückenbelag, lddpadló, bídlás, 

híddobogója. é.
Brückenbock, bídláb. é. 
Brückenbogen, hídív. hídboll-

hajtás. é.

Brückenbohle, hidpnlló. 
Brückeneonstruction, hídszer- 

kosztés, hídszerkezet, é. 
Brüekendurchlass, lddátorosz. é. 
Brüekenfeld, hidszakasz. 
Brückengeländer, hídkorlál , 

hídkarfa, hídkarzat. é. 
Brückengeld, lddvám. 
Brückenhölzer im Meiler, híd- 

Jiasfdiok. lo.
Brückenjoch, liídjárom, bídláb.

é.
Brückenkopf, hídfő. f. 
Brückenlehne, hídkarfa. é. 
Brückenoberbau, hid felső szer-

kezet.e. é.
Brückenöffnung, hídnyílás. é. 
Brückenpfeiler, hídoszlop, híd- 

láb. é.
Brüekenprohe, hídpróba. <!. 
Brückenschlag, hídépítés, é. 
Brückenständer am Krahn, csi-

gahíd állványa, ko. 
Brüekenstreu, híd lás. é. 
Brückenversehalung, híddesz

kázat., hídburkolat. é. 
Brückenwage, hidas sulymérő. 
Brückenwärter, hídör. 
Brudergeld, lárspónz. b. 
Bruderkreuzer, társpénz b. 
Bruderlade, társpénztár, h. 
Bruderladens Aelteste , társ

pénztári öregek, h. 
Bruderladensaussehuss, társ- 

pénztári választmány, h. 
Bruderladensbeitrag, társpénz- 

l.ári járulék, h.
Bruderladens Controlleur, társ- 

pénztári ellenőr, h. 
Bruderladens Darlehen, társ- 

jiéiizlári kölcsön, h. 
Bruderladens Gnadengabe, társ- 

pénztári kegyadomány, b. 
Bruderladensmitglied, társpénz

tári tag. b.
Bruderladensprovision, társ- 

pénztái'i nyugalomból·, b.
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Bruderladensvermögen, társ- 
pénztári vagyon, h.

Bruderladensverwalter, társ- 
pénztári gondnok. b.

Bruderpfennig, társpénz. h.
Brunne, eine in das Gestein 

mit Schlägel und Eisen ge
machte Kerbe, ék rovat. b.

Brunnen, Kerben in das Ge
stein machen, ékkel rovát
kolni. b.

Brunnen, kút.
Brunnenbohrer, kútfúró, b.
Brunnenkranz, kútkáva. é
Brunnenrohr, kúteső. é.
Brunnenschacht, kútakna. é.
Brunnenschwengel, kút gém. é.
Brunnenstange, kútostor. é.
Brust am Feldorte, begy; b. 

Brust bei Schachtöfen, pest- 
m ell; offene Brust, nyílt pest
mell ; geschlossene Brust, zárt 
pcstmell; Brust beim Treib
herd, mázanyaggát. ko.

Brustbaum, szügygerenda mell- 
gerenda. e.

Brustbaumband, szügygerenda 
pántja, é.

Brustbaumkappe, szügygerenda i 
süvege, {·..

Brustbohrer, furdancs. L
Brüsten, a. m. anbrüsten, he

gyezni. b
Brustform, élőtök, ko.
Brusthammer, nyakpőrüly. ko.
Brustklammer, mellkapocs, ko.
Brustlehne, könyöklő, é.
Brustleier, furdancs, fúróforga- 

tyú. i.
Brustmauer, korlátfal; é. Brust

mauer bei Tiegelöfen, mell- 
fal. ko.

Brustöffnung bei Tiegelöfen 
mit offenem Auge, mellszem. 
ko.

Brustplatte, szügylemez. <ß.
Brustriegel, feszítő gerenda , 

mellfa. é.

Bruststein, rnollkő. k<>
Brüstung am Gestein, hegye- 

zés; b. Brüstung des Meilers,
ajazat. erd.

Brüstungsmauer, korlátfal. é.
Brustwand, mellfal. ko.
Brustwinde, emelő görönd. b.
Brutto, brutto.
Bruttobelastung, brutto teher.
Bruttobilanz, brullo egyenleg.
Bruttoeinnahme, egész bevétel.
Bruttoertrag, brutto jövedelem.
Bruttogewicht, brullo suly , 

egész suly.
Bruttogewinn, brutto nyeresség.
Bruttolast, brutto teher.
Buch, könyv; zu Buch bringen, 

könyvelni; Fueh führen, köny
vet vinni; verbuchen, köny
velni ; ein Buch Papier, egy 
koncz papiros.

Buchenholz, bikkfa, erd.
Buchenkohle, bikkfaszén. m/.
Buchenwald, bikkerdö. erd.
Büchergold, arany fü s L.
Bücherkasten, könyvszekrény.
Buchführer, könyvvivő, számvivő.
Buchführung, könyvvitel, szám

vitel.
Buchhalter, könyvvivő, szám vivő.
Buchhalterei, kőnyvvivőség, 

számvivőség.
Buchhalterisch, számviteli.
Buchhaltung, könyvvilel, szám

vitel, számvivőség; doppelte 
Buchhaltung, kettős számvitel.

Buehhaltugsnormalien, szám
viteli szabályok.

Buchhaltungsofficial, számtiszt.
Buchhaltungspraktikant, szánt

gyakornok.
Buehhaltungswissenschaft,

k önyv vi te 11 a n, s zá rn vi te 1 la n
Buchsehluss, könyvzárlat.
Büchse nach dem Absprengen 

des Bohrloches, lyukvég, egér
lyuk ; Büchse, a. m. Bruder
lade, társpénztár; h. Büchse,
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a. ni. Lager, persely; Büchse 
eines Hahnes, csap fészke?, 
csaptok. jé.

Büchsengeid, a. in. Brudergeld,
társpénz. b.

Büchsenmantel der Feuerbüch
se, tűzszokrény burkolata. jé.

Büchsenplatte, perzselylemez. jé.
Büehsenreibbohrer, perselytá- 

giló fúró. (jé.
Büchsensäule beim Hammer

werk, csapágyoszlop, ko.
Büehsenstock, csapágyoszlop. ko.
Buchstabentelegraph, belüslr- 

legráf.
Buchung, könyvelés.
Bude, bódé.
Budget, költségvetés, budget.
Buffer, ütköző ; elastischer Buf

fer, rugalmas ütköző; Buffer 
mit Feder, rugós ütköző; 
Kautschukbuffer, kardsuk üt
köző ; Buffer mit Spiralfeder, 
tekercsrugós ütköző; unelas
tischer Buffer, merev ütköző. 
.'/<'·

Bufferbüchse, ütköző tokja. jé.
Bufferfeder, ütköző rugója, jé.
Buffergehäuse, ütköző tokja. jé.
Buffergummiring, ütköző gum- 

migyűrű. jé.
Bufferscheibe, ütköző tárcsa, jé.
Bug, szögletkötő. é.
Bügel, nyakló, kengyelvas; jé. 

Bügel, a. m. rundgebogene 
Baumstämmchen zur Ausklei
dung der Schächte, kanyari- 
tott káva; b. Bügel, a. in. 
Rahmen zur Anordnung der 
Falten eines Lederbalges , 
ránezbuszedő fávókeret. ko.

Bügelsehaeht, knnyarítotl ká
vákkal béllelt akna. b.

Buhne beim Wasserbau, sarkan
tyú. é.

Bühne, a. m. erhöhtes Bretter
gerüst, padozat; Ladebühne,
rakodó pad. b.

Bühnentreeker, padrahordó. 1.
Bühnloch, gyámlyuk, gyámfészek. 

b.
Bulge, Ledersack zum Wasser 

und Erzheben, bőrzsák. b.
Bund am Bohrgestänge, akasz

tók. b.
Bundaxt, faragó fejsze, é.
Bundfeile, fűrészráspoly.
Bundgesperre, főszaruzat. é.
Bündigkeit, velős rövidség.
Bündigmaehen, in gleiche 

Flucht bringen, sorozni, szí- 
neltctni. é.

Bundsäule, födélszékoszlop. é.
Bundsehaar, kötősor. é.
Bundseite, előoldal. é.
Bundtram, kötőgerenda, é.
Bundtramschuh, kölőgerenda- 

saru. é.
Bundtramunterlagsplatte, kö

tőgerenda fekhelylapja. é.
Bundzeichen, kötegjcgy. ko.
Bünge, a. m. Pinge, horpadás.

b.
Buntbleierz, tarkaóloinércz, py- 

romorphit. ú.
Bunter Kupferkies, rézvassul-

für, taika rézérc.z, erubescit, á.
Bunter Mergel, tarka márga. /.
Bunter Sandstein, tarka homok

kő. / .
Bunter Schieferthon, tarka pa

laagyag. / .
Buntkupfererz, rézvassulfür, tar

ka rézércz, erubescit, ó.
Bureau, hivatalos helyiség, író

szoba.
Bureauehef, hivatal főnöke.
Bureaudiener, hivatalszolga.
Bureaupersonal,hivatal személy

zete.
Burette, kémlő csövecske, próba- 

csövecske. ké.
Bürge, kezes.
Bürgen, kezeskedni.
Bürgschaft, kezesség.
Bürsten, fésűs karók. é.

6
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Bürstensehuh, czölöpsaru. é. 
Bürtel, rőzsenyaláb, ko. 
Bürtelholz, rőzse, galyfa. ko. 
Busehen, ein Gebünde Stab

eisen, köteg. ko.
Busen, der gewölbte Theil der 

Form oder der Muffel, öböl. 
ko.

Buttermilcherz, kerargyrit. Λ. 
Buttfrischen, bocskészelés. ko. 
Butzen, fészek ; Erzbutzen, ércz- 

fészek. δ.
Butzenartig, butzenweis, fész- 

kenkint. b.
Butzenwerk, fészekcsoport. b. 
Bydmark, a. m. Gränzpfloek,

határkaró. bm.

c.
Cabinetsbefehl, fejedelmi pa

rancs.
Cabinetsschreiben, fejedelmi irat.
Cabinetssiegel, udvari pecsét.
Cabinetstück, jeles darab.
Cabutzer, bányarém. b.
Cadmium, kadmium. v.
Cadueiren, entziehen die Bau

gerechtsame , wegen Ver
nachlässigung der Bauhaft
haltung, elvonni a bányamí- 
velés jogát. b.

Cadueität, ura vesztett jószág.
Caduc, jogvesztett bánya. b.
Cagniardelle, csavarfúvó. ko.
Cahier, füzet.
Caisson, Senkkasten, süllyesztő 

szekrény, é.
Calamität, baleset.
Calamiten, kalamitok. /.
Calcedon, kalczedon, kovasav. á.
Calceola, calceola. / .
Calciniren, a. m. brennen, éget

ni ; calciniren, a. m. rösten, 
pörkölni, ko.

Calcinirofen, égető kernencze. 
ko.

Calcinirscherben, égető csésze. 
ké.

Calcit, mészpát., kalczit. á.
Calcium, kalcium, v.
Calciumoxyd, kalcziumoxid. r.
Calcul, számvetés, számfejtés, 

számítás.
Calculant, számfejtő, számvető, 

számító.
Calculation, számvetés, számfej

tés, számítás.
Calculationsbueh , számvető 

könyv.
Calculator, 1. Calculant.
Calculatur, számfejtő hivatal.
Caleuliren, számítni.
Caldaja, grosse Bleipfanne zur 

Cementation des Kupfers, 
und zur Krystallisation des 
Eisenvitriols, ólomüst. ko.

Caliber einer Röhre, csőüreg; 
Caliber einer Walze, henger 
üregezése. ko.

Caliberwalze, nregezett henger. 
ko.

Calibriren, üregezni. ko.
Calibrirung, ürcgezés. ko.
Calibrirungsmasehine, üregéző

gép. ko.
Calo, fogyaték, ko.
Calorie, kalória, hőegység.
Calorimeter, fajhőmerő.
Calorische Maschine, léggép. <ß.
Calquiren, lemásolni rajzot.
Calquirleinwand, Calquirpapier, 

másoló vászon, másoló papiros.
Cameral, kincstári.
Cameraladministration,kincstári 

igazgatóság.
Cameralamt, kincstári hivatal.
Cameralgut, kincstári jószág.
Cameralist, kincstári tisztviselő.
Cameralwissenschaft, pénzügy

tan.
Calamoporen, calamoporák, f.
Campagne , időszak , évad ; 

Schmelzeampagne, Hütten
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reise, olvasztó időszak; k o .  

Baueampagne, ópítö időszak, 
építő évad. é .

Canal, csatorna.
Canalbau, csatornaépítés. é .

Canalisirung, csatornázás. <’.
Canalwag'e, szintező, szintmérő

Candidat, jelölt.
Candidation, kijelölés.
Candidatur, kijelölés.
Candidiren, kijelölni.
Caneliren, rovátkolni, üregeim, 

ko.
Canelirung, rovátkolás, ürege

lés. k o .

Cannelkohle, kennelszén. h.
Cantonit, rézsulfür. á.
Canzlei, író szoba.
Caoutsehouk, kantsuk, gummi.
Capaeität, képesség, fogba tőség.
Capelle, űzőké. k é .

Capellenasehe, üzőkehanui. k é .

Capellenform, üzőkeminta. k é .

Capellenkluft, üzőkefogó k é .

Capellenmasse, üzőkeanyag. k é .

Capellenofen, üzőkepest k é .

Capellen schlagen, űzőkét ké
szíteni. k é .

Capellenzange, üzőkefogó. k é .

Capellenzug, in die Capelle 
eingezogenes Silber, üzőke- 
szivat. k é .

Capeiliren, leüzni. k é .

Capellirung, leüzés. k é

Capillargefäss, hajcsőedénv.
Capillarität, hajcsövesség.
Capillarröhre, hajcső.
Capital, tőke, pénzalap: todtes 

Capital, heverő tőke; umlau
fendes Capital, forgó tőke; 
Betriebs Capital, névelő tőke, 
forgalmi tőke, forgó tőke ; An- 
lagseapital, alaptőke.

Capitäl, oszlopfej. é .

Capitalconto, tőkeszáma dólap.
Capitalisiren, tőkésíteni.

Capitalist, tőkebirtokos. 
Caradoe-Sandstein, earadoeho- 

mokkő. /.
Carboneisen, szénvas. k o .  

Carbonisation, szénítés. 
Carbonspäthe, karbonpáfok. f .  

Carburet, szénfém. r. 
Cardinalpunkt, főpont. 
Carmenit, rézsulfür. á.
Carmin, kármin. hm.
Carriere, pályafutás.
Cartell, egyezmény.
Caspische Formation , kaspi 

képződmény, f.
Cassa, pénztár.
Cassaabsehluss, pénztári zárlat. 
Cassaanweisung, pénztári utal

vány.
Cassabaarschaft, pénztári kész

let.
Cassabilanz, pénztári egyenleg. 
Cassabuch, pénztári könyv. 
Cassaconto, pénztári számadó 

lap.
Cassacontroleur, pénztári el

lenőr.
Cassadefeet, pénztári hiány 
Cassagebahrung, pénztári ke

zelés.
Cassagesehäft, pénztári üzlet. 
Cassagewölb, pénztárbolt. é .  

Cassajournal, pénztári napló. 
Cassaliquidation, pénztári érvé

nyesítés.
Cassarest, pénztári maradvány. 
Cassasconto, készpénzfizetésért, 

adott engedmény. 
Cassascontro, pénztár rovancso-

lása.
Cassastand, pénztár állása. 
Cassation, hivatalból elmozdítás, 

megsemmisítés.
Cassationshof, sem m i l őszék. 
Cassationsrekurs, sommítő fo

lyamodvány.
Cassatruhe, pénz szekrény.

G*
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Cassawesen, pénztári ügy.
Cassazugang, pénztári többtől.
Casseler Schichten, casseli réte

gek. j .
Cassenschein, pénztárjegy.
Cassier, pénztáros.
Cassiren, hivatalból kitenni, meg

semmisíteni, pénzt beszedni.
Casual, esetleges.
Casualität, esetlegesség.
Casus, eset.
Catalog·, sorjegyzék, névsor, ka

talógus.
Cataraetsteuerung, zuhatagos, 

váltogatás. (jé.
Cataster, kataszter.
Catastralfixpunkt, kataszteri je

les pont.
Catastralkarte, kataszteri tér

kép.
Catastralvermessung·, kataszteri 

mérés.
Categorie, osztályzat.
CategOriseh, kereken.
Cateniporen, cateniporák. f .
Cathete, befogó.
Cathode, negativ elektromos ve

zető lemez.
Causal, okbeli.
Causalität, okbeliség.
Causalnexus, okbeli kapcsolat.
Caustiseh, maró. v.
Cautel, óvás.
Caution, biztosíték, óvadék, ke

zesség.
Cautionsurkunde, óvadéki —, 

biztosítéki okirat.
Cedent, átengedő.
Cediren, átengedni.
Cement, kőragasz ; czement; é. 

czementpor, edzőpor. ko
Cementation des Goldes, Sil

bers, Kupfers, arany - , ezüst 
, réz ejtés; Cementation 

des Stahles, edzés, czemente- 
lés. ko.

Cementiren, ejteni aranyat, ezüs
töt, rezet; edzeni, czementelni 
aczélt. ko.

Cementirg-efässofen zur Dar
stellung· von Cementstahl,
edző edénypest, ezementelő 
szekrény, ko.

Cementirkasten, edzőszekrény, 
ezementelő szekrény, ko.

Cementirlauge, ejlő lúg. ko.
Cementirofen, edzőpest, ezemen

telő pest. ko.
Cementirpulver, edzőpor, öze

men tp or. ko.
Cementkaik, ezementmész. é.
Cementkitt, ezementragasz. é.
Cementkupfer, ejtett réz. ko.
Cementlutten, ejtőcsatornák, ko.
Cementmörtel, czementhabarcs. 

ο.
Cementpulver, 1. Cementirpul

ver.
Cementsehlamm, ejtett iszap. ko.
Cementsehlich, ezementszínpor.

ko.
Cementsilber, ejtett ezüst. ko.
Cementstahl, edzett aezél, oze- 

mentaezél. ko.
Cementstein, czemenlkő. é,
Cementtiegel, edző tégely, cze- 

mentelő tégely, ko.
Cementverputz, czementvakolat. 

é.
Cementwasser, czementvíz, ej

tővíz. ko.
Censiren, bírálni.
Censor, bíráló.
Censur, bírálat.
Centesimalthermometer, száz- 

fokú hőmérő.
Centesimalwage , százalékos 

sulymérő.
Centiméter, czentiméter.
Centner, mázsa.
Central, központi.
Centralbahnhof, központi pálya

udvar.
Centraleassa, központi pénztár.
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Centraldireetion, központi igaz
gatóság.

Centralfeuer, középponti tűz. f  
Centralisation, központosítás ,

egyesítés.
Centralisationssystem, közpon

tosító rendszer.
Centralisiren, központosítani. 
Centralkraft, központi erő. 
Centralpunkt, közép pont. 
Centrifugai, központfutó. 
Centrifugai Gebläse, szeleltető. 

y é .

Centrifugalgesehwindigkeit ,
k ö z p ο n t fu t ó sebesség. 

Centrifugalkraft, központfutó 
erő.

Centrifugai Maschine, központ-
bitó gép. yé.

Centrifugalpumpe, központfuló 
szivattyú. yé.

Centrifugalregulator, központ-
futó szabályzó. yé.

Centripetal, középre ható. 
Centripetalkraft, középre ható 

erő.
Centriren, központozni. 
Centrirapparat, központozó ké

szülék.
Centrirzirkel, központozó körző. 
Centriwinkel, központi szög. 
Centrum, középpont, központ. 
Centrumbohrer, központos fúró. 

é.
Cephalopoden, eephalopodák. /'. 
Ceratiten, ceratiták. / .  
Cerithienkalk, cerithiummészkő.

/;
Cerreiche, cserfa, érd.
Certifleat, bizonyítvány.
Cerussit, fehérólomércz. á. 
Cervus Tarandus, cervus taran- 

dus. /.
Cession, átengedés, m. t. enged

mény.
Cessional, engedményi. 
Cessionale, cngedvény. 
Cessionär, engedményes.

Chablone, sablon, minta.
Chabotte im Pochsatz, fenék

vas ; z. Chabotte beim Ham
merwerk, üllőtok. ko.

Chabottenkern, üllőalap. ko.
Chabottenring, üllőtok gyűrűje. 

ko.
Chabottenstoek, üllőtőke. ko.
Chair, Drehscheibenstuhl, for-

gópad széke. yé.
Chalkanthit, rézvitriol, rézgálicz, 

kékkő. át.
Chalkoeit, rézsulfür. á.
Chalkolith, urán-réz-hydrophos- 

phát. át.
Chalkophyllit, rézcsillám, á.
Chalkopyrit, rézvassulfür. «.
Chalkosit, rézsulfür. át.
Chalkostibit, rézantimonsulfür.

át.
Chalybit, vaspát. á.
Chamäleonlösung, színpróbaol- 

dat. ké.
Chamotte, tűzálló keverék.
Chamottestein, Chamotteziegel,

tűzálló tégla. ko.
Character, jellem, rang.
Charaeteristik, jellemzék.
Characteristiseh, jellemző.
Charge, adás. ko.
Chargiren, feladni, ko.
Chargirung, feladás, ko.
Charnier, sark, csukló, é.
Charnierband, csuklós pánt. é.
Chaussée, csinált út. é.
Chef, elöljáró, főtiszt, főnök.
Chemie, chemia, vegyülettan; 

analytische Chemie, elemző 
vegyülettan; organische Che
mie, szerves vegyülettan ; an
organische Chemie, szervet
len vegyülettan. v.

Chemikalien, vegyületszerek. v.
Chemiker, chemikus, vegyítő, v.
Chemisch, vegyülettani. v.
Chemischer Process, vegyület- 

folyam. v.
Cheropotamus, cheropotamus. f.
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Chiastolithsehiefer, chiaslolilh- 
pala. f .

Chlor, chlor, ο.
Chloraluminium, chloral umini- 

um. V.
Chloration, chlorosítás. v. 
Chlorblei, ólomchlorid. ο. 
Chloreisen, vaschlorid. o. 
Chlorgold, aranychlorid. v. 
Chlorid, chlorid. v. 
Chloridlösung, chloridoldat. v. 
Chlorige Säure, chlorossav. o. 
Chlorigsaures Salz, chlorossavas

SÓ. V.

Chlorimetrie, chlormérés. o. 
Chloriren, chlorositni. n. 
Chlorirendes Rösten, chlorosító 

pörkölés, ko.
Chlorirung, chlorosítás. n. 
Chlorit, chlorit. Λ.
Chloritartig, rhloritnemü. /'. 
Chlorithaltig, chlorittartalmu. /'. 
Chlorithaltiger Gneiss, chlorit

tartalmu gnajsz. /.
Chloritiseh, chloritos, chlorit- 

szerü. f .
Chloritiseher Granitporphyr,

chloritszcrii giánitporfir. /'. 
Chloritschiefer, ehloritpala. /. 
Chlorkalium, chlorkálium. r. 
Chlorkalk, chlormcsz. o. 
Chlorkupfer, rözchlorid. r. 
Chlornatrium, konyhasó. 
Chlorsäure, chlorsav. v. 
Chlorsilber, chlorczüst, czüst- 

chlorid; v. kcrargyrit. ä. 
Chlorür, chlorür. r. 
Chlorwasser, chlorviz. r. 
Chlorwasserstoffsäure, sósav. o. 
Chrom, chrom. r. 
Chromeisenerz, chrom vasércz, 

chroinit. «.
Chromeisenstein, chrom vasércz. 

chromit. ά.
Chromit, chromit, chromvasércz.

ή.
C h r o n o lo g is c h , id ő ren d  szerin t.
C h r o n o m e te r , id ő m érő .

Chrysocolla, rézhidrosziiikát, ko- 
vamalachit, kovaréz. ά. 

Cicadeen, cicadéák. f.
Cinders, kokszhulladék, (jé. 
Cinnabarit, cinnabarit. á. 
Cinnamomen, cínnamornák. /'. 
Cinober, czinóber. v.
Cinopel, czinópel. ά.
Circular, körrendelet, körlevél, 

körözvény.
Circularsäge, körfűrész. L 
Circularscheere, körolló. ko. 
Circularschieber, forgó tolóka.

jé.
Cireularverordnung, körrende

let.
Circulation, forgalom. 
Cireulationsmittel, forgalmi esz

köz.
Circuliren, forgalomban lenni. 
Circumferenz, körszél.
Cirkel, körző.
Cisalien, vágadék. jw.
Ciseliren, vésőzni.
Cisterne, víztartó.
Citat, idézet.
Citation, idézés.
Citiren, idézni.
Cito, gyorsan.
Civil, polgári.
Civilbau, polgári építkezés. 
Civilbaukunde, polgári építéstan. 
Civilbedienung, polgári hivatal. 
Civilbehörde, polgári hatóság. 
Civilisation, művelődés.
Classe, osztály,
Classenmässig, osztályszerü. 
Classification, osztályozás, m. t. 

osztályzat.
Classiren, osztályozni, z. 
Classirung, osztályozás.
Clause, zárógát.
Clause!, záradék.
Clausuliren, záradékban kikötni. 
Cloanthit, arzénikolkobalt. á. 
Clymenien, clymeníák. / .
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Coaks, koksz; Backcoaks, ta- 
padtkoksz ; Sintereoaks, zsu
gorodott koksz; Sehaumcoaks,
habkoksz. b.

Coaksarbeiter, kokszoló, koksz
égető. b.

Coaksbrenner, kokszoló, koksz
égető. b.

Coaksbrennerei, kokszgyár. b.
Coakseinder, kokszhulladék. ko.
Coaksdruekmasehine, kokszki

tológép. b.
Coakserie, kokszgyár. b.
Coaksgicht, kokszadás. ko.
Coakshochofen, kokszn'agyol- 

vasztó. ko.
Coaksklein, kokszhulladék, b.
Coakslösehe, kokszhulladék, b.
Coaksofen, kokszkcmenczo. b.
Coaksroheisen, koksznyersvas. 

ko.
Coaksschuppen, kokszszíri. b.
Coaksverlader, kokszrakodó, b
Coalition, egyesület.
Cobalt, kobalt, r .

Cobold, bányarém. b.
Cocturen, sól'őző müvek. s. b.
Codex, törvénykönyv.
Codification, törvényszerkesztés.
Coefficient, együttható, hánya

dos, tényező.
Coelestin, czelesztin. á .

Coereitivkraft, fékező erő, visz- 
szatartó erő.

Coexistenz, együttlétezés.
Cohärenz, összetartás, összolug-

Cohäsion, összetartás, összefüg
gés.

Cohäsionskraft, összetartó erő.
Coineidiren, egybeesni, egybe

vágni.
Coke, 1. Coaks.
Collationiren, egyeztetni.
Collaudiren, fölülvizsgálni.
Collaudirung, fölülvizsgálni.
Collectaneen, gyűjtőiek.
Collection, gyűjtemény.

Colle éti vbegriff, gyűjtő fogalom.
Collectivglas, gyűjtő üveg.
Collectivlinse, gyűjtő lencse.
Collectivname, gyűjtő név.
College, tiszttárs.
Collegial, társas, testületi.
Collegium, testület.
Colli, Collo, árucsornó, göngyö- 

leg.
Collidiren, összeütközni.
Collision, összeütközés.
Colloquium, értekezés.
Colophonium, gyanta.
Colonie, gyarmat, telepítvény.
Colonisiren, gyarmatosítani, te

lepíteni.
Colonnade, oszlopzat. é.
Colonne, hasáb, rovat.
Colorimetrie , colorimetrische 

Probe, színhasonlítás, színpro- 
ba. ké.

Colorimetrisch, színhasonlati. ké.
Coloriren, színezni.
Colorit, színezet.
Colossal, óriási.
Combination der Krystallfor- 

men, összealakulás. á.
Combinationskante, összealaku

lás éle. á.
Combinationslehre, egybevetés- 

tan.
Combiniren, egybevetni, össze

ül aki tni.
Combinirter einfacher Pudd

lings- und Glühofen, egye
sített egyszerű kavaró és he
vítő kemencze. ko.

Combinirter Sehweiss-Doppel- 
puddlings-, und Glühofen, 
egyesített hegesztő-kettős ka
varó- és hevítő kemencze. ko.

Combustibel, éghető.
Combustibilität, éghetőség.
Comitat, megye.
Comité, választmány, bizottság.
Commandite, kültársulat.
Commassation, tagosítás.
Commassiren, tagosítni.
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Commensurabel, mérhető. 
Commensurabilität, mérhetőség. 
Commentar, értelmezés. 
Commentator, értelmező. 
Commentiren, értelmezni. 
Commerzial, kereskedelmi. 
Commerzialstrasse, országos út. 
Commissar, biztos. 
Commissariat, biztosi hivatal 
Commission, bizomány, bizott

ság; technische Commission, 
műszaki bizottság. 

Commissionaliter, bizottságilag, 
Commissionär, bizományos. 
Commissionsgeschäft, bizomá

nyos üzlet.
Commissionsglied, bizottsági tag. 
Commissionsgut, bizományos 

áru.
Commissionsprovision , bizo

mány díj.
Commissionswaare, bizományos 

áru.
Committent, megbízó. 
Committiren, megbízni. 
Communalweg, községi út. 
Communalwesen, községfigv. 
Commune, község.
Communicat, közlemény. 
Communication, közlekedés. 
Communicationsbrücke, közle

kedő híd.
Communicationslinie, közleke

dés vonala.
Communications - ministerium,

közlekedésügyi minisztérium. 
Communicationsmittel, közleke

dés eszköze.
Communieationsrohr, közlekedő 

cső.
Communicationsweg, közlekedő

út.
Communieativ, közlekedő. 
Communieiren, közlekedni. 
Communität, község. 
Commutator, áramlatcserélő. <jé. 
Compact, egybetartó. 
Compagnie, társulat.

Compagnon, társ.
Compass, tájmutató, tájékozó; 

Handeompass, kézi tájékozó; 
Hängeompass, függő tájmu
tató. h m .

Compassgehäuse, tájmutató tok
ja. bin.

Compassnadel, iránytű, mágnes
tű. hm.

Compassring, tájgyűrű. hm. 
Compendiös, kivonatos. 
Compendium, kivonat, rövid fog

lalat.
Compensation, pótlás, kiegyen

lítés’.
Compensationsrohr, pótlóeső , 

kiegyenlítő eső. <jé. 
Compensationsvorrichtung, ki

egyenlítő készülék, ( j é .  

Compensiren, pótolni, kiegyenlí
teni .

Competent, illetékes, versenyző. 
Competenz, illetékesség. 
Compilation, szedelék. 
Compilator, böngész iró. 
Compiliren, összeszedni. 
Complement, egészíték. 
Complementär, kiegészítő. 
Complementärwinkel , pótló

szög, kiegészítő szög.
Complet, teljes.
Completstand, teljes állomány. 
Complex, összesség. 
Compliciren, összebonyolítni. 
Complieirt, bonyolult. 
Componente, összetevő, alkotó. 
Compossessor, birtokos társ. 
Compossessorat, közbirtokosság. 
Compressibel, összenyomható. 
Compressibilität, összenyomha

tó ság.
Compressionsperiode, összenyo

más szaka. <jé.
Compressionspumpe, légsűrítő.

r -
Compressor, légsűrítő. < ß .  

Comprimirte Luft, sűrített le
vegő.
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Comptant, készpénzben.
Comptoir, író szoba.
Comtéfeuer, comtétűzhely. ko.
Coneav, homorú, öblös.
Concavität, homorúság, öblös

i g .
Concavlinse, homorú lencse.
Concavspiegel, homorú tükör.
Concentration, összegyűjtés, tö- 

ményítés.
Concentrationsarbeit, tömény í- 

tés; 3. töményítő olvasztás, ko.
Coneentrationskupferstein, má

sod rézkéneskő. ko.
Concentrationslechschmelzen, 

töményítő kéneskő olvasztás. 
ko.

Concentrationsschmelzen, töm é-
nyítő olvasztás, ko.

Concentrationsstein, Concen- 
trationslech, töményítő ké
neskő. ko.

Concentrationstreiben, tömé- 
nyitő leűzés. ko.

Coneentriren, töményíteni, ösz- 
szegyüjteni.

Concentrirkessel, töményítő ka- 
zán. ko.

Concentrirte Schwefelsäure, tö-
ménvített kénsav. v.

Concentriseh, egyközepü. <ß.
Concentrisch schalig, központi

lag héjas. / .
Concept, fogalmazvány.
Conceptsbeamte, fogalmazó.
Conceptsfach, fogalmazó szak.
Concession, engedélyezés, m. t. 

engedély.
Concessional engedélyes.
Coneessionirt, engedélyezett.
Coneessionsbedingung, enge

délyezés föltétele.
Concessionsbewerber, engedély

ért folyamodó.
Concessionserneuerung, enge

dély megújítása.
Concessionsgesuch, engedélyért 

való folyamodvány.

Concessionsurkunde, engedély, 
engedélyokirat.

Conchilien, kagylók.
Concipíren, fogalmazni. 
Coneipist, Concipient, fogalmazó. 
Conclusum, határozmány. 
Concordant, megegyező. 
Concret, összetes, valóságos. 
Concretaliter, összetesen. 
Concretal Status, összetes állo

mány, valóságos állomány. 
Concretion, tömörület, gyüledék. 

./·
Concurrent, pályázó, versenyző. 
Concurrenz, verseny, versenyzés. 
Concurriren, pályázni, verse

nyezni.
Concurs, pályázat, csőd. 
Concursausschreibung, pályá-

zathirdetós, csődhirdetés. 
Coneurserklärung, cső d b ej el cn - 

tés.
Concursgläubiger, csődhi tel ező. 
Concursmasse, csődtömeg. 
Condensation, sűrítés. 
Condensations Dampfmaschine,

sűrítő gőzgép, <jé. 
Condensationskammer, sűrítő

kamara, ko.
Condensationsvorrichtung, sű

rítő készülék, ko. 
Condensationswasser, lecsapó

dott víz. (jé.
Condensator, sürítő. jé. 
Condensiren, sűríteni.
Condition, föltétel.
Conditionell, fölt étel es. 
Conditionsgeding , föltételes 

szakmány. h.
Conducteur, kalauz. 
Conductkosten, temetés költsége. 
Conductor, elektromossággyüjlő. 
Conduite, magaviselet. 
Conduitliste, szolgálati —, mi- 

nősítvényi táblázat. 
Conduittabelle, szolgálati —, mi- 

nősítvényi táblázat.
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Conferenz, értekezlet, tanácsko
zás.

Conferenzprotokoll, értekezleti 
jegyzőkönyv.

Conferiren, értekezni, tanács
kozni.

Confidentiell, bizalmasan. 
Confiscation, lefoglalás. 
Confisciren, lefoglalni.
Conflict, összeütközés.
Conform, szerint.
Conformität, egyformaság.
Confrontation, szembeál 1 ítá s. 
Confrontiren, szembeállítani. 
Confundiren, összezavarni. 
Confus, zavart.
Confusion, zavar.
Conglomerat, görgyület, konglo- 

merát. f .
Conglomeration, k οngl o rn e r Aló -

dás, tömegbeverödés. /'. 
Congrua, papi illeték. 
Congruent, egyező.
Congruenz, egyezés.
Conieität, kúposság.
Coniseh, kúpos, kúpalakú. 
Conisehes Rád, kúpkerék, (jé. 
Conische Trommel, kúpos kö 

téldob. b.
Conjeetur, hozzávctés. 
Connexion, összeköttetés. 
Connivenz, elnézés. 
Conscription, összeírás.
Consens, helybenhagyás, bele

egyezés.
Consentiren, beleegyezni. 
Consequent, következetes. 
Consequenz, következetesség. 
Conservation, fentartás. 
Conserviren, fentartani, jókar

ban tartani.
Conservirung, fentartás, jókar

ban tartás.
Consignation, jegyzék kimutatás. 
Consigniren, összejegyezni. 
Consistent, tömött, összeálló. 
Consistenz, tömöttség, összeálló-

ság.

Console, gyám, tartó. é.
Consolidiren mehrere Gruben

felder, egyesíteni bányatelke
ket. b.

Consorten, társak.
Consortium, társaság, társulat.
Constant, állandó.
Constante, állandó mennyiség.
Constanter Arbeiter, állandó 

munkás.
Constatiren, megerősíteni, bebi

zonyítani, megállapítani.
Constituirung einer Gesell

schaft, társulat alakulása.
Constitution, alkotmány.
Constitutionalismus, alkotmá

nyosság.
Constitutionell, alkotmányos.
Constitutionswidrig, alkotmány- 

ellenes.
Constructeur, szerkesztő gépész.

re
construction, szerkesztés, szer

kezet. f .
Construiren, szerkeszteni, (jé.
Consultation, tanácskozás.
Consultationsprotokoll, tanács

kozás jegyzőkönyve.
Consum, fogyasztás.
Consument, fogyasztó.
Consumiren, fogyasztani.
Consumtion, fogyasztás.
Consumverein, fogyasztó egye

sület.
Contact , érintkezés , metalli

scher Contact, fémes érint
kezés.

Contaeteleetrieität, érintésben 
elektromosság.

Contaetfläehen, érintkező lapok.
Contactgang, érintkezésbeli ér. 

5 .
Contaetgestein, érintkező kőzet 

b.
Contactlagerstätte, érintkezés- 

beli telep. b.
Contactstock, érintkezésbeli 

tömzs. b.



91

Contaettheorie, érintkezés elmé
lete.

Contant, készpénzben.
Contingent, tartozék.
Continuiren, folytatni.
Continuirlieh, folytonos.
Continuirlicher Stossherd, foly

ton működő lökőszér. 0.
Continuität, folytonosság.
Contirung, könyvelés.
Conto, számadó lap.
Contobueh, számadó könyv.
Contoeourant, Contoeorrente, 

folyó számadás, forgalmi szá
madás.

Contofinto, költött számadó lap.
Contour, vázlat.
Contract, szerződés, m. t. szer- 

ződmény.
Contraction, összehúzódás.
Contractionscoefficient, össze

húzódás tényezője, jé.
Contractmässig, szerződés sze

rint.
Contradiction, ellenmondás.
Contradictorisch, ellenmonda

tos.
Contrahent, szerződő fél.
Contrahiren, összevonni, szer

ződni.
Contramutter, ellenző csavar

ház, ellenző csavartok, jé.
Contrasignatur, ellenjegyzés.
Contrasigniren, ellenjegyezni.
Contrast, ellentét.
Contrebalancier, ellensulyhimba. 

jé.
Contrecurve, ellengörbület, el

lenkanyarulat. é.
Contredampf, ellengőz. jé.
Contremutter, ellenző csavar

ház, ellenző csavartok, jé.
Contribuent, fizető; Bruderla

dens Contribuent, társpénz
tárba fizető, b.

Controllapparat, ellenőrködő ké
szülék.

Controlle, ellenőrködés, ellen
őrzés.

Controllern·, ellenőr.
Controlle-Uhr, ellenőrző óra.
Controlliren, ellenőrizni, ellen

őrködni.
Controllmanometer, ellenőrző 

feszültségmérő. jé.
Controllmessung, ellenőrző mé

rés. bin.
Controllprobe, ellenpróba. ké.
Controllvérsueh, ellenkisérlet. 0.
Controllvorriehtung, ellenőrző 

készülék.
Contusion, zúzódás.
Conus, kúp.
Convalescent, lábbadozó.
Convention, egyezmény.
Conventionalstrafe, kikötött 

bírság.
Conventionell, egyezményi.
Conventionsfuss, egyezményi 

pénzláb.
Conventionsmünze, pengőpénz.
Convergent, összehajtó.
Convergenz, összehajlás.
Convergiren, ősszehajlani.
Converter, konverter, bessemer

körte. ko.
Convex, domború
Convexität, domborúság.
Convexlinse, domború lencse.
Convexspiegel, domború tűkör.
Convoi, őrkiséret.
Convolut, tekercs.
Coordinates együvé rendezők. 

hm.
Coordinatenebene, együvérende- 

zők síkja. hm.
Coordinatensy stem, e gy ü vé ren -

dezők rendszere, hm.
Coordination, egyenlőranguság.
Coordiniren , egyenlőranguvá 

tenni.
Coordinirt, egyenlő rangú.
Copey, bérszámadás, b.
Copie, másolat.
Copirbuch, másolókönyv.
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Copiren, másolni.
Copirmaschine, másológép.
Copierpapier, másoló papiros.
Copirpresse, másoló sajtó.
Copist, másoló.
Copperas, vasvitriol, vasgálicz. ú.
Coquille, öntöttvasminta, vastok. 

rí.
Corallenerz, korálércz. á.
Coramisiren, előltemezni.
Coriphodon, coriphodon. /.
Corniche, pártázat oszlopon, é.
Cornwallkessel , kornvalkazán.

!/>'■
Corollarium, folyomány.
Corporation, testület.
Corpus delicti, bűnjel, bűn

tárgy.
Corpus juris, törvénytár.
Correct, hibátlan, szabatos.
Correction, Correctur, javítás, 

igazítás.
Correetionsschraube,igazító csa

var. (jé.
Correlation, viszony.
Correlativ, viszonylagos.
Correspondent, levelező.
Correspondenz, levelezés ; tele

grafische Correspondenz, te- 
legrafi értekezés.

Correspondiren, levelezni, meg
felelni.

Correspondirend, megfelelő.
Corridor, födött folyosó, é.
Corrigiren, javítani.
Corrosiv, maró.
Corrosion, marás.
Corruption, romlás, veszteget- 

hetőség.
Cosinus, koszinusz.
Cosinus versus, visszás koszi

nusz.
Cotangens, pótló érintő.
Cote, följegyzett mérték, méret

szám. Lm.
Cotiren, mértéket bejegyezni, hm.
Cotta bei der brescianer Stahl- 

friseherei, bocs. ko.

I Coulisse, vezeték, csúsztató ív, 
vezető ív. (jé.

Coulissenradl, vezető karika, pr. 
Coulissensteuerung, íves válto

gatómű, vezetőíves váltogató. 
jé.

Coupon, szelvény.
Couponheft, szelvényfüzet. 
Courirzug, gyorsvonat.
Cours, árfolyam, árkelet. 
Coursiren, forgalomban lenni. 
Coursverlust, árkeleti veszteség. 
Courswerth der Actien, a rész

vények árkeleti értéke. 
Courszettel, árfolyamjegyzék. 
Courtage, közbenjárás díja. 
Courtier, közbenjáró.
Couvert, levélboríték.
Covellit, rézsulfür, rézindigo. ét. 
Crania, crania. / .
Crater, kráter, töltsér. f .
Credit, hitel; a könyvelésnél: 

követel, adott.
Creditanstalt, hitelintézet. 
Creditbrief, hitellevél. 
Creditfähig, hitelre érdemes. 
Creditfähigkeit, hitelreérdemes- 

ség.
Creditiren , hitelezni , hitelbe 

adni.
Creditiv, megbízó levél. 
Creditor, hitelező, követelő. 
Creditpapiere, hitelpapirosok. 
Creditsbuch, hitelkönyv. 
Creditseite, üzleti könyvekben : 

követelő oldal.
! Creditsoperation, hitelművelet. 

Creditsverkauf, eladás hitelre. 
Creditwesen, hitelügy.
Crida, bukás.
Cridatar, bukott.
Criminal, bűnvádi. 
Criminalcodex, bűnfenyítő tör

vénykönyv.
Criminaluntersuchung, bűnügyi 

vizsgálat.
Criminalverfahren, bűrifeny í tő 

eljárás.
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Crinoideen, ennoideák. / .  
Criterium, ismertető jel.
Critik, bírálat.
Critisiren, bírálgalni.
Croeoisit, vörös ólomércz. á. 
Croquis, vázlat.
Cpystall. kristály.
Cubatup, köbözés.
Cubik, köb.
Cubikeentimeter, köbezentimé- 

ter.
Cubikdeeimeter, köbdcr.zimétor. 
Cubikfuss, köbláb.
Cubikinhalt, köbtartalom. 
Cubikklaftep, köb-öl. 
Cubikmass, köbmérték. 
Cubikmeter, köbméter. 
Cubikwupzel, köbgyök. 
Cubikzahl, köbszám.
Cubiren, köbözni.
Cubiseh, köbös.
Cubus, köb.
Culmination, a csillagoknál: de

lelés. hin.
Culminationspunkt, delelő pont. 

hm.
Culminationszeit, delelés ideje. 

hm.
Culminiren, delelni, tetőpontra 

hágni. hm.
Cultiviren, művelni.
Cultup, művelés; Forsteultur,

erdősítés, érd.
Cumuliren, halmozni.
Cunette, vezérárok. é. 
Cupellation, leűzés. hé.
Cupelle, űzőke. hé.
Cupelliren, leűzni hé. 
Cupiliferen, eupiliferák, / .  
Cupolofen, ömlesztőpest. ko. 
Cupolofenbetrieb, ömlesztő mun

ka. ho.
Cupolofenguss, öntés az ömlesz

tőből. ho.
Cuprit, rézoxidul, vörösrézércz. 

út.
Curialstyl, hivatalos stilus.

Currentmass, folyó mérték, hossz
mérték.

Curve, görbe vonal, kanyarulat; 
scharfe Curve, erős kanyaru
lat.

Curvenanfang·, kanyarulat, kez
dete.

Curvenende, kanyarulat vége.
Curvenhalbmesser, kanyarulat 

sugara.
Curvenlineal, görbe vonalzó, 

horgas vonalzó.
Curvenradius, 1. Curvenhalb

messer.
Cuvelage, víztől mentő akna- 

béllés, vízálló aknabéllés. I.
Cuveliren, vízállóan béllelni ak

nát. b.
Cuvelirung·, vízálló aknabéllés, 

víztől mentő aknabéllés. h.
Cux, bányarész. h.
Cuxschein, részjegy, h.
Cyan, cyan. r.
Cyaneisen, cyanvas. r.
CyangOld, cyanarany. v.
Cyankalium, cyankálium. v.
Cyankupfer, cyanréz. v.
Cyanmetall, cyanfém. v.
Cyanosit, 1. Chalkantit.
Cyansilber, cyanezűst. v.
Cyathophyllen, cyathophillumok.

f
Cyclus, időkör.
Cykloide, cykloida.
Cykloidenpendel, cykloidingó.

<jé.
Cylinder, henger; Ausseneylin- 

der, külső henger; horizonta
ler Cylinder, vízszintes henger; 
innerer Cylinder, belső hen
ger ; liegender Cylinder, fekvő 
henger; rotirender Cylinder, 
forgó henger ; oscillirender 
Cylinder, ingó henger; hohler 
Cylinder, űrhenger, gé.

Cylinderboden, hengerfenék. gé.
Cylindérbohrmaschine, henger

fúró gép. gé.
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Cylinderdeekel, hengerfödél. jé.
Cylinderdeckelhandhabe, hen

gerfödél markolata. jé.
Cylinderdrehbank, esztergapad 

hengerek megmunkálására. jé.
Cylinderdurchmesser, henger 

átmérője, (jé.
Cylinderfläche, hengei felület.
Cylindergebläse, hengeres fúvó. 

ko.
Cylinderglas, hengerüveg.
Cylinderhahn, tisztító csap. jé.
Cylinderkessel, hengeres kazán.

<β·
Cylinderkessel mit innerer 

Feuerung, belül fűlő hengeres 
kazán, jé.

Cylinderkolben, hengerdugatyú.
<β·

Cylindermantel, hcngerköpe-
nveg. jé

Cylinderrand, henger karimája. 
!/<’■

Cylinderraum, henger ürege. jé.
Cylindersehmierhahn, henger 

kenő csapja, jé.
Cylinderumhülíung, Cylinder- 

verkleidung, hengerköpenyeg, 
hengerhurkolat. jé.

Cylinderwand, hengerfal. jé.
Cylinderweite, 1. Cylinderdurch

messer.
Cylindrisch, hengeralaku, hen- 

gerded.
Cynosur, zsinórmérlék.
Cyprit, rézsulfür. ú.

D.
Dach, födél; gebrochenes Dach, 

törtfűdéi ; gerades Dach, sík
födél ; windschiefes Dach, 
ferdefödél ; winkelrechtes 
Dach, Satteldach, nyeregfö
dél ; Giebeldach, Schopfdach, 
Walmdach, csűcsfödél; Pult
dach, félfödél; MansaPddaeh, 
rnanzárdfödél. é.

Dachabbinden, födelet kötni. é.
Dachanzug, pótló gerenda, é.
Dacharbeit, a. m. Gewinnung 

in der First, fűntjevájás, te- 
tővájás, mennyezotvájás. I>.

Dachaufriss, födélrajz. é.
Dachausmittelung, födélterve

zés. é.
Dachbalken, födélgerendák, é.
Dachbinder, födélkötő. é.
Dachblech, födéllemez. é.
Dachboden, padlás, é.
Dachbund, szarukötés. é.
Daehconstruction, lodélszorke- 

zet. é.
Dachdecker, házfedő, cserepező. 

é.
Dachdeckung, födelezés; Dach- 

deckung mit Schindeln, zsin- 
delyezés; Dachdeekung mit 
Stroh, zsúp ozás; Dachdeekung 
mit Ziegeln , eserepezés ; 
Dachdeckung mit Rohr , 
nádazás, é.

Dacheindeckung , 1. Dach - 
deckung.

Dach eines Gesteines, das Han
gende, fedő. h.

Dacheinlassung, födúlléczezés. /,
Dachei, a. m. Luppe, boesvas. r.
Dacherz, fedőéroz. b.
Dachfahrtenhaggen, födéllel ra

li orog. é.
Dachfenster, padlásablak. é.
Dachfette, vendéggerenda, é.
Dachfirst, födélgerincz, födél

orom. é.
Dachförmig, födélalaku.
Dachgebinde, szarufakötés. é.
Dachgerüst, födélszerkezet, é.
Dachgeschoss, födélszín. é.
Dachgesims, födélpárkány, é.
Dachgesperre, födélszarnzat. é.
Dachgestein, fedő kőzet. b.
Dachgiebel, födélesűes. é.
Dachgradirung der Salzsoole, 

födélsürílés. *. b
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Dachhacken, födélkampó. é.
Dachkammer, padlásszoba. é.
Dachkehle, födólzng. é.
Daehknopf, csúcsgomb. é.
Dachlatte, födéllécz. <'.
Dachpappe, födélpapiros. é.
Dachpfanne, öblös födélcserép. 

é.
Dachplattenträger, fedőlapok 

tartója, é.
Dachreiter, födéltorony, födél- 

süveg. é.
Dachriegel, csatló gerenda, é.
Dachrinne, ereszcsatorna, födél- 

csatorna é.
Dachrinnenhaggen, födélcsator- 

nahorog. é.
Dachröhre, ereszcső. L
Daehrösehe, födéleresz. é.
Dachschiefer, födélpala. é.
Dachschindel, zsindely, é.
Dachschwelle, födéltalp. <’.
Dächsel, kapacs, é.
Dachsparren, szarufa, é.
Dachspitze, födélcsúcs. é.
Dachstein, fedő kőzet; b. födél

cserép ; pala. é.
Dachsteinkalk, dachsteinmészkő. 

/·
Dachstrebe, sarkkötő, födéldúcz, 

hónaljfa. é.
Dachstube, padlásszoba. é.
Dachstuhl, födélszék; stehender 

Dachstuhl, álló födélszék; lie
gender Daehsíuhl, fekvő fö
délszék. é.

Dachstuhlbalken, székgerenda. 
é.

Dachstuhlfette, szarutámaszfa. é.
Dachtraufe, födéleresz. é.
Dachverbindung, födélkötés. <’.
Dachversehalung, födélburkolat.

L
Dachwerk, födélzet. é.
Dachziegel, cserép, cseréptégla, 

cserépzsindely, é.
Dachziegelbrett, cserépdeszka, é.

Dachziegelmodell, cserépminta. 
é.

Dachzimmer, padlásszoba, é
Dacit, daczit. / .
Dail, a. m. Luppe, bocs. /,:<>
Dailmachen, bocsot készíteni, ko.
Damascener Stahl, sávos aczél, 

damaszk aczél. ko.
Damasciren, sávozni. ko.
Damaseirer, sávozó. ko.
Damaststahl , 1. Damascener

Stahi.
Damm, töltés, gát; é. Damm, 

a. m. Wallstein, gátkő. ko.
Dammbasis, töltés talpa. é.
Dammbruch, gátszakadás.
Dammbrust, gátmell; é. Damm- 

brust, az olvasztónál, gátkő- 
mell. ko.

Dämmen, elgálolni, töltést csi
nálni ; (’. dämmen einen Ofen, 
(dfojtani. ko.

Dammerde, televény.
Dammfuss, töltés töve. é.
Dammgrube , anyaggödör ; <'.

Dammgrube in der Giesserei,
mintagödör, öntőgödör. ko.

Dammgrubendeckplatte, öntő- 
gödör fedő lapja. ko.

Dammgrubenring, öntőgödör 
gyűrűje, ko.

Dammhöhe, töltés magassága, é.
Dammkörper, gáttest, töltéstest.

é.
Dammkrone, gátkorona, töltés 

koronája, é.
Dammrutschung, töltés csu- 

szamlás. é.
Dammschloss, gáttő. é.
Dammschluss, gátzár. é.
Dammschutt, gáttöltés, é.
Dammspiess, csapoló rúd. ko.
Dammstein, gátkő. ko.
Dammstossen, gátat készíteni, h.
Dammwächter, gátőr. h.
Dammwehre, gát zár. (>.
Dammwurzel, gáttő. h.
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Dampf, g ő z ; ausgenutzter 
Dampf, fáradt gőz; frischer 
Dampf, működő gőz; gesät
tigter Dampf, telített gőz; 
mit Wasser gemischter 
Dampf, vizes gőz; feuchter 
Dampf, nedves gőz; trocke
ner Dampf, száraz gőz ; über
hitzter Dampf, túlságosan he
vített gőz; voller Dampf, tel
jes gőz; ausströmender Dampf, 
kiömlő gőz. yé.

Dampfabflusskanal, gözkibocsá- 
tó-nyílás. yé.

Dampfableitungsrohr, Dampf- 
abstossrohr, gőzki fúvó cső, 
gőzkibocsátócső. yé.

Dampfabsperrung, gözelrekesz- 
t és. yé.

Dampfausblaserohr, gőzkibo-
csát.ócső, gőzkilüvócső. yé.

Dampfausdehnung, a gőz ter
jeszkedése. yé.

Dampfauslassrohr, gőzki bocsátó 
cső. gőzkilüvócső. yé

Dampfausströmung, gőzkiömlés.
!/<’·■

Dampfbad, gőzfürdő.
Dampfbildung, gőzképződés, 

gőzfejlődés, yé.
Dampfboot, gőzhajó, yé.
Dampfbremse, gőzfék. yé.
Dampfcanal, gőzcsatorna, yé.
Dampfeondensator, gőzsűrítő, yé.
Dampfcylinder, gőzhenger, yé.
Dampfdach vor dem Schmelz

ofen, gőzfogó. yé.
Dampfdicht, gőzálló. yé.
Dampfdom, gőzgyüjtő. yé.
Dampfdruck, gőznyomás; hoher 

Dampfdruck, magas gőznyo
más; niedriger Dampfdruck, 
alacsony gőznyomás, yé.

Dampfdruckmesser, gőzfeszült- 
ségmérő. yé.

Dampfeinlassrohr, gőzbcbocsátó 
cső. yé

Dampfeinlassventil, gőzbobo- 
csátó szellentyű. yé.

Dampfeinströmungscanal, gő z - 
bebocsátó nyílás, yé.

Dampfeinströmungsrohr, gőz- 
behocsátó cső. yé.

Dampfen, gőzölögni.
Dämpfen, den Schmelzofen, el

főj I a ni. ko.
Dampfentwickelung, gőzfejlő

dés, gőzfejlosztés, gőzképzödés. 
!J<··

Dampfer, gőzös. yé.
Dampferzeuger, gőzfejlesztő, yé.
Dampferzeugung, gőzk é pző dés, 

gőzfejlődés, gőzfejlesztés, yé.
Dampffähre, gőzkomp. yé
Dampfförmig, gőzalakn.
Dampfgebläse, gőzhívó. ka.
Dampfgöppel, aknából szállító 

gőzgép, b.
Dampfhahn, gőzzáró csap. yé.
Dampfhammer, gőzpöröly. i<>.
Dampfhammerständer, gőzpő- 

rtiIy állványa. k<>.
Dampfhaspel, gőzgöngörítő, gőz- 

kankarék, gőzerejü kankarék. 
h.

Dampfheitzung, gőzfűtés, é.
Dampfheitzvorrichtung, gözfű- 

tésre való berendezés, é.
Dampflndicator, gőzmunka jelző.

yé.
Dampfkammer, gőzkamara, yé.
Dampfkessel, gőzkazán; sta

tionärer Dampfkessel, helyt
álló gőzkazán, yé.

Dampfkesselgarnitur, gőzkazán 
szerelvénye, yé.

Dampfkesselmauerung, gőzka
zán falazata, yé.

Dampfkesselnietung, gőzkazán 
szegecselése. yé.

Dampfkesselverkleidung, gőz
kazánburkolat. yé.

Dampfkolben, gőzhengerdngat- 
tyú. yé.
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Dampfkolbenstange, d n ga tlyú- 
π'κΐ. jé.

D am pfkraft, gőzerő.
Dampfkrahn, gőzgém; festste

hender Dampfkrahn, helyt- 
iVIló gőzgém ; transportabler 
Dampfkrahn, futó gözgém. jé.

Dampfleitung, gőzvezeték. jé.
Dampfleitungsrohr , gözvezcíő 

cső, jé.
Dampfmantel, gőzkazán köpö

nyege. jé.
Dampfmaschine, gőzgép; dop

pelt wirkende Dampfmaschi
ne, kettős működésű gőzgép; 
einfach wirkende Dampfma
schine , egyszerű működésű 
gőzgép; stationäre Dampfma
schine, helytálló gőzgép; trans
portable Dampfmaschine , 
hordozható gőzgép, lokomobil; 
horizontale Dampfmaschine, 
fekvő gőzgép: stehende Dampf
maschine, álló gőzgép, jé.

Dampfmaschine mit Expansion, 
terjeszkedéssel működő gőzgép.

Dampfmaschine ohne Expan
sion, terjeszkedés nélkül mű
ködő gőzgép, jé.

Dampfpfeife, gőzsíp. jé.
Dampfpochwerk, gőzerejű zúzó.

Dampfproduction, gözíéjlesztés.
β ·

Dampfproduetionsfähigkeit ,
gőzfejlesztő képesség, jé.

Dampfpumpe, gőzerejíi szivattyú, 
gőzszivattyú. jé.

Dampframme, göz.hak, gőzerejíi 
verőgép. jé.

Dampfraum, gőztér. jé.
Dampfregulator, gözszahályozó. 

<J <’■
Dampfrohr, gőzcső. jé.
Dampfsammler, gőzgyüjtíi. jé.
Dampfschieber, gőztolóka, váltó 

tolóka. jé.

Dampfschiff, gőzhajó. 
Dampfspannung, gőzfcszűltség; 

Dampfspannung von 2 At
mosphären, két. légköri fe
szültség. jé.

Dampfstrahl, gőzsugár. jé. 
Dampfstrahlpumpe, gözsugár- 

szivaltvú. jé.
Dampfüberdruck, gőznyomás

fölöslege, jé.
Dampfüberhitzung, a gőz túl

ságos hevítése, jé. 
Dampfübersehuss, gőzfölösleg.

jé.
Dampfventil, gőzszellentyű. jé. 
Dampfverbraueh, gőzfogyasztás.

<β·
Dampfverlust, gőzveszteség, jé. 
Dampfvertheilung, gőzelosztás.

β ·
Dampfvertheilungsmechanis - 

mus, gőzosztó készülék, jé. 
Dampfvertheilungsschieber , 

gőzosztó tolóka. jé. 
Dampfvolumen, a gőz térfogata.

r
Dampfwagen, gőzkocsi, lokomo

tív. jé.
Dampfwasserhebmaschine, víz

emelő gőzgép, jé. 
Dampfwinde, gőzerejíi göngörítő, 

gőzerejíi kankarék. h.
Danait, kénarzénvas. «. 
Dankarbeit, a. m. Arbeit nach 

der Abdankung, leköszönés 
utáni munka, búcsú munka. b. 

Danken, a. in. abdanken, lekö
szönni b.

Darangabe, fölpénz. foglaló. 
Daraufgabe, ráadás.
Darlegen, előadni, előterjeszteni. 
Darlehen, kölcsön. 
Darlehensvertrag, kölcsönszer- 

ződvény.
Darleihen, kölcsön adni. 
Darleiher, kölcsönadó. 
Darnaehaehtung, hozzá alkal

mazkodás, mihez tartás.
7
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Darrarbeit, aszalás; Darrarbeit, 
eine mit dem Rohsehmelzen 
und der Verbleiung· verbun
dene Saigerung, olvasztással 
egybekötött csurgató folyamai. 
ko.

Darrbalken, aszaló rúd. ko.
Darrbank, aszalójául, ko.
Darrbleeh, aszaló lap. ko.
Darrblei, csurgatott ólom. k o .
Darre, aszaló kemencze. ko.
Darren, aszalni; darren die 

Kiehnstöeke, csurgatni, ko.
Darrgasse, aszaló rés. ko.
Darrgesehur, csurgatás salakja. 

ko.
Darrkammer, aszaló kamra. ko.
Darrkiehnstoek, aszalók, ko.
Darrkiehnstoekkupfer, aszalék- 

réz. ko.
Darrleeh, aszalékkéneskő. ko.
Darrling, aszalók, ko.
Darrofen , aszaló kemencze ; 

Darrofen, a. rn. Saigerherd, 
csurgató tűzhely, ko.

Darrofeneanal zum Holzdarren,
faszárító csatorna, ko.

Darrproeess, aszalással egybekö
tött olvasztó folyamat, ko.

Darrrost, aszalók, ko.
Darrscharte, aszaló padkötő. k o .
Darrschlacke, aszalás salakja; 

wilde Darrschlaeke, aszalás 
big salakja; gezogene Darr
schlacke, aszalás vont salakja. 
ko.

Darrsohle, aszalórés feneke, k o .
Darstellen, előállítani.
Darstellende Geometrie, ábrá

zoló méréstan.
Darstellungsgabe, előadó tehet

ség.
Darstellungsweise , előállítás 

módja.
Data, Daten, adatok.
Datiren, keltezni.
Dato, kelet; a Dato, mától; bis 

Dato, máig.

Datum, kelte valamely iratnak.
Datumstempel, keltező bélyeg.
Daube, donga.
Dauer , tartósság ; Zeitdauer 

eines Baues, az építés idejé
nek hossza.

Dauerhaft, tartós, tartósan.
Dauerhaftigkeit, tartósság.
Daumen am Rundbaum, térítő

szeg. h.
Däumling an der Poehwelle,

bütyök, z.
Däumlingbohrer, bütyökfúró. z.
Däumlingwelle, bütykös görönd. 

z.
Debatte, vitatás, m. t. vita.
Debattiren, vitatni.
Debet, tartozik, vett.
Debetseite, tartozás oldala.
Debit, eladás, árukelet.
Debitiren , eladni , tartozásba 

tenni könyvelésné 1.
Debitor, adós.
Decadenz, hanyatlás.
Decantiren, leönteni, r.
Deearbonisiren den Stahl, szén- 

teleniteni aezélt. ko.
Decennium, évtized.
Deeimalbrueh, tizedes tört.
Deeimalmass, tizedes mérték.
Decimalsystem, tizedes rendszer.
Deeimalwage, tizedes sülymérö.
Decision, határozat.
Decisiv, elhatározó.
Dechsel, horzsoló.
Deckbalken, fedő gerenda. <·.
Deckboden, padozat.
Decke des Kohlenmeilers, bog- 

sa la karó ; m/. Decke des Zim
mers, szoba mennyezete, fö- 
demény; Decke eines Hauses, 
padlás; Decke des Wagens, 
kocsitakaró ponyva.

Deckel, fedő.
Deekelsehliessen beim Walz

werk, fedő kapcsok, ko.
Deckelsieb, kétfenekü rosta. ko.
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Decken, fedezni, befödni; é. die 
Kosten decken, költségeke! 
fedezni; das Gebäude decken, 
épületet befödni, é. 

Deckenanker, födéltartó. ί·. 
Deckenfüllung, mennyezet béllés.

Deckenputz, födeinény díszítés.

Deckenriss, födémén v vázlat. <■ 
Deckenschalung, mennyczetbé- 

jalás, födemény deszkázat. «. 
Deckenstück, mennyezet fest-

vény. r.
Deckenträger, födéltarló. <·. 
Deckfarbe, boritó festék. <·. 
Deckfaschine, borító rőzsekéve. 

é.
Deekfläche der Schieber, a to- t

lóka fedőlapja. <jé.
Deckleiste, borító lécz. é. 
Deckplatte bei Frischherden, 

a készelő tűzhely fedő lapja; 
ko. Deckplatten bei Gebäu
den, fedő lemezek, fedő kövek ; 
é. Deckplatte der Schienpa
kete, a síncsomó fedő lapja. 
ko.

Deekreisig, fedőgaly. ko 
Deckscheibe, fedő lap. <ß. 
Decksehiefer, födélpala. é. 
Decksehiene des Pakets, a sín- |

csomó fedőlapja, ko.
Deckstein, fedőkő. é. 
Deekstraueh, fedőgaly. ko. 
Deektiegel, fedőtégely, ké 
Deckung, befedés, borítás, fede

zet.
Deckungsurkunde, fedező ok

irat.
Declarant, nyilatkozó, bevalló. 
Declaration, nyilatkozat, beval

lás.
Deelariren, kinyilatkoztatni, be

vallani.
Declination der Magnetnadel,

a mágnestű elhajlása, hm.

Deelinationsnadel, elhajlást mu
tató mágnestű, hm. 

Deeomponiren, szétbontani, r. 
Decomposition, szétbomlás, v. 
Deeompt, lerovás.
Decreditiren, hitelét csökkenteni. 
Decreditirt, hitel vesztett.
Beeret, rendelet; Anstellungs- 

decret, kinevező okirat. 
Decrepitiren, elpattogtatni, r. 
Decretaliter, rendeletileg. 
Decretiren, rendelni.
Dedueiren, levezetni.
Deductiv, levezetés.
Defect, hiány.
Deficit, hiány.
Definiren, értelmezni.
Definition, értelmezés.
Definitiv, végleges, véglegesen, 

elhatározó.
Deformation, eltorzulás, eltor

zítás.
Defraudiren, megcsalni, sikkasz

tani.
Degradation, lejebbítés, letétel. 
Degradiren, lejebbíteni, letenni. 
Dehnbar, ny illékony, nyúlós, 

nyújtható.
Dehnbarkeit, nyúlékonyság, 

nyujthatóság.
Dehnen, nyúlni, nyújtani.
Deich, gát, töltés, é.
Deichbau, gátépítés, é. 
Deichbruch; gátszakadás, c.
Deil, a. m. Luppe, bocs. ko. 
Deílen, a. m. Luppen machen, 

borsot csinálni, ko. 
Deisterformation, deisterkép- 

ződmény. f .
Dekameter, dekámétól·. 
Deklariren, bevallani, kinyilat

koztatni.
Delation, árulkodás, feladás. 
Delator, árulkodó, feladó. 
Delcredere, kezeskedni hitelező

ért.
Delegation, kik üldö11 ség. 
Delegiren, kiküldeni.

7*
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Deliberation, tanakodás. 
Deliberiren, tanakodni.
Delict, válság.
Delinquent, vétkes. 
Deliquesciren, szétfolyni. 
Deliqueseirung, szétfolyás. r. 
Delphinen, delfinek. / .  
D eltab ildungen , deltáké] iző« lé

sek. f
Deltoid, deltoid, ά .  

Deltoiddodekaeder, deltoidtizen- 
kettős. u.

Dem arcationslinie, határvonal. 
hm .

Demission, elbocsátás. 
Demoliren, lebontani, lerombolni. 
Demolirung, lebontás, lerombo

lás.
Dem ontiren, leszerelni. <jL 
Dem oralisation, erkölcsi elfaju

lás, elromlás.
Demuth, alázatosság.
Demiithig, alázatosan. 
Dem üthigen, megalázni. 
Dem üthigend, lealázó.
Denär, a. m. '/25ü einer Mark, 

dénár, k é .

Dendrit, dendrit, á .

Dendritisch, fűalaku. Λ .  

D endrom eter, ma gasságtnérö. /nm 
Denkmünze, emlákpénz. p c .  

D enkschrift, emlékirat. 
Denkw ürdig, emlékezetes. 
D ensität, tömöttség. 
D enunciant, feladó. 
Denunciation, feladás. 
Denuneiren, feladni. 
D epartem ent, ügyosztály. 
Deperdit, veszteség.
Depesche, sürgős irat. 
Deponent, Jótéteményoző. 
Deponiren, letéteményezni. 
Deponirung, letétel.
Deposit, letét, letétemény. 
Depositär, letéteményes. 
Depositenam t, letéteményi hiva

tal.

Depositenbank, letétbank.
Depositencasse, letétpénztár.
Depositengebühr, letét illeték.
Depositengeld, letett pénz.
Depositenj ournal, 1 e té tna p 1 ó.
Depositenprotoeoll, letétjegyző

könyv.
Depositentaxe, letétdij.
D epositenverw ahrer, lététől·.
Depositeur, le tétemén vező.
Deposition, letétel.
Depositprobe, letélpróba. l é .

D epositp robenpaquete , letéti
próbacsomók, l é .

Depositsehein, letéti bizonyít
vány.

Depositum, letétemény, letét.
Dépőt, tárház, tár; M aterial- 

dépőt, anyagtál·, szertár.
Deputat, járandóság.
Deputation, küldöttség.
Deputiren, kiküldeni.
D eputirte, követ.
Derbes Erz, tömör, vaskos érez. 

b.
Description, leírás.
Descriptive Geometrie, ábrázoló 

méréstan.
Designiren, kijelölni.
Designirt, kijelölt.
Desinfection, fertőtelonítés.
Desinficiren, fertőteleníteni.
Desolat, elhagyatott.

I  Desorganisation, felbomlás.
Desoxydation, szinités, dezoxi- 

dálás. /·.
Desoxydiren, színiteni, dezo.xi-

dálni. V.

Destillat, párolmány. c .

Destillation, lepárlás, lepárolta- 
tás ; trockne Destillation, szá
raz lepárlás; frac tion irte  Des
tillation , részleges lepárlás, c .

D estillationsgefäss , párol tató 
edény. r.

D estillationsprocess, párol ta.tás 
folyama, v.
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Destillationsproduct,párolmány.
v.

Destillirapparat, lepárló készü
lék. V.

Destilliren,le[)árolni, lepároltatni.
e-Destillirgefässofen, lepárló
edénypest. ko.

Destillirkammer, lopárló kamara.
n.

Destillirkolben, lombik, v. 
Destillirofen, lepárló kemencze. 

r.
Detail, részlet.
Detailansehlag, részletes költség

vetés. é.
Detailliren, részletezni.
Detaillirt, részletes.
Detailplan, Detailprojeet, rész

letterv.
Detailzeiehnung, részletrajz. 
Detonation, durranás.
Detoniren, eldnrranni.
Deul, bocs, lmeza, vasc.zipó. ív. 
Deupe, Deute, fii véka. b>. 
Deuteropyramide, másodrendű 

piramis, á.
Deutlich, érthető, világos. 
Deutlichkeit fürs Auge, vilá

gosság, fürs Ohr, érthetőség. 
Devalvation, értékcsökkenés. 
Devinculiren, fölmenteni kötelék 

alól.
Devinculirung, l'ölmentés köte

lék alól.
Devonisch, devunkorszakbeli. /'. I 
Dexel, kapacs, vájó szekercze. é. 
Diabasmandelstein, dinbasman- 

dulakő. /'.
Diagonal, átlólag.
Diagonale, átló.
Diagonalstrebe, .átló támaszfa. é, 
Diagonalstrecke, átló vágat. h. 
Diagramm, diagram. 
Diakisdodekaeder, trnpezoid-hu-

szonnégves. á.
Diallogit, mangánpát. <í.
Diamant, gyémánt, á.

Diamantbohrer, gyémánthegyü- 
lüró. b.

Diamantglanz, gyémántfény. «.
Diameter, átmérő.
Diametral, átmérői; diametral 

Calcul, közép számítás, átla
gos számadás, diametral ent
gegengesetzt, merőben ellen
kező.

Diarium, napló.
Diät, napi díj.
Diäteneiasse, díjfokozat, rang

osztály.
Diätenparticulare, napidíjszáma- 

dás.
Dicasterium, kormányszék.
Dichroitfels, dichroitszikla. /.
Dicht, bei flüssigen Körpern, 

sűrű; bei festen Körpern, 
tömött; wasserdicht, vízálló; 
luftdicht, légálló, dampfdicht, 
gözálló.

Dichte, Gichtigkeit, sűrűség, 
tömöttség.

Dichter Kalkstein, tömör mészkő.
/■

Diehtigkeitsmesser, sűrűségmé
rő. gé.

Dichtpolen, beim Raffiniren 
des Rosettenkupfers, sűrűvé 
buzgatni rezet. ko.

Dichtung, tömítés, tömködés, 
m t. tömedék. gé.

Dichtungskranz,Dichtungsring, 
tömítő, zárló gyűrű, gé.

Dichtungsmateriale, tömedék, 
tömítő anyag, zárló anyag. gé.

Dichtungszopf, tömedékfonat. gé.
Dichtwerg, tömő csepű. gé,
Diekzirkel, vastagságmérő, gé.
Dictando schreiben, előmondás 

után írni.
Dictionnaire, szótár.
Dictiren, diktálni, előmondani.
Didelphis, didelphis. /.
Diebelboden, csapos gerenda

mennyezet. é.
Diele, deszka, palló.
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Dielen, a. ni. mit Dielen bele
gen, bedeszkázni, bepallózni. 
é.

Dielenboden, deszkapadolat. L
Dielenlager, párnafa, é.
Dielennagel, pallószeg.
Dielensäge, hasító fűrósz. <·.
Dielenwerk, deszkázat, pallózat. 

é.
Dielung, deszkázat, pallózat. í\
Dienen, szolgálni; es diene zur 1 

Nachricht, szolgáljon tudó- j 
másul.

Diener, szolga. j
Dienlich, használható.
Dienst, szolgálat, hivatal; tech

nischer Dienst, műszaki szol
gálat; seinen Dienst besor
gen, hivatalos kötelességében ! 
eljárni; seines Dienstes ent- ; 
setzen, hivatalából kitenni; er ί 
ist ausser Diensten, szolgálat j 
nélkül van.

Dienstabzeichen, szolgálati .jel
vény.

Dienstalter, szolgálati idő.
Dienstangelegenheit, hivatalos j 

ügy-
Dienstbar, szolgálni köteles.
Dienstbarkeit, szolgalom.
Dienstbeflissen, szolgálatra kész.
Dienstbereich, hivatalos kör.
Dienstbezüge, járandóságok.
Dienstkathegorie, hivatalos rang

fokozat.
Diensteaution, tiszti biztosíték.
Dienstelasse, szolgálati rangosz | 

tály.
Diensteorrespondenz, hivatalos j

levelezés.
Diensteid, szolgálati eskü.
Diensteifer, szolgálati buzgóság.
Diensteifrig, szolgalatjában 

buzgó.
Diensteintheilung, szolgálat, be

osztása.
Diensteintheilungstabelle, mun

kabeosztás táblázata.

Diensteintritt, szolgálatba lépés.
Dienstentlassung, elbocsátás a 

szolgálatból.
Dienstergeben , szolgalatjában 

buzgó.
Dienstfach, szolgálati szak, szol

gálati ág.
Dienstfähig, szolgálni képes.
Dienstfähigkeit, szolgálatra ké-

_ pesség.
Dienstfertig, szolgálni kész, szol

gálatra kész.
Dienstfertigkeit, szolgálati kész

ség.
Dienstfrei, szolgálattól ment.
Dienstfreundlich, szolgálatban

szives.
Dienstgefällig, szolgálatban szi- 

vcs.
Dienstgefälligkeit , szolgálati

szívesség.
Dienstgeschäft, hivatalos ügy, 

szóig;ilati ügy.
Dienstgesuch, szolgálatba vétel 

iránti folyamodvány.
Dienstgut, hivatalos küldemény.
Dienstinstruction, szolgálati uta

sítás.
Dienstjahr, szolgálati év.
Dienstkleid, szolgálati ruha.
Dienstleistung, szolgálattétel.
Dienstlohn, szolgálatdíj.
Dienstlos, szolgálatnélküli.
Dienstordnung, szolgálati sza

bályzat.
Dienstpersonal, szolgálati sze

mélyzet.
Dienstpflicht, hivatalos köteles

ség·
Dienstreise, hivatalos utazás.
Dienstsache, szolgálati ügy, hi

vatalos ügy.
Dienststand, szolgálati állomány.
Dienststelle, hivatal, hivatalos 

állás.
Dienststunden, hivatalos órák.
Diensttabelle, szolgálati táblá

zat.
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Diensttauglich, szolgálatra al
kalmas.

Dienstunfähig, Dienstuntaug
lich, szolgálatra nem alkalmas, 
képtelen.

Dienstübergabe, hivatal átadás.
Dienstübernahme, hivatal átvé

teli'.
Dienstutensilien, szolgálati szer

számok.
Dienstverhältniss, szolgálati vi

szony.
Dienstvertrag, szolgálati szer

ződés.
Dienstvorschrift, szolgálati sza

bályzat.

Differenzreihe, kfilömbzéksor. 
Diflieultät, neheztelés. 
Difficultiren, neheztelni. 
Diffusion, átszivárgás. v. 
Digenit, rézsulfűr. A.
Digeriren, pállatni, p. 
Digerirkolben, pállató lombik, v. 
Digestion, pállatás. r. 
Dignitarius, főhivatalnok. 
Dignität, méltóság. 
Dihexagonale Prismen, tizenkét- 

oldalu oszlopok. A.
Dille, bélcső a lámpán, b. 
Dillschraube, vonó csavar, b 
Diluiren, hígítani, p.
Dilution, hígítás, r.
Diluvial, dihiviális, özönvízi. /'.

Dienstwillig, szolgálatra kész. 
szolgálni kész.

Dienstwohnung, hivatalos lakás. 
Dienstzeit, szolgálati idő. 
Dienstzulage, szolgálati fizetés- 

potlek.
Dienstzweig, szolgálati ág, szol

gálati szak.
Differenz, k ü 1 ö m hség. 
Differenzial, külő111bzetes. 
Differenziale, kiilömhzék.

Diluvialgebilde, özönvizi képző
dések. f.

Diluvianisch, özönvízi. / .  
Diluvium, özönvíz. /'. 
Dimension, méret.
Dimission, elbocsáttatás. 
Dimorph, kélalaku. A. 
Dimorphie, kétalaknság. A. 
Dingen, megalkudni, felfogadni. 

b.
Dinotherium, dinotherium. / .

Differenzialbremse, külömbzeles Dinte, t<-n
h'k. </('.

Differenzialcoeflicient, külömb-
zi'ki lénvcző.

Differenzialflaschenzug, különb-
zet.es csigasor. (jé. 

Differenzialhaspel, külömbzetes 
göngörílö. jé.

Differenzialmanometer, külöml)-
zel.es feszüllségmérő. jé. 

Differenzialrechnung, külömb-
zéki számvetés.

Differenzialsehraube, külömbze
tes csavar, jé.

Differenzialthermometer, liőkü - 
lömbségmérő.

Differenziren, kiilömhzék élni. 
Differenzirung, külömhzékelés ; 

Differenzirung der Arten, fa
jok elkülönítése, f.

Dintenfass, téntatar 1 ó. 
Dintenpulver, téntapor.
Diopter, diopter, irányzó, hm. 
Diopterkreuz, irányzókereszt., hm. 
Diopterlineal, dioptervonalzó , 

irányvonalzó, hm.
Dioptrik, fénytöréstan.
Diorit, diorit. f.
Diplom, oklevél.
Diplomat, diplomata. 
Diplomatie, diplomaczia. 
Diplomirt, okleveles.
Dippel, csap. é.
Dippelbaum, csapos gerenda, é. 
Dippelboden, csapos gerenda

mennyezet. é.
Dippelbohrer, csapszegfúró. é. 
Direct, egyenes, közvetetten, kö

zútién.
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Direction, irányzat; bm. igazga
tás, igazgatóság.

Directionscomité, igazgató bi
zottság.

Directionskosten, igazgatás költ
ségei.

Direetionslinie, irányvonal, bm. 
Direetionsmitgiied, igazgatóság 

tagja.
Direetionspraesident, igazgató- 

ság elnöke.
Directionspunkt, iránypont. hm. 
Direetionssecretär, igazgatósáig 

titkára.
Directions Vorstand, igaz ga tó sá g

főnöke.
Directionswinkel, irányzati szög. 

hm.
Directiv, utasítvány.
Director, igazgató; technischer

Director, műszaki igazgató. 
Direetorat, igazgatóság. 
Directorium, igazgató testület. 
Direetorstellvertreter, i ga zga 1 ó

helyettes.
Directrix, irányvonal, bm. 
Dirigent, intéző.
Dirigiren, igazgatni, intézni. 
Discina, discina. f.
Disciplin, fegyelem.
Disciplinar, fegyelmi. 
Disciplinarmassregel, fegyelmi 

rendszabály.
Disciplinarstrafe, fegyelmi bün

tetés.
Disciplinaruntersuchung , fe

gyelmi vizsgádat.
Diseiplinarverfahren, fegyelmi 

eljárás.
Discipliniren, fegyelmezni. 
Disciplinirt, fegyelmezett. 
Discontinuirliches Spectrum ,

szakadozott színkép, f. 
Discontiren, leszámítani. 
Discontirung, leszámítás. 
Disconto, loszámítvány. 
Discontobank, leszámító bank.

Diseontogesehäft, leszámító üz
let.

Discrasit, antimonezüst. «. 
Discreditiren, hitelt veszélyez

tetni.
Disereditirt, hitelvesztett. 
Discret, kíméletes.
Discretion, kímélet.
Discussion, vitatáis.
Discutiren, megvitatni. 
Dislocation, széthelyezés, elvetés. 

/·
Dislocationslinie, vetődés vonala.

/·
Disloeationsspalte, vető hasa- 

dék. f.
Dispens, fölmentés. 
Dispensation, fölmentés. 
Dispensiren, fölmenteni. 
Disponent, rendelkező. 
Disponibel, rendelkezésre álló. 
Disponibilität, rendelkezésre ál

lás.
Disponiren, rendelkezni. 
Disposition, rendidkezés. 
Dispositionsfond , rendelkező 

alap.
Disproportion, aráinytalanság. 
Disputation, vilatkozáis. 
Dissertation, értekezés. 
Dissolution, feloszlás.
Distanz, táivolság.
Distanzlinie, táivolság vonala, bm. 
Distanzmesser, távolság-mérő. bm. 
Distanzpunkt, távolság pontja. 

hm.
Distanzzeiger, távolságin utaló. 
Distinction, kíiIön11öztetés.
Distingviren, η i egkü 1 ö11b öz te l.ni. 
District, kerület.
Districtual, kerületi. 
Ditetragonale Pyramide, nyolez 

oldalú pyramis, á. 
Ditetragonales Prisma, nyolcz- 

oldalu oszlop, á.
Diurnist, napidijas.

1 Diurnum, napidíj.
Divergent, szélhajló.



— 105 —

Divergenz, széthajlás. 
Divergiren, széthajtani. 
Diversität, különféleség. 
Dividend, osztó.
Dividende, osztalék. 
Dividendeneoupon, osztalékszel

vény.
Dividendenfonds, osztalékalap. 
Dividiren, osztani.
Divisibilität, oszthatóság. 
Division, osztás.
Divisor, osztó.
Döbel, csapszeg.
Docent, oktató.
Docht, inécsbél. b.
Dochthalter, béltok. !>.
Dociren, oktatni.
Docimasie, lémkémlészet. lé. 
Docimast, kémlész, kémlö. lé. 
Docimastisch, kémlészeti. lé. 
Docimastische Probe, tűzi próba. 

ké.
Docke, fadúcz. h. 
Dockenschämmel, fadúcz széke. 

b.
Document, okirat, ügyirat. 
Documentiren, okiratokkal bizo

nyítani.
Dodekaeder, dodekaéder, tizen- 

kötfős alak. á.
Dohne, a. m. Gestäng’e, palló. h. 
Dolchbohrer, tőrfúró. é.
Dolerit, dolerit. /.
Doleritartig, doleritnonúi. f .  
Doleritisch, d oleri tos.
Dolomit, dolomit., ú. 
Dolomitischer Kalkstein, dolo

mitos mészkő. /'.
Dom, kúp; Dampfdom, gőz- 

gyűjtő. jé.
Domäne, uradalom.
Domen, fekvő oszlopok, dómák. 

él.
Domesticalcasse, házipénztár. 
Domicil, lakóhely.
Domicilirter Wechseí, tolopezett 

váltó.
Dominium, uradalom.

Donation, adományozás. 
Donationstitel, adományezim. 
Donlägig, lejtős, lejtőses. b. 
Donlagslinie, dőlés vonala. 
Donlagswinkel, dőlés szöge. b. 
Doppel, kettős.
Doppelbahn, kettős vágánya pá

lya.
Doppelbalg, kettős járatú fúvó. 

ko.
Doppelbläser, kettős járatú fúvó.

ko.
Doppelcurve, kettős kanyarulat.

Doppeleisen, nagy bányász-ék. b 
Doppelfenster, téli ablak. é. 
Doppelflammofen, kettős láng

pest. ko
Doppelförmig, kétalaku. rí. 
Doppelgeleis, kettős vágány, é. 
Doppelgesehläge, kettős pöröly. 

ko.
Doppelhacken, szakállvas. é. 
Doppelhäuer, fő vágólegény, b. 
Doppelhubig, kettős járatú, jé. 
Doppelkegelherd, kettős kúpos-

szér. z.
Doppelkeilhaue, kétágú csákány. 

h.
Doppelkessel, kettős kazán. jé. 
Doppelleeh, rnásodkéneskő. ko. 
Doppelmass, kettős bányamér

ték. h.
Doppeln, kettőzni.
Doppelofen, kettős kemencze. ko. 
Doppelröstofen, kettős pörkölő 

kemencze. ko
Doppelpuddelofen, kettős kavaró 

pest. ko.
Doppelsalz, kettedsó. v. 
Doppelschieber, kettős tolóka.

j é .
Doppelsehiebersteuerung, két-

tolókás kormánymű, jé. 
Doppelsetzsieb, kettős ülepítő, z. 
Doppelsilicat, kettedszilikát. ko. 
Doppelsinn, kettős értelem. 
Doppelsinnig, kétértelmű.
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Doppelsinnigkeit, kétértelműség. 
Doppelsitzventil , kettősfészkű 

szellentyű. gé.
Doppelspath, kettőspát. A. 
Doppelspurig, kettős vágányu. é. 
Doppelständer, ketlős állvány. 

gé.
Doppelt, kétszeres, kétszeresen. 
Doppel T  Eisen, kettős "J" vas. gé. 
Doppelter Thürstoek, egész ajtó

rakat. b.
Doppelte Seilsehurzhaggen, ket

tős kötélcsatló horog. b. 
Doppeltgekrümmtes Rohr, két

szer görbített cső. gé. 
Doppelthüre, kétszárnyu ajtó. é. 
Doppeltwirkend, kettős hatású. 

gé.
Dorn, tüske; gé. über den Dorn 

giessen, tüskére önteni; ko. 
Dorn, a. m. Locheisen, lyuk- 
gató. gé.

Dornartig, tüskealaku.
Dörner von der Saigerung,

aszalók, ko.
Dörnerblei, aszalékólojn. ko. 
Dörnerschraubspindel, csap csa

varorsó. ρν.
Dorngradirung, tövisen sűrítés.

s .  b .

Dornhecke, tüskesövény, é. 
Dornzaun, töviskerítés, é. 
Dörren, aszalni, ko.
Dörrofen, aszaló, ko. 
Dosenlibelle, tokos szintező, bin. 
Dossiren, lejtőt csinálni, lejtősí- 

teni. é.
Dossirung, lejtő.
Dotation, javadalmazás, költség

gel ellátás.
Dotiren, javadalmazni, költséggel 

ellátni.
Doublette, második darab. 
Doubliren, a. m. concentriren,

dúsítani, ko.
Drahmbaum, a ni. Schwengel,

gém. jé.

Draht , drót; ausgeglühter 
Draht, kiizzított drót; gewalz
ter Draht, hengerelt drót. ko. 

Drahtantwort, telegráfi válasz. 
Drahtarbeit, drótmunka.
Draht Bandseil, lapos drótkötél. 

h.
Drahtbank, dróthúzó pad. ko. 
Drahtbobine, drótgöngyölő, ko. 
Drahtbürste, drótkefe, gé. 
Drahtfabrik, drótgyár. ko. 
Drahtförmig, drótalalui. 
Drahtgitter, drótrostély, é. 
Drahthammer, drótgyár. ko. 
Drahtklinke, drótmérő. ko. 
Drahtkranz, drótkoszorú, ko. 
Drahtleere, drótmérő. ko. 
Drahtleier, drótgöngyölő, ko. 
Drahtleitung, drótvezeték. 
Drahtnagel, drótszeg. é. 
Drahtriehter, drótegyengető, ko. 
Drahtring, drólkoszorú. ko. 
Drahtrolle, drótkoszorú, ko. 
Drahtschleppzange, drótfogó. 

ko.
Drahtseil, drótkötél, vaskötél, 
Drahtseilbahn, drótkötélpálya, é. 
Drahtseilbrücke, drötkötélhíd. é. 
Drahtseilbüchse, drótkötéltok. T> 
Drahtseilführung, drót kötél ve

zeték. b.
Drahtseilmasehine, drótkötél- 

fonó gép. b.
Drahtseilquetscher, drótkötél

fogó. />.
Drahtstift, drótszeg. é. 
Drahtwiderstand, a drótszál el

lenállása.
Drahtzange, drótfogó. ko. 
Drahtzaun, drótsövény, é. 
Drahtzieheisen, dróthúzó tárcsa. 

ko.
Drahtziehen, drótot gyártani, ko. 
Drahtzieher, drótgyártó, ko. 
Drahtzieherei, drótgyártás, ko. 
Drahtzug, drótgyár. ko. 
Drainage, talajcsövezés, aláesö- 

vezés.
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Draingraben, lecsapoló árok. 
Drainiren, alácsövezni, lecsa

polni.
Drainrohr, talajcső.
Draisine, kézi kocsi. gé. 
Drastisch, erőszakos. 
Drechselbank, eszterga, gé. 
Drechseln, esztergályozni. </é. 
Drechsler, esztergályos, gé. 
Drechslerarbeit , esztergályos 

munka. gé.
Drehbank, esztergapad, gé. 
Drehbankbahn, esztergavágány.

gé.
Drehbankgestell, eszterga áll

vány. gé.
Drehbankherz, eszterga!'. g'*. 
Drehbankspindel, eszterga or- 

sója. gé.
Drehbankstellfutter , eszterga 

igazító tokja. gé.
Drehbankwangen, esztergákéról.

β ·
Drehbar, forgatható. 
Drehbarriere, Forgó sorompó, é. 
Drehbohrer für weiches Ge

stein, Forgó fúró ; h. für Holz, 
pergő liiró; é. für Eisen, esz- 
tergaliiró. gé.

Drehbrücke, Forgó híd. 
Drehbühne, Forgó pad. b. 
Drehbündel beim Bohren, kor

mányrúd. I).
Dreheisen, eszterga véső, eszter

gáló vas. gé.
Drehen, Forogni, Forgatni; ein 

Seil drehen, kötelet gyártani; 
drehen, a. m. drechseln, esz
tergályozni. gé.

Drehende Bewegung, Forgó moz-
gás.

Drehendes Bohren, Forgó fúrás. 
b.

Dreher, esztergályos, gé. 
Dreherei, esztergályos műhely. 

!/<:-
Drehfutterring, esztergálok ka

rika. gé.

Drehgumpe, forgó zagyló. z. 
Drehherd, forgó szór. z. 
Drehkrahn, forgó gém. gé. 
Drehmeissel, esztergavéső. gé. 
Drehpunkt, forgáspont. 
Drehscheibe, forduló-, fordító 

korong, h.
Drehscheibenbüchse, fordítóko

rong perselye, gé. 
Drehscheibengeleise, fordítóko

rong vágánya, gé. 
Drehscheibengrube, fordítóko

rong gödre. gé.
Drehscheibenrolle, fordítókorong

görgője, gé.
Drehscheibenstuhl, fordítóko

rong széki', gé.
Drehspahn, esztergaforgács, gé. 
Drehstahl, csztergaaezél, eszi er

ga véső. gé.
Drehung, forgás, forgatás. 
Drehungsaxe, forgástengely. 
Drehungsmoment, forgás nyo- 

matéka.
Drehungspunkt, forgáspont. 
Drehwerk, esztergályos műhely.

ß
Drehzapfen, forgócsap. gé. 
Dreidrittelarbeit, háromszakos 

munka. b.
Dreieck, háromszög.
Dreieckig, háromszögű. 
Dreieckslehre, háromszögtan. 
Dreiecksnetz, háromszöghálózat. 

hm.
Dreiflächig, háromlapu. á. 
Dreifuss, háromláb. gé 
Dreikantig, háromélü á. 
Dreiwalzenständer, hármas hen- 

gerű állvány, ko. 
Dreiwalzenstrasse, hármas hen

gersor. ko.
Dreiwegehahn, háromnyilásu

csap gé.
Drillbohrer, pergő fúró. é. 
Drilling, a. m. Kreiselrad, per- 

getyű. gé.



— 108

Drilling’s Kry stallgestalt, hár
mas kristály, ά.

Dringend, sürgős.
Dringlichkeit, sürgősség.
Drosselklappe, fojtó szellentyű. 

gé.
Drosselklappengehäuse, fojtó- 

szellentyű szekrénye, yé.
Drosselventil, fojtó szellentyű. 

gé.
Druck, nyomás, feszülés, feszült

ség ; Druck der äusseren 
Athmosphäre, a légkör nyo
mása ; Dampfdruck, gőznyo
más ; Luftdruck, légnyomás ; 
Wasserdruck, víznyomás.

Druekbaum, nyomó kar. b.
Druckcentrum, nyomás közép

pontja.
Druckcylinder, nyomattyú hen

ger. yé.
Druckfläche, nyomott lap. gé.
Druckfehler, sajtóhiba.
Druckgefälle, nyomástadó esés.

r
Druekhöhe, nyomás magassága. 

(F-
Druckkraft, nyomó erő. yé.
Drueklinie, nyomás vonala, yé.
Druckplatte beim Kastenge

bläse, nyomó lap. ko.
Druckprobe, nyomó próba. yé.
Druckpumpe, nyomó szivattyú, 

nyomattyú. yé.
Druckregulator, nyomásszabá

lyozó. yé.
Druckröhre, nyomó cső. yé.
Drucksachen, nyomtatványok.
Drucksatz, nyomattyú telep. yé.
Druckschraube, szorító csavar. 

gé.
Drueksorten, nyomtatványok.
Druckstange, nyomó rúd. yé.
Druckventil, nyomó szellentyű. 

gé.
Druckwerk, nyomó mű, nyo

mattyú. gé.

Druse, odor; Krystalldruse, 
kristályodon b.

Drusenraum, odor. I. 
Drusenwand, odorfal. b.
Drüsig, odoros, b.
Drüsiger Kalkstein, üreges mész

kő. f .
Dübel, csapszeg. é.
Dübelbaum, csapos gerenda, é. 
Dübelboden, csapos gerenda

mennyezet. é.
Dubiös, kétes.
Dubhammer, a. m. Tief hammer,

mélyítő pöröly, ko.
Dueaten, dukát, arany. pv. 
Ducatengold, pénzarany. pv. 
Duckel, aknácska. b.
Duckelbau, mulasztó külvájás. b. 
Duetil, nyújtható.
Duetilität, nyujthatóság.
Dülle, a. m. Ohr, fül. b.
Dunit, olivinszikla, dunit. f. 
Dunkelroth, sötétpii-os. 
Dunkelsehmelzen, mit dunkler 

Gicht und Nase, sötéten ol
vasztani. ko.

Dunkles Rohgültigerz, pyrargy- 
rit. ú.

Dunkles Weissgültigerz, l'reies- 
lebenit. ά.

Dünneisen, lemezvas. ko. 
Dünngrelles Roheisen, hígfolyó

nyersvas. ko.
Dünnlech, Dünnstein, beim 

Sehwarzkupfersehmelzen,h ig
rézkéneskő. ko.

Dünnsteinkupfer, hígrézkéneskő 
reze. ko.

Dunst, pára.
Duodecimal, tizenkettedcs. 
Duplexdrehbank, kettős eszterga. 

gé.
Duplicat, másodlat. 
Durcharbeiten, keresztül hatolni. 
Durchätzen, átetetni. 
Durchbauen eine Lagerstätte 

ins fremde Feld, a határon 
túl mívelni, b.
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Durchbeuteln, átszitálni.
Durehbieg’en, meghajlítani, áthaj

lítani.
Durchbiegung-, meghajlás, mcg- 

hajlítás, áthajhis, áthajlítás.
Durchbohren, átfúrni, é.
Durchbrechen, keresztül törni, 

iittörni, átvájni. h.
Durchbrechfrischen, bontó vas- 

készelés. l<>.
Durchbrochen, áttört.
urchbruch, áttörés.
Durchdringen, áthatni.
Durchdringend, átható.
Durchdrücken, keresztül nyomni.
Durchdrungen, áthatva.
Durcheisen, lyukasztó vas. yé.
Durchfahren durch eine Lager

stätte, átvájni, átvágni, áttörni, 
áthatolni; durchfahren einen 
Grubenbau, bányát bejárni, b.

Durchfahrt, átjáró , átjárás ; 
Durchfahrtsehutt , átjáró 
ereszkedés; Durehfahrtstol - 
len, átjáró vágat. h.

Durchfällen von Lagerstätten, 
az erek átmetszik egymást 
dőlésük szerint, b.

Durchfallgatter, hullató rács. />.
Durchfeilen, keresztül reszelni.

Durchfeuchten, átázlatni.
Durehfliessen, keresztülfolyni.
Durchflössen, keresztül úsztatni.
Durehfiussöffnung, keresztülfo-

lyás nyílása.
Durchforschen, átfürkészni.
Durchforsten, világosítani erdőt, 

ritkítani. érti.
Durchforstung, erdővilágosítás, 

ritkítás, érd,
Durchfressen, átrágni, átmarni.
Durchfuhr, átszállítás.
Durchführen, végrehajtani, áru

kat átszállítani. j
Durchfuhrzoll, átviteli vám. !
Durchgang, átvitel, átjáró. í
Durehgangszoll, átviteli vám. j

Durchgehen bei Tiegeln, kifolyni, 
átrágni; Durchgehen beim 
Treiben, das Eindringen des 
Werkbleies in den Herd, be
szivárogni. ko.

Durchgehend, átmenő.
Durchgehender Balken, átnyúló 

gerenda, é,
Durchglühen, áttüzesíteni.
Durchgraben, keresztül ásni. é.
Durehgreifen, erősen hozzá látni.
Durchgreifend, hathatós.
Durchhauen, keresztül vágni.
Durchkreuzen , keresztülvágni 

egymást, b.
Durchkreuzung, keresztezés, b.
Durchkreuzungspunkt, keresz

tező pont.
Durehkutten, átválogatni, átku

tatni, átböngészni, b.
Durchlass, áteresztő, é.
Durchlässen, átereszteni, z.
Durchlassgraben, áteresztő árok. 

é.
Durchlässig, átszivárgó.
Durehlassmauer, csatornafal. é.
Durchlaufend, átfutó.
Durchläutern, megtisztitní. z.
Durchloehen, átlyukasztani.
Durchmessen, végig mérni.
Durchmesser, átmérő.
Durehörtern ein Gestein, át vájni. 

b.
Durchpausen, átmásolni, bm.
Durchpressen, keresztülnyomni.
Durehrinnen, keresztülcsorogni.
Durehrösehen, keresztülárkolni.
Durehrosten, összerozsdásodni.
Durchrühren, összekavarni.
Durchrütteln, összerázni.
Durchsagen, átfürészelni. é.
Durehscheinen, átviláglani. ú.
Durchscheinend, átvilágló. á.
Durehschimmern, áfcsillogni. á.
Durehschimmernd, átcsillogó. <í.
Durchschlag, áttörés, átvájás, 

lyukasztás, b.
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Durchschlag· angeben, áttörést 
kijelölni, bm.

Durchschlageisen, lyukasztó vas. 
,β.

Durchschlagen, áttörni, átvájni, 
lyukasztani, b.

Durehschlaghammer, lyukasztó 
kalapács, jé.

Durehschlägig , közlekedő ; 
durehsehlägig werden, köz
lekedésbe jutni. h.

Durehschlagsaufgabe, áttörés 
föladata, bm.

Durehschlagsaufnahme, á 11 ö rés
fölvétele, bm.

Durchschlagstöckl, átverő tő. jé. 
Durchschmelzen, megolvasztani. 

ko.
Durchschneiden, átmetszeni, át

vágni.
Durchschneidmaschine, átvágó

gép jé.
Durchschnitt, átlag, a. m. 

Schnitt, átmetszés, metszet, 
szelvény.

Durchschnittlich, átlagosan. 
Durchschnittsberechnung, kö

zépszámi tás.
Durchschnittsbetrag, átlagos 

összeg.
Durchschnittslinie, metsző vo

nal.
Durchschnittsmaschine, lyu

kasztó gép. pv.
Durehschnittsnonne, átvágó tok.

pv.
DurehschnittspfafFe, átmetsző 

csap. pv.
Durchschnittspreis, középár. 
Durchsehnittspunkt, átmetszés 

pontja.
Durchschnittsriss, szelvényrajz. 
Durchschnittsschraube, átvágó 

csavar, pv.
Durchschrämmen, átréselni. h. 
Durchschübe für Schliessen,

íálkapocs, fogó vas. ko.

! Durchschütteln, összerázni.
Durchsehen, átnézni, átvizsgálni.
Durchseihen, átszűrni.
Durchsetzen, a, m. verschmel

zen , átolvasztani; ko. die 
Gänge setzen sich durch, az 
erek metszik egymást.; b. át
hatni. / .

Durchsetzt, áthatva. /.
Durchsicht, átvizsgálás.
Durchsichtig, átlátszó.
Durchsichtigkeit, átlátszóság.
Durchsickern, átszivárogni.
Durehsinken, átmélyeszteni. b.
Durchsitzen, kötélén aknát).·! 

szállni, b.
Durchstechen einen Damm, git

tet keresztülvágni; é. Durch
stechen bei der Schmelzar
beit, másodolvasztás, ko.

Durchstich, átmetszés, é.
Durchsticharbeit, másodolvasz

tás. ko.
Durchstoss, a. m. Gittersieb,

ráesrosta. b.
Durchstossen , ál lyukasztani ; 

durehstossen die Heizrohre,
tisztítani a fütőesöveket. jé.

Durchstossmasehine, lyukasztó 
gép. jé.

Durchtreiben, áthatolni, b.
Durchwachsen, keresztül nőni.
Durchwärmen, át melegíteni.
Durchwerfen, átrostálni, b.
Durehwühlen, összeturkálni.
Durehwurfsieb, cserényrosta. b.
Durchzeichnen, átmásolni rajzot. 

bm.
Durchzerrennen , bei der 

Schwallarbeit, földúzzaszlani 
vasat. ko.

Durchziehen, keresztül hatni, 
keresztül hatolni. /'.

Durchzogen, keresztül hatva, 
hatolva, f .

Durchzug, mestergerenda, é.
Dürre Kluft, ohne Erze, meddő 

ér. b.
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Dürres Erz, ohne Schwefelkies,
szikár érez. ko.

Dürres Holz, száraz fa.
Düse, fúvóka. Ιο.
Düsenbléeh, fúvókalemoz. ko. 
Düsengucker, fúvókaszem. ko. 
Düsenkasten, fúvókaszekrény. ko. 
Düsenmündung, fúvókaszáj. ko. 
Düsenrohr, fúvókacső. ko. 
Düsenweite, liivóka nyílása, ko. 
Dutte, Dütte, í. Düse. 
Dyassisch, diaszkorszakbeli. f. 
Dynamik, mozgásúm. 
Dynamisch, mozgásiam. 
Dynamisches Moment, mozgás

iam nyomaték.
Dynamit, dinamit. 
Dynamomaschine, dinamogép, 

elektromosgép. </é. 
Dynamometer, erő mérő; Brems- 

dynamometer, fékes erőmérő.
r -

Dyphya, dypliya. J.

E.
Eben, sík, lapos, egyenes, sima. 
Ebene, sík, síklap.
Ebener Bruch, sima törés. ú. 
Ebenerdiges Geschoss, földszint.

é.
Ebengewicht, egyensúly.
Eben machen, egyengetni. 
Ebenmässig, arányos. 
Ebensohle, szintes hosszaság. hm. 
Ebenöhlig, vízszintes, hm. 
Ebenung, egyengotés.
Ebnen, egyengetni.
Echiniten, echinitek. / .
Echt, valódi.
Echtheit, valódiság.
Eekbalken, sarokgerenda, é. 
Eekband, sarokvasalás, é.
Ecke, szöglet sarok; Ecke eines 

Krystalls, kristály csúcsa r>. 
Eckenaehse, csúcstengely, á. 
Eckig, szögletes.
Eckfeile, szögletes reszelő, é.

Eckfenster, szögletablak. <'. 
Eckflrst, oromcsúcs. é. 
Eckkammer, szögletszoba. é. 
Eckpfahl, sarokkaró. é. 
Eckpfeiler, sarokoszlop, é. 
Eckpfoste, sarokoszlop, é. 
Eckpunkt, sarkpont.
Ecksäule, sarokoszlop, é. 
Eekschuh, sarokvasalás, é. 
Ecksparren - Gratsparren , ge- 

rinczszaru, szelemen, é. 
Eckstein, sarokkő, é.
Eckstube, sarokszoba, é 
Eckverband, sarokkötés. é. 
Eckwandpfeiler, sarokfaltámasz.

β.
Eckzimmer, sarokszoba, é.
Edel, nemes, dús. b.
Edelmetall, nemes fém. ko. 
Edelstahl, finom aczél. ko. 
Edelstein, drágakő, ékkő. 
Edeltanne, luczfenyő. é r d  
Edle Bleiformation, nemes ólom

képződmény. f .
Edler Gang, nemes ér. b.
Edles Erz, nemes érez, dús érez. 

b.
Edles Mittel, nemes köz, dús 

köz. T).
Edle Quarzformation, nemes 

kvarez képződmény, f .
Educt, válmány. ko.
Effect, hatás.
Effecten, értékpapirosok. 
Eífectiv, tényleges, valódi. 
Effeetuiren, foganatosítani. 
Effloreseiren, kivirágzani. v. 
Egal, egyenlő.
Egalisirbank, egyengető pad, 

egyenítő pad. pv. 
Egalisirdrehbank , egyengető 

eszterga, egyenítő eszterga, gé. 
Ehre, becsület, tisztelet; ich 

habe die Ehre, van szeren
csém.

Ehren, tisztelni, becsülni. 
Ehrenmitglied, tiszteletbeli tag.
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Ehrfurcht, hódolat.
Ehrfurchtsvoll, teljes hódolattal.
Ehrgefühl, becsületérzés..
Ehrgeiz, becsvágy.
Ehrgeizig, becsvágyó.
Ehrlich, bccsíilotes.
Ehrlichkeit, becsületesség.
Ehrlos, becstelen.
Eiche, tölgyfa, cserfa. erd.
Eichendiele , Eichenpfosten ,

tölgypalló. é.
Eichenrinde, tölgyfakéreg, csor- 

fakéi'(‘g. enl.
Eid, eskü; einem den Eid ab

nehmen, valakit ínegeskrtni.
Eidesablegung, eskütétel.
Eidesformel, esküininbi.
Eidesleistung, eskütétel
Eidesurkunde, eskübizonyítvány.
Eifer, buzgalom.
Eifrig, buzgó.
Eigengewicht des Waggons, a

vaggon saját súlya.
Eigenhändig, sajátkezű, sajálke- 

züleg.
Eigenheit, sajátság.
Eigenlöhner, sajátját munkáló. 

b.
Eigenlöhner Zeche, bánya, mely

ben a birtokos sajátkezűiig 
dolgozik, b.

Eigenmächtig, önkényes.
Eigennützig, haszonleső.
Eigenschaft, sajátság, tulajdon

ság.
Eigensinnig, önfejű.
Eigenthum, birtok, tulajdon.
Eigenthümer, birtokos, tulajdo

nos.
Eigenthumsrecht, tulajdonjog.
Eilbote, gyorshírvivő, gyorsposta.
Eilbrief, sürgős levél.
Eilgut, gyorsáru, gyorsszálliL- 

r n á n y .
Eilgutgebühr, gyorsszállítmányi 

illeték.
Eilgutsendung, gyorsárukülde

mény.

; Eilguttarif, gyorsámdijszabás.
I Eilgutverkehr , gyursaruforga- 

lom.
Eilig, sietősen.
Eilpost, gyorsposta.
Eilwagen, gyorskocsi.
Eilzug, gyorsvonat.
Eimer, számlásra szolgáló veder. 

/-.
Eimerwerk, a. m. Paternoster- 

werk, vedermíí. y<:.
Einantworten, a. m. einhändi

gen, átadni, kézhezadni, kéz
ke zjúttal ni.

Einantwortungsurkunde, átadó
okirat.

Einarbeiten, belanúlni munkába.
Einarmig, egykaru.
Einartig, egyt'aju.
Einäschern, elhamvasztani.
Einäscherung, elhamvasztás.
Einaxig, egytengelyű, ú.
Einbandklammer, kötő k; pm-s. 

in.
Einbau, nyíl vány. I>.
Einbauen, beleépíleni.
Einbedingen, bealkudni.
Einbegleiten, előterjeszteni.
Einbegleitung, előterjesztés.
Einbegleitungsbericht, előter

jesztő jelentés
Einbegriefen, belefoglalni.
Einbeg’riffen, ideértve, beleszá

mítva.
Einbekennen, bevallani.
Einbekentniss, bevallás.
Einberufen, behíni.
Einberufung, behívás, behivalás.
Einbetten, befektetni.
Einbezogen, beszámítva..
Einbiegung, behajlás.
Einbinden den Flugstaub mit 

Kalk, megkötni szállóport mész- 
szel. iv.

Einbrechen, betörni; reiches 
Erz bricht ein, dús érez törik; 
b. einbrechen, a. m. Einbruch 
machen, rést vájni; b. die
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First ist eingebroehen, a
frtntje, tetöje, mennyezete be
omlot t ;  die Bühne bricht ein, 
a padozat beszakad, h. 

Einbrennen, a. m. einsehmelzen 
das Email, beégetni zomán- 
CZot. Un.

Einbringen die Balken, beillesz
teni gerendákat; é. einbringen 
eine Bittschrift, benyújtani 
folyamodványt; Nutzen ein- 
bringen. jövedelmet hajtani; 
eine bestimmte Teufe e r 
bringen, egy bizonyos mély
séget elérni, h.

Einbringliche Schuld, behajt
ható adósság; einbringliche
Teufe, elé rlielő mélység h. 

Einbruch, betörés, rés. I>. 
Einbruchsort, réselő vájatvég. T>. 
Einbühnen, bepadolni. b. 
Einbusse, veszteség, b. 
Einbüssen, beieveszteni. b. 
Eincassiren, beszedni pénzt. 
Eincassirung , pénzbeszedés , 

pénzbehajtás.
Eindämmen in der Giesserei,

bedöngölni; Un. eindämmen, 
a. m. mit Damm umfangen,
idgátölni.

Eindämmung, elgátnlás, körül- 
gálolás. r.

Eindampfen, lepároltatni. r. 
Eindecken, befödni, betakarni. /■. 
Eindeckung, befödés. L 
Eindicken, síirílni.
Eindingen, bealkudni.
Eindrehen, heeszlcrgálni, becsa

varni. //(á
Eindringen, liehalni. 
Eindringend, behatólag. 
Eindruck, benyomás, benyomat. 
Eindrücken, benyomni. 
Eindrücklich, hathatós. 
Eindruckring, benyomó gyűrd. 

/"’·
Einebnen, kiegyengelni. 
Einengen, korlátozni

Einfach, egyes, egyszerű.
Einfache Krystallformen, egy

szerű kristályalakok. Λ.
Einfachheit, egyszerűség.
Einfachwirkend, egyszerű ha

tású. yé.
Einfahren, bemenni, beszállani

bányába, b.
Einfahrer, bányatiszt. b.
Einfahrt, bemenés, beszállás a 

bányába; Einfahrt, a. m. Qrt 
des Einfahrens, bemenet, be
szálló hely; b. Einfahrt, a. m. 
Thorweg, bejárat, é.

Einfahrtsgeleis, bejáró vágány.
Einfahrtsknecht, beszálló hám. 

b.
Einfahrtsschacht, bejáró akna. 

b
Einfahrtsstollen, bejáró táró. q.
Einfall, lejtés, dőlés. h.
Einfallen, lejteni, dőlni. b.
Einfallsrohr, nyomó cső. yé.
Einfallswinkel, dőlés szöge. hm.
Einfassen, bekeríteni, körülfog

lalni.
Einfassleiste, szegélylécz. é.
Einfasslinie, szegélyvonal, é
Einfassung, kerítés, keret, fog- 

lalvány, szegély.
Einfassungsmauer, falkerités, é.
Einfeilen, bereszelni. yé.
Einfetten, megkenni. yé.
Einfeuern, befűteni, yé.
Einfleehten, belelonni.
Einflicken, befoltozni.
Einfliessen, befolyni.
Einfluss, befolyás.
Einflussreich, befolyásos.
Einflussrohr, bevezető cső. yé.
Einformen, bemintázni. Uo.
Einförmig, egyfúvókás. Un.
Einfressen, berágni magát.
Einfriedigen, bekeríteni.
Einfrieren beim Probiren, meg

dermedni. ke.
Einfugen die Bretter, egybe

illeszteni deszkákul.
8
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Einfuhr der Waaren, az áruk 
bevitele ; zollfreie Einfuhr, 
vámtijl mentes bevitel.

Einführen Waaren, bevinni, be
hozni, einführen in ein Amt, 
bevezetni, beavatni hivatalba; 
neue Instruction einführen, 
nj szabályt életbe léptetni.

Einfuhrverbot, beviteli tilalom.
Einfuhrzoll, beviteli vám.
Einfüllen, megtölteni; einfüllen, 

a. m. wegfüllen, elhordani. Λ.
Eingabe, beadvány.
Eingang, bemenet, bejárat; Ein

gang des Stollens, a táró be
járata. b.

Eingangsthür, bejáró ajtó. é.
Eingeben, a. m. überreichen,

benyújtani.
Eingedämmt, elgátolt, é.
Eingefallen, beomlott.
Eingehen, a. m. einkommen, 

begyülni, beérkezni; Vergleich 
eingehen, alkut kötni; einge- 
hen, a. m. zu Grunde gehen, 
elpusztulni; eingehen lassen 
den Betrieb, megszüntetni a 
m ívelést.

Eingehend, behatóan, tüzetesen.
Eingekerbt, rovátkolt.
Eingelegte Arbeit, rakatos mű. 

é.
Eingeleisig, egyvágányú.
Eingemauert, befalazott.
Eingenommen, beszedett; ein

genommen sein, elfogultnak 
lenni.

Eingenommenheit, elfogultság.
Eingerammt, bevert, besulykolt

é.
Eingerüstung, állás. é.
Eingesehlossen, bezárt.
Eingeschnitten, bevágott.
Eingeschränkt, korlátolt.
Eingesprengt, behintett, be

hintve. b.
Eingestehen, megvallani.

Eingestemmt, berótt. betömött.
<β·

Eingestreut, szórványos, behin- 
tett, beiehintott. b.

Eingiessen, beönteni, ko.
Eingittern, berostélyozni. é.
Eingraben, beásni, bevésni.
Eingreifen bei Rädern, egymásba 

vágni. jé.
Eingrenzen, bekeríteni.
Eingriff der Zahnräder, a fo

gaskerekek egybevágása; jé. 
Eingriff, a. m. Einbruch, rés. 
b.

Einguss, a. m. Inguss, öntöke; 
H. Einguss, a. in. Öffnung an 
der Gussform, öntő lyuk ; 
Einguss, a. m. der gegossene 
Metallblock, öntvény. k<>.

Eingussform, öntő minta. ko.
Eingussöffnung, öntő lyuk. ko.
Einhacken, bevágni, bekapcsolni, 

beakasztani.
Einhällig, egyhangúlag.
Einhalten, a. m. zurückhalten,

visszatartóztatni; den Bauplan 
einhalten, az építés tervéhez 
tartani magát; einhalten mit 
der Arbeit , félbehagyni a 
munkát; die Zahlungsfrist 
einhalten, pontosan fizetni.

Einhandeln, megvásárolni.
Einhändig, egykezü.
Einhändigen, átadni, kézhez jut

tatni.
Einhändigung, kézhez juttatás.
Einhändigungsurkunde, átadást 

bizonyító okirat.
Einhängen, beakasztani; ein

hängen, a. m. einlassen in 
den Schacht, az aknába bo
csátani. b.

Einhänghaggen bei Fenstern, 
akasztó horog. é.

Einhauen, belevágni.
Einheit, egység.
Einheitpreis, egység,ár.
Einheitzen, befutni, jé.
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Einholen die höhere Entschei
dung·, felsőbb határozatot ki
kérni ; einholen das Ver
säumte, az elmulasztottat hely
repótolni.

Einhubig, egvjáratu.
Einhüllen, beburkolni.
Einhüllung·, beburkolás.
Einigung·, egyesség.
Einkämmen, egymásba vágni. é.
Einkantig·, egyélű. «.
Einkarren, behordani, é.
Einkassiren, 1. eincassiren.
Einkauf, bevásárlás.
Einkäufen, bevásárolni.
Einkäufer, bevásárló.
Einkaufsort, bevásárlás helye.
Einkaufspreis, vételár, bevásár

lás ára.
Einkehlen, hornyolni. {■.
Einkeilen, beékelni, é.
Einkeilung·, beékelés. é.
Einkerben, beröni. <’.
Einkerbung·, berovás. é.
Einkitten, beragasztani, é.
Einklag-en, bevádolni.
Einklammern, bekapcsolni. <·.
Einklappiges Ventil, egyszárnyú 

szellentyű. jé.
Einklemmen, beszorítani.
Einkochen, befűzni, r.
Einkommen, folyamodni; ein- 

kommen, a. m. eingehen, be
jönni ; einkommen, a. in. eine 
gewisse Teufe einbringen, 
egy bizonyos mélységet elérni; 
b. das Einkommen, jövedelem.

Einkommensteuer , jövedelmi 
adó.

Einkünfte, jövedelmek.
Einladen, berakodni, meghívni.
Einladend, kínálkozó.
Einladeplatz, rákodéi hely.
Einladerampe, rakodó állvány.
Einladung, meghívás.
Einladungsbrief, meghívó levél.
Einlage, betét, beadvány, mel

léklet.

Einlagern, fektetni; á. einlagern 
eine Waare, árut betározni.

Einlagerung, fekvet, betelepülés, 
közbetelepűlés. f .

Einlagsbogen, betétív.
Einlagsschein, betétjegy.
Einlangen, beérkezni.
Einlass, bebocsátás.
Einlasscanal, bebocsátó csatorna. 

gé.
Einlassen in die Grube, a bá

nyába bebocsátani; 5 . einlas
sen mit Farben, befesteni, é.

Einlasskarte, belépti jegy.
Einlassöffnung, bebocsátó nyí

lás. jé.
Einlassplatte beim Walzwerk,

bevezető lap a hengereknél, ko.
Einlassröhre, bebocsátó cső jé.
Einlassventil, bebocsátó szel

lentyű. jé.
Einlattung, léczezet. é.
Einlauf, megérkezés; Einlauf, 

a. m. Einlassöffnung, bebo
csátó nyílás, jé.

Einlaufen, megérkezni.
Einlauffeuer, das Frischen vom 

Hochofen, közetlen készelés az 
olvasztóból, ko.

Einlegen, beletenni: einlegen 
eine Appellation, felebbez.ni; 
mit Gold einlegen, arannyal 
kirakni; sieh einlegen, a. m. 
Bergbau anfangen, bányát 
nyitni; b. einlegen die Schie
nen, síneket befektetni; é. Pro
test einlegen, óvást tenni.

Einleiten, elintézni, elindítni.
Einleitung, intézkedés, előkészü

let, bevezetés.
Einlernen, betanulni.
Einleuchtend, világos, felfogható.
Einliefern, beszállítani, beszol

gáltatni.
Einlieferung, beszállítás, beszol

gáltatás.
Einlöschen Kaik, meszet oltani. 

é.
8*
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Einlösen Erze, beváltani ércze- 
kot. ko ,

Einlöser, die einlösende Partei, 
beváltató; Einlöser, Beamter 
beim Einlösungsamte, beváltó. 
ko.

Einlösung, beválta?, ko.
Einlösungsamt, beváltó hivatal· 

ko.
Einlösungsansehlag, beváltó 

számvetés, ko.
Einlösungsgut, bcváltmány. ko.
Einlösungshütte, beváltó kohó. 

ko.
Einlösungspost, bcváltmány tétel. 

ko.
Einlösungsprobe, beváltó próba. 

ko.
Einlösungsprobenhaltzettel, be-

váltmány tartalomjegyzéke, ko
Einlösungsprocedur, beváltó el

járás. ko.
Einlösungsproduct, beváltmánv. 

ko.
Einlösungsrecht, beváltás joga.
Einlösungsregulativ, beváltás 

szabályzata, ko.
Einlösungsschein, beváltás je

gye. ko.
Einlösungssystem, beváltó rend

szer. ko.
Einlösungstarif, beváltó árjegy

zék. ko.
Einlösungswürdig, beváltásra 

érdemes, beváltható, ko.
Einlöthung, forrasztok. ß .
Einmalschmelzerei, eine Eisen- 

frisehmethode, ogyolvasztásn 
vaskészelés. ko.

Einmännisch, egyes, egykezü: 
einmännisch bohren, egyesen, 
egykézzel fúrni, einmännische 
Belegung, egy emberrel mun
káltatás. b.

Einmännischer Haspel, egykezü
göngörítő, egvkezü kankarék.
b.

Einmännischer Kübel, egyes 
veder, kis veder. b.

Einmännischer Ofen, egy sze
méllyel ellátható pest. io.

Einmarken, bekeríteni, bm.
Einmass, bemérés fogyatéka, ko.
Einmauern, befalazni. <’.
Einmeisseln, bevésni, ß .
Einmengen, belékeverni.
Einmengung, beavatkozás.
Einmessen, bemérni.
Einmischen, belékeverni.
Einmünden, benyílni, betorkol

lani.
Einmündung, benyílás, torkolat.
Einmünzen, pénzítni. \w.
Einmuthen, fölkérni, b.
Einnahme, bevétel; ordentliche 

Einnahme, rendes bevétel; 
ausserordentliche Einnahme, 
rendkívüli bevétel ; tägliche 
Einnahme, napi bevétel

Einnahmsbelag, bevételi bizo
nyíték.

Einnahmscolonne, bevétel ha
sábja.

Einnahmsjournal, bevételi napló.
Einnahmskladde, bevételi jegy

zék.
Einnahmspost, bevételi létei.
Einnahmsrubrik, bevéleli rovat.
Einnahmssumme, bevélelek ösz-

szege.
Einnahmsüberschuss, bevételi 

fölösleg.
Einnehmen Geld, pénzt bevenni.
Einnehmer, pénztáros.
Einnieten, beszegecselni, ß
Einölen, megolajozni, ß .
Einordnen, beosztani.
Einpacken, becsomózni. begön

gyölni, berakni.
Einpassen, beilleszteni.
Einpfählen, bekarózni, körül ka

rózni.
Einpfloeken, beczövekolni. hm.
Einpochen, összezúzni, c
Einprägen, ráverni. pr.
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Einpressen, beszorítani.
Einprobiren, belépróbálni.
Einpumpen, belé szivattyúzni, yé.
Einquartieren, beszállásolni.
Einquerlen, behabarni.
Einrahmen, keretbe foglalni.
Einrammen, besulykolni, beverni. 

b.
Einrathen, tanácsolni.
Einrechnen, beszámítani.
Einrede, ellenvetés, kifogás.
Einreichen, beadni, beterjeszteni* 

benyújtani.
Einreichungsprotocoll, b ea d vá-

nyi jegyzőkönyv.
Einreichungstermin, beterjesz

tés határideje.
Einreihen, besorozni.
Einreissen ein Gebäude, épüle

tet lebontani, é.
Einrennen, a. ni. einschmelzen 

beim Stahlfrischen, beolvasz
tani. ko.

Einrichten, beigazitani, beren
dezni.

Einrichtung, berendezés, fölsze
relés.

Einringeln, bekeríteni, hm.
Einrinnen, befolyni.
Einrollen, begurulni, h.
Einrosten, berozsdásodni.
Einrücken Vorgelegräder, be

csatolni, bekapcsolni, yé.
Einrückhebel, bekapcsoló emel

tyű. yé.
Einrückung, bekapcsolás, yé.
Einrückungsapparat, bekap

csoló készülék, yé.
Einrüekungsgebühr, beigtatás

illetéke.
Einrühren, bekavarni.
Einsagen, bemondani.
Einsägen, befürészelni. é.
Einsammeln, gyűjteni.
Einsattelung des Gebirges,hegy- 

incz horpadása.

Einsatz, betét; Einsatz, a. m. 
Gicht, adás; Einsatz beim 
Schmieden, rakat, yé. 

Einsatzgewicht, sulysorozat. 
Einsatzhärtung, rakatedzés. yé. 
Einsatzkrystallisirkessel beim 

Pattinsoniren, az ólom kivá
lására szolgáló első üst. ko. 

Einsatzofen, edző kemencze. ko. 
Einsatzöffnung bei Muffelöfen, 

berakó ajtó tokos kemenczék- 
nél. ké.

Einsatzröhre, pótló cső. yé. 
Einsatzschale an der Probir- 

wage, berakó csésze a próba- 
sulymérőn. ké.

Einsaugen, fölszívni. 
Einsaugventil, szívó szellentyű.

yé.
Einschalten die Apparate, a ké

szüléket becsatolni; einsehal- 
ten in die Zeitung, közzé 
tenni.

Einschaltung, becsatolás. 
Einschaufeln, belapátolni, z. 
Einschiehten, behalmozni. 
Einschicken, beküldeni. 
Einschieben, betolni. 
Einschiebnuth, toló horony, é. 
Einschiessen, Neigungswinkel 

der Form, fúvókatok lejtése; 
ko. Einschiessen einer Lager
stätte, a. m. Verfläehungs- 
winkel, az ér dőlésszöge. h. 

Einschlag, a. m. Einschluss, 
melléklet; Einschlag, a. m. 
Anschlaghacken, csatló horog. 
h.

Einschlagbüchse, edző szelencze.
p v .

Einschläge, horizontale Ab
zweigungen eines Stollens,
táró ágak. h.

Einschlagen in einem Gebirge,
vájást kezdeni; b. einsehlagen 
den Nagel, szeget beverni; é. 
einen Vergleich einsehlagen,
egyezségre lépni,
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Einschläger, a. ni. Anschläger,
csatlós, b.

Einschlägig, illető. 
Einschlagwerk, sóvíztartó. ώ. 
Einschliessen, bezárni. 
Einschliessende Gesteine, körül

vevő közetek, körülzáró kőze
tek. /.

Einschliesslich, bezárólag. 
Einschlitzen, behasítani, b .  

Einschluss, zárvány ; ./'. mellék
let, csatoívány; mit Einschluss,
belészámítva.

Einschmelzen, beolvasztani; es 
schmilzt ein, beolvad, ko. 

Einschmelzfeuer, finomító tűz
hely. ko.

Einschmelzung, olvasztás, k o .  

Einschmieren, bekenni. jé. 
Einschneiden, bevágni, bemet

szeni. é.
Einschneidig, egy élű. 
Einschnitt, bevágás, bemetszés.

é.
Einschnittsböschung, bevágás 

rézsűje, é.
Einschnittsprofil, bevágás ke

resztmetszete. é.
Einsehöpfen, bemeríteni. 
Einschränken, korlátolni. 
Einschränkung, korlátozás; Ein

schränkung des Betriebes, 
a növelés korlátozása, b .  

Einsehrauben, besrófőlni, becsa
varni. f/Ó.

Einschreibbuch, jegyzőkönyv. 
Einschreibegebühr, 'beiratás díja. 
Einschreiben, beírni, bejegyezni. 
Einschreibung, beírás, beiratás, 

bejegyzés.
Einsehreibungsnummer, a be

jegyzés száma 
Einschreiten, beavatkozni. 
Einschub, betolás. 
Einschubleiste, beloltlécz. é. 
Einschulen, betanítni.

Einschürfen, kutatást jelölni,
bányatelek fektetését tervezni.
b .

Einschuss der Form, fűvókatok
lejtése, ko.

Einschütten, belétölteni.
Einsehen, belátni.
Einseitig, félszeg, egyoldalú.
Einsenden, beküldeni.
Einsender, beküldő.
Einsendung, beküldés.
Einsendungstermin, beküldés 

határideje.
Einsenken, leereszteni, süllyesz

teni.
Einsenkung, süllyedés, süppedés.
Einsetzblech, berakó lemez. po.
Einsetzen, beletenni; einsetzen 

in ein Amt, hivatalba igtatni; 
einsetzen die Beschickung, 
feladni ; ko. einsetzen das 
Werkblei auf den Treibherd, 
felrakni ólmot a leűző tűzhelyre. 
ko.

Einsetzhaggen, beállító vas. pp.
Einsetzstüek im Reisszeug, be

tevő) rajzeszköz.
Einsicht, belátás; Einsicht neh

men, megtekinteni.
Einsichtig, einsichtsvoll, értel

mes.
Einsieden, a. m. ansieden beim 

Probiren, ólmítaní. kr.
Einsiegeln, bepecsételni.
Einsinken, besüllyedni.
Einsitzen, beülni, beszállni ak

nába. b.
Einsitzig, egy ülésül.
Einsitzknecht, beszálló hám. b.
Einspänner, egylovas.
Einspannschraube einer Dreh

bank, fogó csavar. jé.
Einspeichern, betárolni, berakni.
Einspielen der Wage, a suly- 

mérő beállása.
Einsprache, ellenmondás, kifo

gás.
Einsprengen, berepeszteni. b.
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Einspringender Winkel, beugró
szög.

Einspritzen, befecskendezni. β .  
Einspritzhahn, fecskendő csap.

Einspritzrohr, fecskendő cső. β .  
Einspritzwasser, befecskendő 

viz. ß .

Einspruch, ellenmoridás, kifogás. 
Einspurig1, egyvágányú. 
Einstampfen, betömni, bedön

gölni.
Einsteigen, beszáilani. b. 
Einsteigloch, búvó lyuk. ß .  

Einstellen den Gang einer Ma
schine, gépet megállítani ; ß .  

einstellen die Arbeit, a mun
kát félbeszakasztani; h .  ein
stellen den Betrieb, a növe
lést, megszüntetni; b  einstel
len in die Rechnung, száma
dásba lenni.

Einstellung des Betriebes, a
növelés megszüntetése; h . Ein
stellung einer Libelle, a szint- 
mérő beállítása, h m .  

Einstemmen, bevésni; é .  1. Ab- 
teufen.

Einstemmschloss, bevésett, zár. 
é .

Einstimmig’, egyhangúlag. 
Einstimmigkeit, közakarat. 
Einstöckig, egyemeletes, é .  

Einstrich, feszíték. J>. 
Einstrichzimmerung, fesziték- 

kötés. />.
Einströmen, beömloni. 
Einströmung, beömlés. 
Einströmung des Dampfes, gőz-

beömlés. ß .

Einströmungskanal, gőzbebo-
csátó csatorna, β .  

Einströmungsöífnung, gőzbebo- 
csátó nyílfis. β .

Einströmungsrohr,gőzbebocsátó
CSŐ. < j é .

Einstudiren, betanulni. 
Einstülpung, begyíírés. β .

Einsturz, beomlás. T.
Einstürzen, beomlani. h.
Einstürztriehter, beomlás lölt- 

sére. f .

Einstürzungskrater, beomlás- 
beli kráter. /'.

Einsumpfen, beáztatni, é .

Eintauchen, bemártani.
Eintauschen, becserélni.
Eintheeren, bekátrányolni. é .

Eintheilen, beosztani.
Eintheilig, egytagú.
Eintheilung, beosztás, osztályo- 

zás.
Eintrag, gyámrés. b .

Einträgen die Proben in die 
Muffel, berakni a próbákat a 
kémlő tokba; k é .  eintragen, 
a. m. einschreiben, bejegyezni; 
eintragen, a. m. Gewinn brin
gen, hasznot hajtani.

Eintraggabel, berakó villa. k e .

Einträglich, jövedelme«.
Eintraglöffel, berakó kanál. k é .

Eintragskluft, berakó fogó. k é .

Eintragsloch, berakó ajtó. k é .

Eintragsöffnung, berakó ajtó. 
k é .

Eintragsrolle beim Pochsatz,
görgető, e.

Eintragstange, berakó rúd. k é .

Eintragsvorrichtung beim Poch
satz, görgető készülék, a.

Eintragung, bejegyzés.
Eintränken, ólmílani. k é .

Eintränkarbeit, ólnötás. k é .

Eintränkblei, itató ólom: ko. 
kémlő ólom. k é .

Eintränkscherben, ólmító csésze. 
k é .

Eintreiben, behajtani, beszedni; 
eintreiben den Nagel, szeget 
beverni.

Eintreten, belépni.
Eintritt, belépés; Eintritt des 

Jahres, az év kezdete.
Eintrittskarte, belépti jegy.
Eintrocknen, kiszáradni.
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Einüben, begyakorolni.
Ein und Ausrüekhebel, csatló 

kar. y é .

Ein und Ausrückvorriehtung, 
Ein und Ausrückzeug, csatló 
készülék, t j é .

Einverleiben, bekebelezni. 
Einvernehmen, kihallgatni; im 

Einvernehmen, egyetértőleg. 
Einverstanden, egyetértve. 
Einverstehen, egyetérteni, ráál-

lani valamire.
Einvieren, négyszögitni. b .  

Einvisiren, irányba venni. b i n .  

Einwachsen, belenőni 
Ein wage, rámérés.
Einwägen, bemérni. 
Einwägerwage, érczsulymérő. b. 
Einwand, kifogás.
Einwechseln, felváltani, elcse

rélni.
Einwechsler in der Zimmerung,

cserekáva az aknában, csere
lakat, cseretámaszfa a vágat
ban. b

Einwechslung, felváltás, csere. 
Einweisen, beigtatni. 
Einweisung, beigtatás. 
Einwenden, kifogást tenni. 
Einwendung, kifogás. 
Einwilligen, beleegyezni. 
Einwilligung, beleegyezés. 
Einwirken, ráhatni. 
Einwirkung, ráhatás. 
Einwölben, beboltozni, é .  

Einwühlen, össze turkálni. 
Einwurf, ellenvetés.
Einzahlen, befizetni.
Einzählen, beleszámítani. 
Einzahlung, befizetés. 
Einzahlungstermin, a befizetés 

határideje.
Einzapfen, becsapolni, egymásba 

csapolni, é .

Einzäunen, bekeríteni, é .  

Einzäunung, kerítés, é. 
Einzeichnen, belerajzolni, beje

gyezni.

Einzelbalken, egyes gerenda, é .

Einziehen einen Balken, geren
dát befektetni, é .

Eisbaum, jégtörő, é.
Eisbildung, jégképződ és.
Eisbock, jégtörő, é .

Eisbrecher, jégtörő, é .

Eisen, vas; altes Eisen, ócska 
vas; aschenfleekiges Eisen, 
bamufoltos vas: ausgewalz- 
tes Eisen, hengerelt vas; Berg
eisen, bányászék : C—U för
miges Eisen, (I—U alakú vas; 
Doppel T  oder 11 Eisen, ket
tős *]" vagy It alakú vas; dou- 
blirtes Eisen, hegesztett vas; 
doublirtes sehniges Eisen, 
hegesztett szálas vas; eckiges 
Eisen, Winkeleisen, szöglet
vas ; flaches Eisen, lapos vas; 
faseriges, sehniges Eisen, 
rostos, szálas vas ; faulbrüehi- 
ges Eisen, reves törésű vas; 
feinkörniges Eisen, linom- 
szemcsés, uprószemü vas; ge
diegenes Eisen, termés vas; 
Gusseisen, öntött vas; ge
schmiedetes Eisen, kovácsolt, 
vas; gekohltes Eisen, szén- 
tartalmú vas; gefeintes Eisen, 
finomított vas; gehämmertes 
Eisen, vertvas; gefrischtes 
Eisen, készeit vas; gestreck
tes Eisen, nyújtott vas; gezo
genes Eisen, bűzött vas ; grob
körniges Eisen, nagyszemü 
vas; Hammereisen, vertvas; 
halbrundes Eisen, fclgömbö- 
lyü vas; hohles Eisen, öblös 
vas; halbgraues Eisen, tarka 
nyersvas ; halbirtes Eisen, 
tarka nyersvas; hartes Eisen, 
kemény vas ; keilförmiges 
Eisen, ékalaku vas ; kaltbrü
chiges Eisen, hideg törésű 
vas; kaltgehämmertes Eisen, 
hidegen vert vas; körniges 
Eisen, szemcsés vas; kurzseh
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niges Eisen, rövid rostu vas; 
lüekiges Eisen, likacsos vas ; 
liehtgraues Eisen, világos 
szürke nyersvas; raffinirtes 
Eisen, finomított vas; roth- 
brüehiges Eisen, hötörésü vas; 
rundes Eisen, gömbölyű vas; 
Roheisen, nyersvas; graues 
Roheisen, szürke nyersvas; 
Spiegeleisen, tükrös nyersvas ; 
weisses Roheisen, fehér nyers
vas ; Sehmiedeisen, kováesvas; 
schmiedbares Eisen, kovácsol
ható vas; schwefeliges Eisen, 
kénköves vas; schweissbares 
Eisen, hegeszthető vas ; sehni
ges Eisen, rostos, szálas vas; 
sprödes Eisen, törékeny vas; 
unganzes Eisen, szakadozott 
vas; überhitztes, verbrann
tes Eisen, elégett vas; ver
kupfertes Eisen, rézzel bevont 
vas; verzinktes Eisen, czink- 
kel bevont vas; verzinntes 
Eisen, fehérbádog; weiches 
Eisen, lágy vas; Flusseisen, 
folytvas, ko.

Eisenabbrand, vasfogyaték, vas
vesztés. ko.

Eisenabfälle, vashulladék. <jé.
Eisenalaun, vastimsó. r.
Eisenamyanth, vasamiant. á.
Eisenantimonglanz, berthierit. 

á.
Eisenarbeit, vasmunka.
Eisenartig, vasnemü.
Eisenasbest, vasazbeszt, á.
Eisenauflösung, vasoldat. v .

Eisenbahn, vaspálya, vasút; at
mosphärische Eisenbahn, lég- 
nvomású vasút; doppelspurige 
Eisenbahn, kétvágányú vasút; 
eingeleisige, einspurige Eisen
bahn, egyvágányú vasút; Eisen
bahn mit eisernem Oberbau, 
vasfclépitményü vasút; elek
trische Eisenbahn, elektromos 
vasút; normalspurige Eisen

bahn, rendesvágányu vasút; 
provisorische Eisenbahn, ide
iglenes vasút; schmalspurige 
Eisenbahn, keskonyvágányu 
vasút; unterirdische Eisen
bahn, földalatti vasút; Pferde
eisenbahn, lóvonatu vasút; 
Grubeneisenbahn, bányava
sút ; Tageisenbahn, föíszinti 
vasút.

Eisenbahnactie, vasúti részvény.
Eisenbahnarbeiter, vasúti mun

kás.
Eisenbahnbau, vaspátyaépités.
Eisenbahnbauunternehmer, va

súti vállalkozó.
Eisenbahnbegehung, vasútbejá-

rás.
Eisenbahnbetrieb, vasúti üzlet.
Eisenbahnbrüeke, vasúti híd.
Eisenbahndamm, vasúti töltés.
Eisenbahndienst, vasúti szolgá

lat.
Eisenbahndirection, vaspálya-

igazgatóság.
Eisenbahnförderung, vasúti szál

lítás. b.
Eisenbahngeselisehaft, vaspá

lyatársaság.
Eisenbahngesetz, vasúti törvény.
Eisenbahnhund, vasúti csille, b.
Eisenbahnhundräder, vasúti csil

le-kerekek. b.
Eisenbahnkarte, vasúti térkép.
Eisenbahnlinie, va spályavonal.
Eisenbahnnetz, vaspályahálózat.
Eisenbahnschiene, pálvasín. ko.
Eisenbahnschienenwalzen, pá- 

lyasinhengerek. ko.
Eisenbahnstation, vasúti állo

más.
Eisenbahnsystem ,vasútrondszer.
Eisenbahntransport, vasúti szál

lítás.
Eisenbahnverkehr, vasúti for

galom.
Eisenbahnwagen, vasúti kocsi.
Eisenbalken, vasgerenda, é.
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Eisenbergwerk, vasbánya.
Eisenbeschlag, vasalás, é.
Eisenblau, vivianit. ά.
Eisenblausäure, vaskéksav. η.
Eisenblech, vasbádog, vaslemez, 

vaspléh ; galvanisirtes, ver
zinktes Eisenblech, galvani
zált. czinkkel borított vasle
mez ; gehämmertes Eisen
blech, kovácsolt vaslemez; ge
welltes Eisenblech, hullámos 
vaslemez; geriffeltes, gerun
zeltes Eisenblech, rovátkos, 
ránczolt vaslemez; gewalztes 
Eisenblech, hengerelt vasle
mez ; verzinntes Eisenblech, 
weissbleeh, fehérbádog. ko.

Eisenblechcylinder, vasbádog- 
henger.

Eisenblechmantel eines Hoch
ofens, nagyolvasztó vaslemez
köpenye. ko.

Eisenblechtafel, vaslemeztábla. 
ko.

Eisenblechwalze, vaslemezhen
ger. ko.

Eisenblechwalzwerk, vaslemez
gyár. ko.

Eisenblüthe, aragonit, vasvirág.
á.

Eisenbratherd, vassütő tűzhely. 
ko.

Eisenbringen, a. in. die Gränze 
des Grubenbaues bestimmen,
a bánya határát kitűzni, b.

Eisenbruch, vasbánya, vasércz- 
fejtés. b.

Eisenealo, vasfogyaték, vasvesz
tés. ko.

Eisencarburet, szenesvas, vas- 
carburet. ko.

Eisenchlorid, vaschlorid. v.
Eisenehrom, chromít. á.
Eisenconstruction, vasszerkezet. 

é.
Eisendraht, vasdrót, vasfonal, 

vashuzal, ko.

Eisendrahtlitze, vasdrótzsinór.
'β·

Eisenerz, vasércz, vaskő. h. 
Eisenerzeugung, vastermelés, ko. 
Eisenerzgang, vasér, vasérc.zér, 

vaséi'cztelep. b.
Eisenfabrieation, vasgyáriás. ko. 
Eisenfeile, vasreszelő, yk  
Eisenfeilicht, Eisenfeilspäne ,

vaspor, vasreszelék, yé. 
Eisenfest, vaserősségü. c. 
Eisenflosse, nyersvasdarab. ko. 
Eisenförmerei, mintázó műhely. 

ko.
Eisenfrischen, vaskészelés. ko. 
Eisenfrischflammofen, kavaró 

pest. ko.
Eisenfrischherd, vaskészelő tűz

hely. ko.
Eisenfrischschlacke, vaskészelés 

salakja, ko.
Eisenfunke, vassziporka, ko. 
Eisengans, Eisengänze, nyers

vasdarab. ko.
Eisengehalt, vastartalom, ko. 
Eisengeräth, vaseszköz. 
Eisengewerkschaft, vasbáriya- 

társulat. b.
Eisengezäh, vasszerszám. b. 
Eisengiesser, vasöntő. ko. 
Eisengiesserei, vasöntőműhely.

ko.
Eisengitter, vasrács, vasrostély. 

é.
Eisenglanz, hämatit. ά. 
Eisenglimmer, vascsillám, ά. 
Eisenglimmerschiefer, vascsil- 

lámpala. f .
Eisenglühspan, vassziporka, ko. 
Eisengrau, vasszürke. 
Eisengrube, vasbánya. b. 
Eisenguss, vasöntés, ko. 
Eisengusswaare, vasöntvény, ko. 
Eisenhalt, vastartalom, kk 
Eisenhaltig, vastartalmú. 
Eisenhammer, vashámor, vaspő- 

röly. ko.
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Eisenhammerschlag·, vasszi
porka. ko.

Eisenhammerwerk, vashámor, 
vaspŐL’öly. ko.

Eisenhandel, vaskereskodés.
Eisenhändler, vaskereskedő, vas- 

áras.
Eisenhart, vaskcménységü.
Eisenhelm beim Hammer, pö

rölynél ; ko. Eisenhelm beim 
Bergeisen, ék nyele. b.

Eisenhoehofen, vasolvasztó , 
nagyolvasztó, ko.

Eisenhochofengase, vasolvasztó 
gázai. ko.

Eisenhütte, vasgyár, vaskohó, ko.
Eisenhüttenkunde, vaskohászat

tan. ko.
Eisenhüttenwerk, vasgyár, ko.
Eisenhüttenwesen, vaskohászat. 

ko.
Eisenindustrie, vasipar.
Eisenkasten im Hochofen, ol

vadó medencze. ko.
Eisenkeil, vasék. gé·.
Eisenkette, vasláncz.
Eisenkies, pirít, vassulfftr. Λ.
Eisenkitt, vasragasz, gé.
Eisenklammer, vaskapocs. é.
Eisenknecht beim Hammer, 

üllőkar a hámorban, ko.
Eisenkram, vascszközök. ko.
Eisenlech, kénesköves vassalak. 

ko.
Eisenloth, vasforrasztó, gé.
Eisenmulm, vasföld. ά.
Eisenniekelkies, vasnikolsulfür, 

pentlandit. d.
Eisenniederschlag, vascsapadék.

V.
Eisenocker, vasporva.
Eisenofen, vasolvasztó, ko.
Eisenoxyd, vasoxid. r.
Eisenoxydhydrat, limonit. Λ.
Eisenoxydsalz, vasoxidsó. v.
Eisenoxydul, vasoxidul. v.
Eisenoxyduloxyd, vasoxidul oxid.

V.

Eisenoxydulsalz, vasoxidulsó. v. 
Eisenoxydulsilicat, vasoxidulszi- 

likát. v.
Eisenpecherz, göthit, ä. 
Eisenperiode, vaskorszak. 
Eisenphyllit, vashydrophosphat.

d.
Eisenplatte, vaslap, vaslemez. 
Eisenprobe, vaspróba. hé. 
Eisenrahm, schuppiger Roth

eisenstein, pikkelyes rőtércz, 
hämati t. ά.

Eisenriemen zum Tragen der 
Bergeisen, ékszíj, b.

Eisenrost, vasrozsda.
Eisenrutil, göthit. ά.
Eisensalz, vassó. v.
Eisensand, vasas fövény, ά. 
Eisensau, vasmedve. ko. 
Eisenschaum, vashab. ko. 
Eisenseheibe, tájkorong, hm. 
Eisensehicht, olvasztó adás. ko. 
Eisensehiene, vassín, ko. 
Eisenschlacke, vassalak. ko. 
Eisen schlagen dem Arbeiter 

vor Ort, éket ütni a munka
helybe. b.

Eisensehmied, kovács. 
Eisensehmiede, kovács műhely. 
Eisensehneidwerk, vasmetsző 

gép. gé.
Eisenschrot, vasgöbecs. ko. 
Eisenschüssig, vastartalmú. 
Eisenschüssiger Sandstein, va

sas homokkő. / .
Eisensehwarz, vasfekete. 
Eisenschwelle, vastalp. é. 
Eisenseil, drótkötél, b. 
Eisensinter, vasszivárgás, b. 
Eisenspäne, vasreszelék, gé. 
Eisenspath, vaspát. á.
Eisenstab, vasrúd.
Eisenstange, vasrúd.
Eisenstein, vasércz, vaskő. 
Eisensteingang, vasérczes ér. b. 
Eisensteingrube, vasbánya. b. 
Eisensteinlager, vasércztelep. b.
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Eisensteinprobe, vaspróba. lé.
Eisensteinröstofen, vaskőpör- 

kölö kemenczo.’ ko.
Eisensteintutte, kónilő csupor, 

próba csupor, ké.
Eisenstufe, vasérczdarab, vas- 

érczmutatvány.
Eisenträger, vasgerenda, vas

tartó. é.
Eisenvitriol, melanterit, vasgá- 

licz. A.
Eisenwaare, vasáru.
Eisenwerk, vasgyár, ko.
Eisenwerksamt, vasgyári hiva

tal. ko.
Eisenwerksverwalter, vasgyári 

gondnok, vasgyári főnök. ko.
Eisenwerksverweser, vasgyár

vezető. ko.
Eisenwesen, vasgyártás.
Eisenzain, vasbuga. ko.
Eisenzeug, vasszerszám. b.
Eisern, vasból való.
Eiserner Hut beim Ausbiss des 

Ganges, az ér vasas kibúvása ; 
eiserner Oberbau, vasfelépít- 
mény. é.

Eisfeld, jégmező.
Eisgebirge, jeges hegy.
Eisgrube, jégverem, é.
Eiskeller, jégpineze. é.
Eismeer, jeges tenger.
Eisperiode, jégkorszak. /.
Eispunkt am Thermometer,

fagypont.
Eisregion, jégtáj. /'.
Eisstachel, jegelő vas. é.
Eisstein, kryolit. A.
Eiswirkung, jéghatás. /;
Eiszeit, jégkorszak. / .
Eklogit, eklogit. A.
Elaborat, dolgozat.
Elasmos, nagyágit. A.
Elasmotherium, elasmothorium. 

/ ·  . . ..
Elastieität, rugalmasság, ruge- 

konyság; absolute Elastieität 
und Festigkeit, absolut ru

galmasság és szilárdság; rela
tive Elastieität und Festig
keit, viszonylagos rugalmasság 
és szilárdság; rückwirkende 
Elastieität und Festigkeit, 
összenyomás elleni rugalmas
ság és szilárdság.

Elastieitätsgrenze, rugalmasság 
határa.

Elastieitätsgrösse, rugalmasság 
nagysága.

Elastieitätsmodul, rugalmasság 
tényezője.

Elastieitätsmoment, rugalmas
ság nyomatéba.

Elasticitätsprobe der Schienen,
a sínek rugalmassági próbája.

Elastisch, rugalmas, rugékony
Elastisehflüssig, gáznemű.
Elektrieität, elektromosság; at

mosphärische Elektricität, 
légköri elektromosság; dyna
mische Elektricität, erő fej
tette elektromosság.

Elektrieitätsentwieklung, elek
tromosság fejlődése.

Elektrieitätserregung, elektro
mosság gerjesztése.

Elektrieitätserzeugung, elektro
mosság gerjesztése.

Elektrieitätsleiter, elektromos
ság-vezető.

Elektrieitätsmesser, elektromos-
ságmérő.

Elektrieitätsquelle, elektromos
ság forrása.

Elektrieitätssammler, elektro
mossággyűjtő.

Elektrieitätszeiger, elektromos
ságmutató.

Elektrisch, elektromos.
Elektrische Batterie, elektromos 

telep.
Elektrische Induction, elektro

mosság indítása.
Elektrisiren, elektromozni.
Elektrochemie, elektroehemía. o.
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Elektrode, elektromossággei·- 
jesztő; negative Elektrode, I 
Cathode, negativ elektromos- ( 
súgót gerjesztő ; positive Elek- ( 
trode, Anode, positiv elektro
mosságot gerjesztő.

Elektrolyse, elektromos bontás. 
o.

Elektrolyt , elektromossággal 
bontandó, r.

Elektromagnet, elektromágnes.
Elektromagnetismus, elektro

mágnesség.
Elektrometer , elektromosság

mérő.
Elektromotor, elektromos indító.
Elektrophor, elektromosságlai ló.
Elektroskop, elektromosságmu- 

tató.
Element, elem ; galvanisches 

Element, galvános elem.
Elementar, elemi.
Elementaranalyse, elemzés, v.
Elementarbegriffe, alapfogal

mak.
Elementarschaden, elemi kár.
Elementarschule, elemi iskola.
Elemente einer Brücke, egy bid

alkotó részei. <’.
Elenehisiren, sorozni.
Elenchus, sorjegyzék.
Elephas, elephas. /".
Elevation, emelkedés.
Elevationsschraube bei Nivellir- 

instrumenten, emelő csavar 
a szintező műszeren, hm.

Elevationswinkel, emelkedés 
szöge. hm.

Elevator, emelő gép. ß .
Eleve, növendék.
Elimination, kiküszöbölés.
Eliminationsmethode, kiküszö

bölés módja.
Eliminiren, kiküszöbölni.
Ellipse, kerülék, ellipsis.
Ellipsenzirkel, kerülékkörző.
Ellipsoid, elipsoid.
Elliptisch, kerülékes.

Elongation, lengés távolsága.
Elongationswinkel, lengés szöge.
Elotherium, elotherium. / .
Email, zománcz.
Emailarbeit, zománczmű.
Emailartig, zománezszerő.
Emailleur, zománczozó.
Emailliren, zománczozni.
Emaillirung, zománczozás.
Emballage, göngyölés, m. t. gön- 

gyölct.
Emballiren, begöngyölni.
Emblem, jelkép.
Emission, kibocsátás; Emission 

von Actien, részvények kibo
csátása.

Emissionscours, kibocsátás árke- 
lete.

Emissionspreis der Obligatio
nen, a kötvények kibocsátó 
ára.

Emolument, járulék.
I Empfahen, die Verleihung einer 

Grube begehren, bányát fel
kérni. h.

Empfang, bevétel; in Empfang 
nehmen, átvenni; den Em
pfang bescheinigen, nyugta
tót adni, az átvételt elismerni.

Empfangen, átvenni, fölvenni 
pénzt.

Empfänger, átvevő, elfogadó.
Empfänglich, fogékony.
Empfänglichkeit, fogékonyság.
Empfangnahme, átvétel.
Empfangsanzeige, átvételi érte

sítés.
Empfangsbestätigung, nyug

tató, nyugtatvány, átvételi bi
zonyítvány.

Empfangsjournal,bevételi napló.
Empfangsreeepisse, ál vételi ve-

vény.
Empfangsschein, nyugtató, át

vételi elismerés.
Empfehlen, ajánlani.
Empfehlenswerth , ajánlatra 

I méltó.
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Empfehlungsbrief, ajá η 1 óle vél. 
Empfindlich, érzékeny. 
Empfindlichkeit der Wage, a

sulymérő érzékenysége. 
Empirie, tapasztalat.
Empiriker, tapasztalati, gyakor

lati ember.
Empirisch, tapasztalatilag. 
Emplektit, rézbizmutsulfür. á. 
Emporblühen, felvirágzani. 
Empordringen, feltolúlni. / .  
Empordrängen, felnyomúlni. /. 
Emporium, forgalmi piacz. 
Emporwinden, föltekergetni. 
Emporziehen, fölhúzni. 
Empyreumatisch, kozmás. o. 
Emsig’, serényen.
Emsigkeit, serénység.
Emulsion, zavarodás. v.
Enargit, rézsulfarzenit. á.
En bloc, egészben.
Enerinus, enerinus. /. 
Endbahnhof, végállomás. 
Endbeschluss, véghatározat. 
Ende, vég; zu dem Ende, a 

végre.
Endellionit, 1. Bournonit. 
Enden, endigen, bevégezni, be

fejezni.
Endergebniss, végeredmény. 
Endesgefertigte, Endesunter

zeichnete, alólirt.
En detail, részletesen.
Endfläche, véglap. «. 
Endgeschwindigkeit, végsebes

ség.
Endgiltig, végérvényesen. 
Endlich, véges, végső, végtére. 
Endlos, végtelen.
Endosmose, átszivárgás. 
Endossiren, hátára írni. 
Endpfeiler, végoszlop, végpillér, é. 
Endplatte, véglemez.
Endpunkt, végpont.
Endsbaum der Brücke, híd já

romfája. é.
Endstation, végső állomás. 
Endstück, végdarab.

I Endziel, végczél.
Energie, erő, tetterő.
Energisch, erősen.
Engagement, szerződtetés. 
Engagiren, szolgálatba fogadni. 
Enge, szűk.
Enges Sieb, sűrű szita.
En gros. nagyban ; Verkauf en 

gros, nagyban árulás. 
Enquéte, értekezlet.
Entarten, elfajulni.
Entbehren, valamiben szűköl

ködni.
Entbehrlich, szükségtelen. 
Entbehrung, szükölködés. 
Entbinden, feloldani.
Entbleien, ólomtalanítaní. /:<>. 
Entblössen einen Gang, felfű dni 

az eret. b.
Entdecken, fölfedezni. 
Entdecker, fölfedező. 
Entdeckung, fölfedezés. 
Enterben den höheren Erbstol

len, felsőbb altáró jogát elfog
lalni, felsőbb alút jogát elfog
lalni. h.

Enterbung, jogfoglalás, b. 
Entfaltung des Betriebes, mí-

velés fejlődése.
Entfernung, távolság, eltávolítás. 
Entflammen, felgyulasztani. 
Entgang des Gewinnes, haszon 

elmaradása.
Entgegen, ellen, ellene. 
Entgegenarbeiten, ellene dol

gozni.
Entgegenbau, elébe vájás. b. 
Entgegenbauen, elébe vájni. b. 
Entgegengehen, elébe menni. b. 
Entgegengesetzt, ellentétes. 
Entgegenlängen, elébe vájni. b. 
Entgegen sein, ellene lenni. 
Entgegnen, válaszolni. 
Entgegnung, válasz.
Entgehen, elveszteni.
Entgeld, jutalom; ohne Entgeld, 

ingyen.
Entgeldlich, pénzért.
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Entglasen, üvcgteleniteni. v.
Entgleisen, kisiklani vágányból.
Entgleiten, kisiklani.
Entgolden, aranytalanitni. ko.
Entgoldung, aranytalanítás. ko.
Enthalten, tartalmazni, b.
Enthauen, Erze auf unrecht

mässige Weise aushauen, jog
talanul kivájni érezeket. h.

Entheben, fölmenteni.
Entität, vagyon.
Entkohlen, szénteleníteni. ko.
Entkräften, erötleniluni.
Entkräftung, erőtlenedés.
Entkupfern, rézleleníteni. ko.
Entkuppeln, kikapcsolni. <ß.
Entladefrist, kirakodás határ

ideje.
Entladegeleis, kirakodó vágány.
Entladen, leterhelni, kirakodni; 

entladen, a. m. absehiessen,
elsütni, b.

Entladung, lerakodás, kirakodás; 
verzögerte Entladung, meg
késett kirakodás; Entladung 
des Condensators, a sűrítő 
elsütése; Entladung der Elek- 
trieität, az elektromosság el
sütése.

Entlang, hosszában.
Entlassen, elbocsátani.
Entlasschein, 1. Abkehrschein.
Entlassung, elbocsátás; Entlas

sung mit Pension, elbocsátás 
nyugalom díjjal.

Entlasten, fölszabadítani teher
től; die Räder entlasten, a 
kerekek terhelésén könnyíteni; 
den Schieber entlasten, a to
lókát nyomástól megszabadí
tani ; né. entlasten in der 
Rechnung, javára írni.

Entlastungsbogen, gyámiv, te
herhárító ív. é.

Entlastungsschieber, nyomástól 
mentes tolóka. <jé.

Entlastungsurkunde, fölmentő 
okirat.

Entlastungsvorrichtung , nyo
mástól mentesítő készülék. 

Entlastungszeuge, mentő tanú, 
védelmi tanú.

Entleeren, kíürítni.
Entleerung, kiürítés. 
Entleerungsrohr, kiürítő cső. </<■. 
Entlegen, távoleső.
Entlehnen, kölcsönözni. 
Entlehner, kölcsönvevő. 
Entmuthigen, bátortalanban!. 
Entnehmen, kivenni. 
Entphosphoren.foszfoitalanítani. 

ko.
Entrepot, köztárház, lerakó tár

ház.
Entrepreneur, vállalkozó. 
Entrichten, leróni, megfizetni. 
Entsagen, lemondani. 
Entsagung, lemondás. 
Entsalzen, sótalanítani. v. 
Entsäuern, savanytalanítani. r. 
Entschädigen, kártalanítani. 
Entschädigung, kárpótlás, kár

talanítás, kártérítés. 
Entschädigungsanspruch, kár

térítő követelés.
Entschädigungssumme, kárté

rítő összeg.
Entscheiden, eldönteni, elhatá

rozni.
Entscheidend, döntő. 
Entscheidung, határozat. 
Entschieden, határozottan. 
Entschiedenheit, határozottság. 
Entschliessen, elhatározni magát. 
Entschlossen, elhatározott. 
Entschlossenheit, elszántság. 
Entschluss, határozat, szándék. 
Entschuldigen, mentegetni. 
Entschuldigung, mentség. 
Entschwefeln, kénellenitcni, kén

től megszabadítani, ko. 
Entschwefelung, kénetlenités. ko. 
Entschwefelungsgrad, kénetle- 

nítés foka. ko.
Entschwefelungsperiode, kénet- 

lenítés szaka. ko.
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Entsenden, kiküldeni
Entsetzen, kitenni hivatalból.
Entsiegeln, feltörni pecsétet.
Entsilbern, ezüsttelenílcni. ko.
Entsilberung, ezüsttelenítés. ko.
Entsilberungskessel, ezüst tele

ndő üst. ko.
Entsprechen, megfelelni várako

zásnak.
Entsprechend, megfelelő, ezél- 

irányos, czélszerü.
Entstehen, eredni, származni, 

képződni, keletkezni, lenni.
Entstehung, képződés, keletke

zés. f.
Entstehungsweise, keletkezés 

módja. / .
Entströmen, kifolyni.
Entwässern, szárazzá tenni, vi

zet lecsapolni, víztől mentesí
teni. b.

Entwässerung, szárazzá tétel, 
lecsapolás, víztől mentesítés, 
víztelenítés, b.

Entwässerungsarbeiten, víztele
nítő, víztől mentesítő munká
latok. é.

Entwässerungsgraben, lecsa
poló árok. é.

Entweichen, elillanni; Entwei
chen des Dampfes, a gőz ki
szabadulása ; né. die Gase ent
weichen, a gázak elillannak. 
r.

Entwenden, elidegeníteni, ellopni.
Entwerfen, tervezni.
Entwer then, é rt ék tel en í t en i.
Entwerthung, értéktelonűlés.
Entwickeln, kifejleszteni.
Entwickelung, fejlődés, kifejlő

dés, fejlesztés, m. t. fejlemény. 
f

Entwickelung der Combination,
összealakúlás elemzése, ά.

Entwiekelungscaliber, fejlesztő 
üregezós. ko.

Entwiekelungsgang, Entwicke- 
lungsprocess, fejlődés folya
mata. /.

Entwurf, terv, tervezet. 
Entziehen, elvonni.
Entziffern, megfejteni, kibei űzni. 
Entzündbar, gyű 1 ék on y. 
Entzündbarkeit, gyúlékonyság. 
Entzünden, meggyujtani, meg- 

gyúladni.
Entzündlich, gyúlékony. 
Enveloppe, boríték.
Eoeän, cocán. /'.
Eocäne Periode, eoeänkorszak.

/'■
Eozoon, eozoon. f.
Epieykloide, kerékkörüli vonal, 

epicykloid.
Epidemie, járvány.
Epidemisch, járványos.
Epidosit, epidosit. / .
Epoche, korszak.
Epsomit, keserűsó. á.
Equipiren, fölszerelni. 
Equipirung, fölszerelés. 
Equisetaceae, equisetaeeák. / .  
Erachten, vélni.
Erbauen, fölépitní. é.
Erbauen Erze, érczet fejteni, b. 
Erbauer, építő. é.
Erbbau, a I táró növelése, alút 

mívelése b.
Erbbuch, bányalelekkönyv. b. 
Erbeuten, megnyerni, b. 
Erbgerechtigkeit, altáró joga. b. 
Erbieten, ajánlkozni.
Erbkux, úrrész. b.
Erblasen, olvasztani, ko. 
Erbohren, megfúrni, b.
Erbot, ajánlkozás.
Erbpacht, örökös haszonbér. 
Erbrechen, feltörni, b. 
Erbsenstein, babércz, oolith, 

oolithmészkő, borsókő. / .  
Erbstollen, altáró, alút. t>. 
Erbstollensbau, altárómívelés, 

alútmívelés. b.
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Erbstollensgebühr, altáróilleték, 
alútilleték. />.

Erbstollensgerechtigkeit,altáró- 
jog, a 1 úti jog. b.

Erbstöllner, altárós, alútas, b.
Erbstufe, altárójegy, alútjegy. q.
Erbteufe, altáró mélysége, alűt 

mélysége, h.
Erbtrumm, főéi·, az ér főága. b.
Erdabgrabung, földásás. é.
Erdachse, földtengely.
Erdansehüttung, földtöltés. <’.
Erdarbeit, földmunka, é.
Erdarbeiter, földmunkás, é.
Erdarten, földnemek.
Erdartig, földnemü.
Erdbau, földalkotás, földszerke

zet. f .
Erdbeben, földrengés.
Erdbesehaffenheit, föld miné- 

müsége f .
Erdbewegung, földszállítás, föld

hordás. é.
Erdbildung, földképződés. /'.
Erdbildungslehre, Geologie ,

földtan, f .
Erdbildungstheorie, földképző

dés elmélete, f .
Erdbohrarbeit, földfúrás. b.
Erdbohren, fúrni. b.
Erdbohrer, agyagfúró, földfúró. 

h.
Erdbohrung, földfúrás, b,
Erdbruch, földszakadás.
Erddach des Meilers, bogsa 

földtakarója, erd.
Erddamm, földtöltés, agyaggát. 

b.
Erddecke des Meilers, a bogsa 

földtakarója, erd.
Erddruck, földnyomás, é.
Erde, föld; abgetragene Erde, 

elhordott föld; aufgeschüttete 
Erde, feltöltött föld ; gewach
sene Erde, eleven föld é.

Erdensilieat, földesszilikát. ko.
Erdentwickelungsgesehichte, 

föld fejlődés története, f.

Erdersehütterung, földrengés. 
Erdfläche, földterület. 
Erdgeschoss, földszint. 
Erdgestübbe, porhany. ko. 
Erdharz, földszurok. d.
Erdhaue, kapa. é.
Erdig, földes.
Erdiger Bruch, földes törés. á. 
Erdiger Mergel, földes márga. 

/·
Erdinneres, föld belseje, föld 

gyomra, f.
Erdkarte, földkép.
Erdkohle, földes barnaszén, á. 
Erdkörper, földtest. / .  
Erdkruste, föld kérge. / .  
Erdkugel, földteke.
Erdkunde, földismertetés. 
Erdlager, földréteg. 
Erdmagnetismus, földmágnes- 

ség.
Erdmasse, földtömeg. 
Erdmesser, földmérő, geometra. 
Erdmesskunst, földméréstan. 
Erdoberfläche, a föld színe. f. 
Erdöl, kőolaj, petroleum. 
Erdpech, földszurok, á.
Erdpol, földsark.
Erdrutschung, földcsúszás. 
Erdsehaufel, ásókapa. é. 
Erdsehichte, földréteg. 
Erdschüttung, földtöltés, é. 
Erdsphäroid, földsphároid. / .  
Erdtorf, földes tőzeg. á. 
Erdtransport, földhordás, é. 
Ereigniss, esemény.
Erfahren, megtudni, tapasztalni. 
Erfahrenheit, tapasztaltság. 
Erfahrung, tapasztalás, jártas

ság.
Erfahrungslos, tap asztal atlan. 
Erfahrungsmässig, tapasztalás 

szerint.
Erfahrungssatz, tapasztalmány. 
Erfinden, feltalálni.
Erfinder, feltaláló.
Erfinderisch, leleményes, találé

kony.
9
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Erfindung·, találmány.
Erfindungsgabe, találékonyság.
Erfolg, eredmény, siker, foganat.
Erfolglassung, kiszolgáltatás.
Erfolgreich, eredményes, sikeres.
Erforderlich, megkívántaié, szük

séges.
Erfordern, megkívánni; es wird 

erfordert, megkivántatik, szük
séges.

Erforderniss, szükséglet, kellék.
Erforschen, kifürkészni.
Erfragen, megtudakolni.
Erfreuen, megörvendeztetni.
Erfreulich, örvendetes.
Erfrieren, wenn die Silberprobe 

in der Muffel erstarrt, az 
ezüstpróba megdermedése. hé.

Erfroren, megdermedett. hé.
Erfüllen seine Pflicht, teljesíteni 

kötelességét.
Ergänzen, kiegészíteni.
Ergänzung, kiegészítés, m. t. 

pótlék.
Ergänzungsarbeiten, pótló mun

kálatok.
Ergänzungsbauten, kiegészítő 

épületek, é.
Ergänzungswinkel, kiegészítő 

szög. lm.
Ergebenst, alázatosan.
Ergebenster Diener, alázatos 

szolgája.
Ergebniss, eredmény.
Ergehen lassen eine Verord

nung, rendeletet adni ki.
Ergiebig, sikeres, nyereményes.
Ergiebigkeit, nyereményesség.
Erglühen, megtüzesedni.
Ergreifer, kalincs. gé.
Erguss, kiömlés.
Erhaben, domború.
Erhabene Arbeit, domború mű.
Erhabenheit, domborúság.
Erhaltbau, bánya fentartás, bizto- 

nosítás. b.

Erhalten, fentartani; ein Amt 
erhalten, hivatalt nyerni; Geld 
erhalten, pénzt kapni.

Erhaltung, fentartás.
Erhaltungskosten, fentartás költ

ségei.
Erhaltungsmittel, fentartó esz

köz.
Erhärten, megkeményedni, be

bizonyítani.
Erhärtung, megkenlényedés.
Erhauen, fejteni, h.
Erheben Geld, fölvenni, beszedni 

pénzt; erheben, a. m. unter
suchen, megvizsgálni; erhe
ben auf Potenz, hatványozni; 
erheben eine Klage, pert in
dítani.

Erheblich, fontos, tetemes.
Erhebung, emelkedés, f
Erhebungen pflegen, vizsgála

tokat tenni.
Erhebungscommission, vizsgáló 

bizottság.
Erhebungskrater, emelkedésbeli 

kráter. /'.
Erhebungsthäler, emelkedésben 

völgyek. / .
Erhebungstheorie, emelkedés 

elmélete. / .
Erhellen, kitetszeni; daraus er

hellt, abból világosan látszik.
Erhitzen, hevíteni; sieh erhit

zen, áthevülni.
Erhitzt, hevített: es erhitzt 

sieh, áthevűl.
Erhitzung, hevítés.
Erhöhen, magasbítani, fölemelni; 

erhöhen die Preise, az árakat 
fölemelni; erhöhen die Schnel
ligkeit, a sebességet fokozni.

Erhöhung, magaslat, domború- 
lat, emelkedés.

Erholung, pihenés.
Erholungsstunde, pihenő óra.
Erinnern, emlékezni, emlékez

tetni.
Erinnerung, emlékeztelés.
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Erinnerungsfest, emlékünnep.
Erinneningsschreiben, emlékez

tető, intő levél.
Erkalten, hidegülni, hűlni.
Erkauf, beszerzés, vétel.
Erkaufen, megszerezni, meg

venni.
Erkaufspartieulare, beszerzézek 

számadása.
Erkennen bei der Buchführung·,

javára írni.
Erkenntniss, ítélet.
Erklärbar , megmagyarázható , 

megfejthető.
Erklären, megfejteni, értelmezni, 

magyarázni; seine Meinung· 
erklären, kinyilatkoztatni.

Erklärung, megfejtés, értelme
zés, magyarázat, nyilatkozat.

Erkünsteln, kimesterkélni.
Erkünstelt, mesterkélt.
Erlag, letétel, lefizetés, megfize

tés.
Erlangen, elérni.
Erlängen ein Ort, vágatot ter

jeszteni, vájatvéget tovább haj
tani, vájást folytatni; erlängen 
die Muthung, felkérést idéz
tetni. b.

Erlängung, vágat terjesztése, 
folytatása, tovább hajtása; Er
längung der Muthungsfrist, 
felkérés időztetése. b.

Erlass, rendelet.
Erlassen eine Verordnung, ren

deletét kibocsátani.
Erlauben, megengedni.
Erlaubniss, engedelem, engedély.
Erlaubnisskarte , Erlaubniss- 

sehein, engedélyjegy.
Erlaubt, megengedett.
Erläutern, felvilágosítani, meg

fejteni.
Erläuterung, felvilágosítás, meg

fejtés, magyarázat.
Erle, égerfa.
Erledigen ein Geschäft, elintézni.
Erledigt, elintézett.

Erledigte Stelle, megürült állo
más.

Erledigung, elintézés.
Erledigungsentwurf, elintézés 

terve.
Erlegen Geld, pénzt lefizetni; 

erlegen ein Gezähe, szerszá
mot megaczélozni. b.

Erleichtern, könnyíteni.
Erleichterung, könnyítés.
Erlenholz, égerfa.
Erlernen, megtanulni.
Erlesen, kiválogatni.
Erleuchten, megvilágítani.
Erleuchtung, megvilágítás.
Erleuchtungsapparat, világító 

készülék.
Erlös, bevétel eladás után, vált-

ság.
Erloschen, elenyészett.
Erlöschen, elenyészni; Erlöschen 

einer Concession, engedély
lejárása.

Ermächtigen, felhatalmazni.
Ermächtigung, felhatalmazás.
Ermahnen, meginteni.
Ermahnung, megintés.
Ermangeln, a. m. unterlassen, 

elmulasztani.
Ermangelung, hiány.
Ermässigen, mérsékelni.
Ermitteln, ki deríteni, kinyomozni.
Ermöglichen, lehetővé tenni.
Ermuntern, buzdítani, ösztö

nözni.
Ermuthigen, bátorítani.
Ernennen, kinevezni.
Ernennung, kinevezés.
Ernennungsdeeret , kinevező 

rendelet.
Erneuern, megújítani.
Erneuerung, megújítás.
Ernstlich, komolyan.
Eröffnen, megnyitni; ein Conto 

eröffnen, új számadó lapot 
nyitni; den Betrieb eröffnen, 
az üzletet megnyitni.

9*
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Eröffnungsbilanz, kezdetbeli 
egyenleg.

Eröffnungsfeier, megnyitó ün
nep.

Erörtern, fejtegetni.
Erörterung, fejtegetés.
Erosion, erózió, kimosás, kirá

gás. f.
Erosionsthal, kirnosásbeli völgy, 

kirágott völgy. f.
Erproben, megkísérlem, megpró

bálni.
Erprobt, biztos.
Erratisch, erratíkus. /.
Erratische Formation, erratikus 

képződmény, vándorkő. f .
Erratischer Block, vándorkő. / .
Erreichbar, elérhető.
Erreichen, elérni.
Erretten, megmenteni.
Errichten, felállítani, alapítani, j
Errichtungsurkunde, alapító le- [ 

vél.
Ersatz, kárpótlás, megtérítés, 

téritmény, pótlék.
Ersatzbetrag, megtérítendő ősz- 

szeg.
Ersatzleistung, megtérítés, kár

pótlás.
Ersatzmaschine, tartalékos gép. 

gé.
Ersatzmittel, pótló szer.
Ersatzpflichtig, megtérítésre kö

teles.
Ersatzpost, térítménytétel.
Ersatzrecht, megtérítés joga.
Ersatzrohr, tartalékcső. gé.
Ersaufen, eláradni, elfúlni, h. die 

Probe ersauft, a próba elha
lad. hé.

Erscheinen, megjelenni, látszani.
Erscheinung, tünemény.
Erscheinungsform, előfordulás 

alakja. /.
Erschlagen in den alten Mann,

betörni régi mívelésbe. b
Erschliessen, megnyitni, fölnyitni, 

föltárni, b.

Erschöpfen, kimeríteni.
Erschöpfender Bericht, kimerítő 

jelentés.
Erschöpft, kimerített, kimerült.
Ersehroten eine Lagerstätte 

oder Wasserquelle, megütni 
eret, vagy vizforrást. b.

Erschürfen, felkutatni, h.
Erschüttern, megrázkődni, meg

rázkódtatni, megrendülni, meg- 
rendítni.

Erschütterung, rázkódás, ren
dűi és, rengés.

Ersehütterungsgebiet, megráz
kódtatott terület, f.

Erschütterungskreis, a rengés 
köre. f.

Erschweren, megnehezíteni.
Erschwerungsumstand, súlyo

sító körülmény.
Ersetzen Jemands Stelle, vala

kit helyettesíteni ; ersetzen 
einen Schaden, a kárt meg
téríteni.

Ersichtlich, látható.
Ereinken, mélyesztve elérni, h.
Ersinnen, kigondolni.
Ersitzen, elévíteni. b.
Ersparen, megkímélni, megtaka

rítani.
Ersparniss,'-’megtakarítás, meg- 

gazdálkodás.
Ersparnissprämie, megtakarítás 

jutaléka.
Erspriesslich, hasznos.
Erstarren, megmerevülni, meg

dermedni. f .
Erstarrung, megmerevülés. / .
Erstarrungsgestein, merevülés- 

beli kőzet. /.
Erstarrungskruste, merevülés- 

beli kéreg. J.
Erstarrungspunkt, merevülés 

pontja. / .
Erstatten einen Schaden, kárt 

megtéríteni; erstatten einen 
Bericht, jelentést tenni.
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Erste Ablagerungsperiode, a/.
első lerakódás korszaka. /'.

Erstehen, venni árverésen.
Ersteher, vevő árverésen ; Erste- 

her einer Pachtung-, bérlő.
Erstehungspreis, vételár.
Erstgemeldet, erstgenannt, 

előbb említett.
Ersticken das Feuer, tüzet el- 

fojtani. ko.
Erstickend, fojtó.
Erstlingsversuch, első kísérlet.
Erstreben, törekedni.
Erstrecken, kiterjeszteni, kiter

jedni. />.
Erstreckung, kiterjedés ; Er

streckung in das Feld, kiter
jedés a telek mentében, b.

Ersuchen, megkeresni, megkérni.
Ersuehssehreiben , megkereső 

levél.
Ertauschen, kicserélni.
Értei, a. m. Däumling, bütyök.

. 3 .
Ertelring, bütyökgyűrű. ko.
Ertheilen, adni, megadni, kiadni; 

ertheilen einen Verweis, meg- 
feddcni; ertheilen eine Con
cession, engedélyt adni.

Ertrag, jövedelem.
Ertragen, jövedelmezni.
Erträglich, jövcdelmcs, tűrhető, j
Erträgniss, jövedelem.
Ertragsausweis, jövedelmi kimu- í 

tatás. i
Ertragsberechnung, jövedelem 

kiszámítása. j
Ertragsbestimmung, jövedelem ' 

meghatározása. j
Ertragsbilanz, jövedelmi egyen- .l « g .  I
Ertragscolonne, jövedelmi hasáb.
Ertragsconto, jövedelmi szá- j 

madó lap.
Ertragsfähigkeit, jövedelemre 

képesség.
Ertragsgrösse, jövedelem ma- \ 

gassága. j

Ertragspost, jövedelmi tétel. 
Ertragspraeliminar, jövedelmi

előirányzat.
Ertragsrubrik, jövedelmi rovat. 
Ertragssatz, jövedelmi tétel. 
Ertragsvoranschlag, jövedelmi

számvetés.
Ertragsüberschuss, jövedelmi

fölösleg.
Ertragszweig, jövedelmi ág. 
Ertränken, elárasztani, elriasz

tani. b.
Erubescit, rézvassulfür. á. 
Erübrigen, megtakarítani; es 

erübrigt nichts anderes, nem
marad egyéb hátra.

Eruiren, kinyomozni.
Eruption, eruptio, kitörés, kitó- 

dúlás. f.
Eruptionsgestein, eruptivkőzet. 

/·
Eruptionsperiode, kitörés idő

szaka. f .
Eruptionszeit, kitörés ideje. / .  
Eruptivgestein , eruptivkőzet, 

kitörésbeli kőzet. f.
Erwägen, megfontolni. 
Erwägung, tekintetbe vétel; in 

Erwägung, tekintve. 
Erwähnen, megemlíteni. 
Erwähnt, említett.
Erwähnung, említés.
Erwärmen, fölmelegíteni. 
Erwärmung, melegítés, melege

dés.
Erwärmungsraum, melegítő hely. 

ko.
Erwärmungsrohr, hevítő cső. ko. 
Erwarten, elvárni, megkívánni. 
Erwartung, várakozás. 
Erweichen, puhítani.
Erweis, bizonyítás.
Erweisen, bebizonyítani. 
Erweislich, bebizonyíthatólag. 
Erweitern, bővíteni, tágítani, ki

terjeszteni.
Erweiterung, bővítés, tágítás, 

tágulás.
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Erwerb, keresel, megszerzés.
Erwerben, megkeresni, megsze

rezni.
Erwerbsfähig, keresetre alkal

mas.
Erwerbsfähigkeit, keresetre ké

pesség.
Erwerbsunfähig, keresetre kép

telen.
Erwerbszweig, keresetiig.
Erwiedern, válaszolni.
Erwirken, kieszközölni.
Erwischen, rajtakapni.
Erwünscht, kívánatos.
Erythrit, kobaltvirág. ú.
Erz, érez: armes Erz, szegény 

érez; derbes Erz, tömör érez, 
vaskos érez; dürres Erz, szi
kár érez; eingesprengtes Erz, 
behintett érez ; feineinge- 
sprengtes Erz, aprón hintett 
érez; gutartiges Erz, jól ol
vadó érez; grobes Erz, dara
bos érez; grobeingespreng- 
tes Erz, durván hintett érez; 
klares Erz, érezmorzsalék; 
Klauberz, szemelt érez; Seheid- 
erz, választott érez; mittel
reiches Erz, középszerű érez; 
reiches Erz, dús érez. l>.

Erzader, érezér. b.
Erzanbruch, éreze.s nyitás. T>.
Erzanflug, érezverődék. T.
Erzantheil, érezilleték. J>.
Erzart, érezfaj. b.
Erzartig, éreznemö. b.
Erzaufbereitung, érezelőkészités.

Erz auftragen, erezet feltölteni. 
ko.

Erzeugen, érezszemek. b.
Erz aushalten, érczet kiválo

gatni. h.
Erz aussehlagen, érczet különí

teni. b.
Erzbeschlag, érezverődék. b.
Erz bricht gangartig ein, az

érez érszerücn jön e lő ; Erz

bricht in kurzen Mitteln, az
érez fészkenként mutatkozik; 
das Erz bolzet, érez jelentke
zik ; das Erz blutet, az érez 
vörösük, b.

Erzbringer, érezhozó kőzet. h. 
Erzdieb, ércztolvaj. b.
Erzdruse, éreződ or. h. 
Erzeinlagerung, érczl'ekvet. /'. 
Erzeintragschaufel, érezfeladó 

lapát. ko.
Erzeugen, termelni, előállítani, 

gyártani, készíteni; selbst er
zeugt, honntermeit. b. 

Erzeugende Linie, alkotó vonal. 
Erzeuger, termelő, gyártó, elő

állító, készítő.
Erzeugniss, termény, gyártmány, 

készítmény.
Erzeugung, termelés, gyártás, 

előállítás, készítés. 
Erzeugungsfähigkeit, termelő

képesség.
Erzeugungspreis, termelés ára. 
Erzfall, dús érez törés; b. 1. 

Adelsvorschub.
Erzförderung, Erzförderniss ,

érez szállítás, b.
Erzformation, érezképződés. 
Erzführend, éreztartó kőzet. b. 
Erzführende Grünsteine, érrz- 

tartalmu zöldkövek, /'. 
Erzführung, éreztartalom. b. 
Erzgang, érezér. b.
Erzgeding, érezszakmány. b. 
Erzgefährte, érezfoglalék. b. 
Erzgewinn, éreznyeremény. b. 
Erzgieht, érczadás. ko. 
Erzgiehtwagen, érezfeladó csille. 

ko.
Erzgraupen, érezdara. h. 
Erzgries, érezmorzsa. h. 
Erzgrube, érezbánya. b. 
Erzhalde, érczhalom. h. 
Erzhaltend, erzhältig, éreztar- 

talmu, érczes. b.
Erzhäuer, érezvágó, érezfejtő. b. 
Erzhaus, éreztár. b.
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Erzhütte, érczolvasztó. ka. 
Erzielen, kieszközölni. 
Erzimpregnation, érczbchintés.

./·
Erzkasten, érczszekrény. b. 
Erzkauf, érezhér. b.
Erzklauber, érczszemclö. b. 
Erzklein, érozmorzsalék. I. 
Erzkram, éreztár. b. 
Erzkrechsen, érczkosár. b. 
Erzkübel, érczputtony, érczve- 

d(‘r. T i.
Erzkunde, érezismertetés. b. 
Erzkundig, érezismerő. b. 
Erzlager, érczfekvct. f. 
Erzlagerstätte, ércztelep. /. 
Erzmacher, érezhozó. b. 
Erzmehl, érczliszt, érez por. b. 
Erzmesser, érezmérő. b. 
Erzmittel, érczköz. b.
Erzmühle, érezőrlő. b. 
Erzpocher, éreztörő. b.
Erzpost, érczhíilom. ko. 
Erzprobe, érezpróba. ké. 
Erzprobenpost, próba adás. h l  
Erzprobenputte, próbaputtony. 

b.
Erzprobenschaufel, érczpröba 

lapéit, b.
Erzquetsche, érezzúzó bensői·, z. 
Erzräuber, ércztolvaj. b. 
Erzreich, érezben diis. b. 
Erzrinde, érczki'a-eg. b.
Erzrolle, érezgurító. b.
Erzrost, érczpörkölékbuloni. ka. 
Erzsatz, érczad.ás. ko.
Erzsäule, érezoszloj). b. 
Erzscheiden, érczválasztás, ércz- 

szemi'lós. b.
Erzscheider, éiczválasztó. b. 
Erzschlich, érezszinpor. b. 
Erzschnürl, érczfonal. b. 
Erzspiegel, éreztűkör. b. 
Erzstock, éreztömzs. h. 
Erzstrasse, érezpászta. b. 
Erzstufe, érezdarab, érezmutat- 

vány. b.
Erztaxe, érezbeváltás ára. b.

Erzteufe, érezes mélység, b.
Erztheilung, érezmázsálás, ércz- 

átvétel, érezosztás. b.
Erztornister, éreztáska. b.
Erzträger, érezhordó. h.
Erztransportwagen, érczszállító 

csille, b.
Erztrog, érezteknő. b.
Erztrumm, érezszakadvány. h.
Erzverhütiung’, érczolvasztás. ko.
Erzvorrath, érczkészlet. b.
Erzwage, érezsulymérő. b.
Erzwände, nagy darab érczek. 

h.
Erzwäsche, érezmosó mű. z.
Erzwecken, czélozni.
Erzwingen, kikényszeríteni.
Erzwungen, erőtetett, kénysze

rítőit.
Erzziehen aus dem Rostofen,

érezpörköléket húzni. ko.
Erzzug, érezszállító vonat.
Eschel, feinkörnigste Smalte, 

királykék, ko.
Eschenholz, kőrisfa. érd.
Escompte, leszámolás.
Escomptebank, leszámító bank.
Eseomptiren, leszámítani.
Eseonto, lerovás, leszámítás.
Escorte, őrkiséret.
Escortiren, kísérni.
Eselsrückengewölbe, góth bol

tozat. é.
Espenholz, nyárfa, érd.
Essbank, salaklap. ko.
Esse, kémény, kürtő. ko.
Esseisen, a. m. Form, fúvókatok; 

Esseisen, eine Stange zum 
Putzen der Formen, száklya- 
vas. ko.

Esseisenräumer, száklyavas. ko.
Esseisenwage, a. in. Formwage, 

fúvókatok szintező, ko.
Essenaufsatz, kéménytoldat, ko.
Essenkanaldeckel, kéménycsa

torna fedele, ko.
Essenkehrer, kéményseprő.
Essenklappe, kéményfedő. ko.
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Essenkrone, kéménykorona. Iw. 
Essensehieber, kéménytolóka. ko. 
Essenspiess, szító nid. ko. 
Essentragplatte, kémény gyám

lapja. ko.
Essentragsäule, kémény gyám

oszlopa. ko.
Essenverkleidung, kéménybur

kolat. ko.
Essmeister bei Sensenschmie

den, kaszagyárügyelő. ko. 
Estafette, gyorsposta.
Estrade, emelvény, ablaklépcső. 

é.
Estrich, padlásburkolat, é. 
Etabliren, alapítani, telepíteni. 
Etablissement, telep, intézet. 
Etage, emelet, é.
Etagenbau, emeletes vájás. b. 
Etagenbruehbau, pasztánként 

visszafejtés, b.
Etagenfördergestelle, emeletes 

szállítókas. b.
Etagenrost, lépcsőzetes rács. gé. 
Etiquett, czímbárcza, ragasztó 

czédula.
Etui, tok, hüvely.
Euchroit, euchroit. á. 
Eudiometer, légkémlő műszer, v. 
Eudiometrie, légkémelés. r. 
Eugenglanz, polybasit. ú. 
Evaporation, elpárolgás, elgőzöl- 

gés.
Eventualität, esetlegesség. 
Eventuell, esetleges.
Eviction, szavatosság.
Evident, szemmellátható. 
Evidenz, nyilvánság. 
Evidenzausweis, nyilvántartó ki

mutatás.
Evidenzhaltung, nyilvántartás. 
Evolute, lefejlő vonal.
Evolution, lefejlés.
Evolvente, lefejtő vonal. 
Evolviren, legombolyítani.
Ewige Teufe, végtelen mélység.

b.
Exact, pontos.

Exactor, számvevő.
Examen, vizsgálat.
Excediren, kihágni.
Excellent, kitűnő.
Excenter, excenter. gé. 
Excenterfutter, excenter béllése. 

jé.
Excentergabel, excenter villája. 

gé.
Excenterhub, excenter járata. gé. 
Excenterkurbel, excenterforgat- 

tyú. gé.
Exeenterring, excentergyürű. gé. 
Excenterstange, excenterrúd. gé. 
Excentricität, középpontkivüíi-

ség.
Excentrik, excenter. gé. 
Excentrisch, középpontkivüli. 
Exception, kivétel.
Excerpiren, kiszemelni. 
Excerpta, szemelvények.
Excess, kihágás.
Exclusiv, kizárólag, kizárólagos. 
Excursion, kirándulás. 
Exeusation, mentegetés. 
Execution, végrehajtás. 
Executiren, végrehajtani. 
Executivgewalt, végrehajtó ha

talom.
Executor, végrehajtó.
Exempel, példa; ein Exempel 

statuiren, példát adni valakin. 
Exemplar, mutatvány, darab. 
Exemplarisch, példás. 
Exhaustion, kiszívás.
Exhaustor, légszívó, gé.
Exhibit, beadvány, igtatmánv. 
Exhibitenprotoeoll, igtató könyv, 

beadványi jegyzőkönyv. 
Exhibitenzahl, igtató szám. 
Existenz, létei.
Existiren, létezni.
Exmission, kiküldés, kiküldetés. 
Exmittiren, kiküldeni.
Ex officio, ex offo, hivatalból.

hivatalosan.
Exogyra, exogyra. f .
Exosmose, kiszivárgás.
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Expandiren, kiterjedni.
Expansibel, terjedhető, terjedő- j 

kény. j
Expansibilität, terjedékenység.
Expansion, terjeszkedés; Dampf

maschine mit Expansion, ter
jeszkedéssel működő gőzgép:
Dampfmaschine ohne Expan
sion, terjeszkedés nélkül mű
ködő gőzgép; variable Ex
pansion, változtatható terjesz
kedés; feste Expansion, ál
landó terjeszkedés, jé.

Expansionseoulisse, terjeszke
dést eszközlő kormányív. jé.

Expansionseylinder, terjeszke
dés hengere, jé.

Expansionscurve, terjeszkedés 
görbéje, jé.

Expansionsexcenter, terjeszke
dés excentere. jé.

Expansionsgrad, terjeszkedés j 
foka. jé.

Expansionshebel, terjeszkedést, 
eszközlő emeltyű, jé.

Expansionskraft, terjeszkedő erő.
Expansionsperiode, terjeszkedés 

szaka. jé.
Expansionsschieber, terjeszke

dést eszközlő tolóka. jé.
Expansionssteuerung, terjesz

kedést eszközlő kormánymű.

Expansionsvorrichtung, terjesz
kedést eszközlő készülék, jé.

Expansionswirkung, terjeszke
dés hatása.

Expansivkraft, terjeszkedő erő.
Expectant, alkalmazást váró, 

tisztjelölt.
Expedient, kiadó.
Expediren, kiadni, tovább adni, 

szállítani.
Expedit, kiadó hivatal.
Expedition, továbbadás, elszállí

tás, kiadás.
Expeditionsbuch, kiadó, szállító 

lajstrom.

Expeditionsbureau, kiadó, szál
lító hivatal.

Expeditionsgebühr, szállítás ille
téke.

Expeditionsjournal, szállító 
napló.

Expeditionspersonal, kiadó sze
mélyzet., szállító személyzet.

Expeditor, kiadó.
Experienz, tapasztaltság.
Experiment, kísérlet, próba.
Experimentiren, megkísérlem.
Experte, szakértő.
Expertise, szakértői szemlélet.
Explication, magyarázat.
Explodiren, felrobbanni.
Explosion, durranás, robbanás.
Explosionskraft, robbanó erő.
Explosionsstoffe, robbanó sze

rek.
Exponent, kitevő.
Exponiren, kitenni, kirendelni.
Export, kivitel.
Exportgut, kiviteli áruezikk.
Exposé, Fxposition, előterjesz

tés.
Express, gyorsposta.
Expressgebühren, gyo rsl d ra dá s

költségi á.
Expropriation, kisajátítás.
Expropriationsreeht, kisajátítás 

joga.
Expropriationsstüek, ki saját í t ás 

tárgya.
Expropriiren, kisajátítani.
Exsiccator, szárító.
Exspectant, 1. Expectant.
Extabulation, kitáblázás.
Extensiv, mint intensiv ellentéte, 

külterjedésü.
xtra, külön.

Extracoupé, külön kocsiszakasz.
Extract, kivonat.
Extraction, lúgzás. ko.
Extractionsanstalt, lúgzó inté

zet. ko.
Extractionsapparat, hí gzó ké

szülék. ko.
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Extraetionsbottich, hígzó kád.
Ii<>.

Extractionsfass, hígzó kád. ko. 
Extractionsrückstand, hígzás 

maradványa, ko.
Extractionssaal, hí gzó terem. ko. 
Extradividende, különosztalék. 
Extraordinär, rendkívüli. 
Extrapost, különposta. 
Extraserial, soronkivüli. 
Extrastein beim englischen 

Kupferhüttenprocess, fehér 
rézkéncskő. ko.

Extrazug, különvonat.
Extrem, szélsőség.
Extreme Gebilde, szélső kép

ződmények. /'.

F.
Fabriciren, gyártani. 
Fabrieirung, gyártás.
Fabrik, gyár.
Fabrikant, gyáros.
Fabrikat, gyártmány. 
Fabrikation, gyártás. 
Fabrikationsbuch, gyártás 

könyve.
Fabrikationsfehler, gyártás hi

bája.
Fabrikationsproeess, gyári fo

lyamat.
Fabriksarbeiter, gyárinunkás. 
Fabriksinhaber, gyártulajdonos. 
Fabriksmarke, gyárjegy. 
Fabrikspreis, gyári ár. 
Fabrikszeichen, gvárjegy. 
Facade, homlokzat, é.
Fach, szak, miikor. 
Fächerförmig, legyező alakú. 
Fächergebläse, szeleltető. </<'. 
Fächerkasten, osztályos szekrény. 
Faehgenosse, szaktárs. 
Fachkundiger, szakértő. 
Fachkurs, szakosztály. 
Fachlehrer, szaktanár. 
Fachlehrsystem, szaktanrond- 

szer.

Fachmann, szakértő. 
Fachstudium, szaktanulmány. 
Fachten, a. m. Kohlen messen.

szenet mérni. ko.
Fachwand, favázasfal, rovottfal.

Fachwandriegel, láváz hevedere. 
é.

Faehwandsäule, faváz oszlopa. 
é .

Faehwerk, favázas mű, rovott 
m ű .  L

Fachwerkbau, favázas építés, é. 
Fachwerkbrücke, rácsos híd. 
Fachwerkmauer, favázas fal. é. 
Fachwerkträger, rá'-sos tartó. <’. 
Fachwissenschaft , szaktudo

mány.
Fáéit, összeg.
Faeoneisen, idomított vas, min

tavas. ko.
Faeonhobel, idomító gyalu. é. 
Faconnirung des Packetes, sín- 

esoinó alakítás, ko.
Facta, tények.
Faetagenbueh, szállító könyv. 
Factisch, tényleges.
Faetor, tényező, ügyvivő. 
Factorie, ü gy vivős ég.
Factotum, mindenes.
Factura, számadó lap. 
Facturabetrag, számadás ősz- 

szege.
Faeturabueh, számadó könyv. 
Fadenkreuz, hajszálkereszt, hm. 
Fagus sylvatica, fagus sylvalica. 

/·
Fähig, képes.
Fähigkeit, képesség.
Fahlerz, tetraédrit, fakóércz. ö. 
Fahne, zászló.
Fahrabtheilung im Schachte,

átjáró torok. h.
Fahrbahn, vágány.
Fahrbar, járható; fahrbar ma

chen, járhatóvá tenni. h. 
Fahrbrücke, kocsihíd. <!.
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Fahrbuch, búrivajárások könyve. 
b.

Fahrbühne, létrapad, nyugvó 
állás. h.

Fahren, járni bányában, b.
Fahrende Docke einer Dreh

bank, központos szorító az 
esztergán, jé.

Fahrgebühr, Fahrgeld, menet 
díj, viteldíj, fuvarbér, utazás 
költsége.

Fahrgeleise, korékvá gás.
Fahrgeschwindigkeit, menetse

besség.
Fahrgestänge, járó palló. b.
Fahrkappe, bányászsüveg. u.
Fahrkneeht, kötélnyereg, b.
Fahrkrahn, tolható gém. jé.
Fahrkunst, beszálló gép. b.
Fahrlässig, hanyag.
Fahrleder, farbőr. b.
Fahrmaschine, beszálló gép. b.
Fahrordnung, menetrend.
Fahrpark, koesitelep.
Fahrplan, menetterv.
Fahrpost, kocsiposta.
Fahrpreis, menetdíj.
Fahrpreisermässigung, meneL- 

díj mérséklés.
Fahrprobe, menetpróba.
Fahrsattel, kötélnyereg, b.
Fahrschaeht, beszálló akna. b.
Fahrseil, beszálló kötél. b.
Fahrstange, karfa. b.
Fahrstrahl, vezérsugár.
Fahrstrasse, kocsiút, é.
Fahrt, járás a bányában ; létra, 

b.
Fahrtbühne, létrapad, nyugvó 

állás. b.
Fährtensandstein, lábnyomokat, 

rejtő homokkő. / .
FahrtgriíF, fogódzó, b.
Fahrthacken, létrakapocs, b.
Fahrtklammer, fogódzó. />.
Fahrtlos werden, létrát elveszí

teni. é.

Fahrtrumm im Schachte, át
járó torok, b,

Fahrtschenkel, létraszár. b.
Fahrtsprosse, létrafok. b.
Fahrung, beszálló készülék, b.
Fahrweg, kocsiút, é.
Fahrzeit, menetidő, .beszállás 

ideje. b.
Fahrzeug, járó mű. é.
Fahrzins, pallódíj. b.
Fali, eset, esés, lejtés, rézsű; 

Wasserfall, vízesés, b.
Fällapparat, ejtő készülék. ko.
Fallbänder, kiesführende Schie

ferlagen, érc.zes palák. b.
Fällbar, kiejthető, ko.
Fallbock, ütő kos, verő kos. jé.
Fällbottieh, ejtő kád. ko.
Fallbremse, fogó fék. jé.
Fallbrett, csapó deszka, é.
Fallbrücke, csapolod, é.
Fälle, a. in. Verwerfungen, ve

tődések. b
Fälleisen, ejtő vas. ko.
Fallen, esni; fallen, a. m. ab- 

nehmen, apadni; fallen, a. m. 
Gefälle haben, dőlni, lejleni 
b.

Fällen, ejteni, lecsapatni, ko.
Fallend, lejtős, ereszkedő, b.
Fallendung, lejtés vége, eresz

kedés vége. b.
Fallensehloss, kollantyús zár. é.
Fallgestänge beim Bohren, eső

rudazat. b.
Fallgeschwindigkeit, esés sebes

sége. z.
Fallgewicht, eső súly. jé.
Fallgitterwäsche, surló mosó. *.
Fallhammer, ütő pöröly, verő 

pöröly, ko.
Fallhöhe, esés magassága, bm.
Fällig, esedékes, lejárt (kamat).
Fälligkeit, lejárat.
Falliment, bukás.
Falliren, megbukni.
Fallissement, bukás.
Fallit, bukott.
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Fällkasten, cjln szekrény. ko. 
Fällkessel, ejtő üst. io. 
Fallklappe, csapó zár. 
Fallklotz, ütő kos, verő sulyok.

r -
Fallkreuz, keresztbe dőlés. b. 
Fällkupfer, ejtő réz ko. 
Fällkupfergranalien, ejtő réz

dara. ho.
Falllinie, esés vonala, iv. 
Fälllutte, ejtő csatorna, ko. 
Fallort, ereszkedés vége. b. 
Fällpfanne, ejtő üst. ko. 
Fallprobe, ütő próba. ko. 
Fallraum, esés tere. 
Fällrichtung, dőlés iránya, hm. 
Fallschirm, szálló ernyő. h. 
Fallschlägel, ütő kos, verő su

lyok. jé.
Faílsilber, ejtett ezüst. ko. 
Fallthür, csapó ajtó. é. 
Falltram, vakgerenda, é. 
Fallvorrichtung, esve sújtó ké

szülék. ko.
Fällung, ej lés. ko. 
Fällungsanalyse, ejtő elemzés. 

ko.
Fällungsfass, ejtő kád. ko. 
Fällungsgefäss, ejtő edény. ko. 
Fällungsmittel, ejtő szer. ko. 
Fällungssaal, lugzó terem. ko. 
Fallwäsche, surló mosó. s.
Faliwinkel, dőlésszög. hm. 
Fällzeit des Holzes, favágás 

ideje. erd.
Falsch, hamis.
Fälschen, hamisítani.
Fälscher, hamisító.
Falsches Geld, hamis pénz. 
Falschmünzer, pénzhamisító. 
Fältelung, redőzet. /'. 
Faltenartig, redöszerü. f. 
Faltung, gyűrődés, ránezolódás. 

/■
Faltung der Schichten, rétegek 

gyűrődése, ránezolódása. f .

Falz, a. ni. umgebogener Rand, 
hajtők ; Falz, a. m. Hohlkehle,
hornyolat, horony, é.

Falzeisen, hornyoló vas. é.
Falzen ein Brett, hornyolni 

deszkát, falzen ein Blech, 
hajtogatni bádogot, é.

Falzhobel, horonygyalu. é.
Falzleiste, horonylécz. é.
Falzpfahl, hornyos karó, bor- 

nyos czölö]). é.
Falzplatte, hajtogató lap. é.
Falzverbindung, horonykötés. é.
Falzverkleidung, horonyburko- 

lat. é.
Falzzange, rovátkos fogó. jé.
Fangapparat, fogó készülék. />.
Fangarm, fogat tyű. b.
Fangbaeken an den Sehacht

gestängen, fogó könyök, b.
Fangbuhne, iszapfogó, é.
Fangdamm, záró gát. <?.
Fangen a. m. hängenbleiben, 

megakadni, b.
Fanggestänge, a. m. Führungs

latten bei der Schachtförde
rung, vezeték; Fanggestänge 
beim Bohren, fogó rudazat. b.

Fanggraben, vízfogó árok. é.
Fanghacken beim Erdbohren, 

fogó horog. b.
Fanginstrument auf den För- 

dersehalen, fogó készülék; 
Fanginstrument beim Bohren, 
fogó szerszám, b.

Fangkatze beim Bohren, ollós 
fogó. b.

Fangkeil an den Schachtge
stängen, fogó ék. b.

Fangklaue, fogaltyú. b.
Fanglager, fogószék. b.
Fangnagel an den Schaehtge- 

stängen, fogó könyök, jé.
Fangschaufel beim Wasserrad, 

fogó lapát. z.
Fangscheere, ollós fogó. b.
Fangschuh, fogattyú. b.
Fangschurz, fogóláncz. b.
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Fangvorrichtung· beim Erdboh
ren, fogó szerszám; Fangvor
richtung auf den Förder
schalen, fogó készülék, b.

Farbe, szín, festék.
Färben, színezni.
Farbenprobe, színpróba. ké.
Farbenspiel, színjáték.
Farbenwandlung, színváltozás.
Färbestoff, festő anyag.
Färbung, színezet.
Faschine, rőzsekéve. é.
Fasehinenbau, rozsainkat. í.
Fasehinenbuhne, rőzsekévós 

sarkantyú. é.
Faschinendamm, rőzsegát. é.
Faschinenwerk, rőzsekévés mii. 

é.
Fascikel, iratcsomó, füzet.
Faser, rost.
Faserbaryt, rostos barit. A.
Faserbraunkohle, rostos barna

szén. A.
Fasergyps, gipsz. A.
Faserig, rostos.
Faseriger Braunspath, manga- 

noealcit. A.
Faserkohle, foszló szén. A.
Faserstoff, rostanyag.
Fass, hordó.
Fassboden, hordófenék.
Fassbuckformen, bélyeg hordók 

jelzésére, pv.
Fässchen, kis hordó.
Fassdaube, hordódonga.
Fassen, a. m. fangen, megfogni; 

a. m. begreifen, felfogni; a. 
in. enthalten, befoglalni.

Fässeramalgamation, hordó íbn-
csorítás. ko.

Fässerweise, hordónként, lm.
Fassesehel, mosott kékszín. ko.
Fassion, bevallás.
Fasslich, megfogható.
Fassreif, hordóabroncs.
Fassreifeisen, abroncsvas, lm.
Fassstatt beim Salzbergbau,

sórakodó, sb.

Fassung, felfogás, foglalvány. 
Fassungsfähigkeit, felfogó te

hetség, befogadható képessé 
Fassungsgabe, felfogó tebetsé 
Fassungskraft, felfogó tehetsé 
Fassungsvermögen, felfogó te

hetség, befogadható képesség. 
Fatiren, bevallani.
Fattura, számadó lap. 
Faulbruch, roves törés. lm. 
Faulbrüchig, roves törésű, lm. 
Fäule, mürbe Gebirgsart, mál- 

ladék. b.
Faules Gestein, mállott kőzet. b. 
Faulniss, rothadás, korhadás. 
Faum, hab. ko.
Faumkelle, habszedő. ko. 
Fäustel, kézikalapács, félkézka- 

lapács. b.
Fäustelbahn, a félkézkalapács 

foka. b.
Fäustelhelm, a félkézkalapács- 

nyele. b.
Faustgross, ökölnyi. 
Fausthammer, kézikalapiics. gé. 
Fausthobel, fenékgyalu. é. 
Faustpfand, ingó zálog. 
Faustsäge, kézifürész. L 
Feder, iró toll, rugó.
Federblatt, rugólap. gé. 
Federbolzen, rugótartó szeg. gé. 
Federerz, jamesomit, pelyhes 

piskolcz. A.
Federfalle, rugófogó. gé. 
Federgehäuse, rugótok, ge. 
Federglätte, pikkelyes gélét. ko. 
Federgussstahl, rugóaczél. lm. 
Federhacken, rugós horog. gé. 
Federhart, rugókeménységü. gr. 
Federkraft, rúgó erő. gé. 
Federmanometer, rugós feszült

ségmérő. gé.
Federstahl, rugóaczél. ko. 
Federventil, rugós szellentyű. 

gé.
Federwage, rugós sulymérő. 
Federwiderhaeken, rugós visz- 

szás horog. gé.

bb bb bb
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Federzeichnung·, tollrajz.
Federzirkel, rugós körző.
Fegehammer, zum Ausschlagen 

des Salzes aus den Pfannen,
tisztító kalapács, ώ.

Fegschaufel, takarító lapát. b.
Fehlausweis, hiánykimutatás.
Fehlbar, hibázható.
Fehlbohren, fülre fúrni.
Fehlen, elhibázni, hibát tenni, 

hiányzani.
Fehler, hiba.
Fehlerfrei, hibátlan.
Fehlerhaft, hibás, hiányos.
Fehlsumme, hiányzó összeg.
Fehltram, vakgerenda, c.
Feierabend, munkaszünet.
Feierlich, ünnepiesen.
Feierlichkeit, ünnepség.
Feiern, szünetelni.
Feierschicht, szünetelés napidija.

h.
Feierstunde, szünetelő óra. b.
Feiertag, szünetelő nap, ünnep. 

b.
Feiges Gestein, laza kőzet. b.
Feilbar, reszelhető.
Feilbieten, árulni.
Feilbogen, íves fűrész, é.
Feildocke, reszelő tőke, reszelő 

állvány, pv.
Feile, reszelő; aufgehauene 

Feile, vagdalt reszelő; drei
eckige Feile, hároméin re
szelő ; flache Feile, lapos re 
szelő ; halbrunde Feile, félkörü 
reszelő; runde Feile, gömbö
lyű reszelő; viereckige Feile, 
négyélii reszelő ; grosse Feile, 
öregreszelő. j é .

Feilen, reszelni. j é .

Feilenabzugeisen, reszelőt levonó 
vas. pit.

Feilenhalter, reszelőtartó. j é .

Feilenhammer, reszelővágó ka
lapács. j é .

Feilenhärtung, reszelőedzés. j é .
Feilenhauen, reszelőt vágni. j é .

Feilenhauer, reszelővágó. jé.
Feilenhieb, reszelővágás.
Feilhauer, reszelővágó. jé.
Feilhauergesenk, reszelő fekhely. 

jé.
Feilhauermeissel, roszelővágó 

véső. jé.
Feilhauerriemen, reszelővágó 

szíj. jé.
Feilicht, reszelék, jé.
Feilkloben, kösii, körömcsavar.

jé.
Feilmaschine, reszelő gép. jé.
Feilspäne, reszelék, jé.
Feilstock, kösü, körömcsavar, jé.
Feilstrich, reszelőnyom. jé.
Feiltisch, reszelő asztal, pv.
Feilungsbüchse, reszelő szelen- 

cze. po.
Feilzimmer im Münzamte,

sulyegyenlítő terein, pv.
Fein, finom, vékony; feines Gold, 

Silber, színarany, színezüst. ko.
Feinblick, pillogás, csillanás. ko.
Feinbrennen, színig leűzni. ko.
Feinbrennherd, színig leűző tűz

hely. ko.
Feine, finomság, ko.
Feineisen, finomított nyersvas, 

vékony vas. ko.
Feineisenfeuer, vasfinomító tűz

hely. ko.
Feineisenstrasse, vékony vas hen

gersor. ko.
Feineisenwalze, vékonyvas hen

ger. ko.
Feineisenwalzwerk, vékony vasat 

hengerlő mű. ko.
Feinen, finomítani, ko.
Feinem, finomítani, ko.
Feingehalt, finomság, ko.
Feingemengter Gneis, finoman 

elegyedett gnájsz. f.
Feingold, színarany.
Feinhalt, Feinheit, finom-ág. ko.
Feinhobelmaschine, egyengető 

gyalugép, jé.
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Feinkorneisen, aprószemü vas, 
finom szemcsés vas. bt.

Feinkörnig·, aprószemü, finom- 
szemcsés. bt.

Feinkupfer, színréz. bt.
Feinmaehen, finomítani. b>.
Feinmetall, színiem. bt.
Feinperiode beim Bessemern, 

salakít(') olvasztás szaka. bt.
Feinprobe, finomsági próba. ki.
Feinsilber, színezüst. lv.
Feinstreek eisen, vókony rndvas. 

bt.
Feinstreekzange, nyújtó fog(').

bt.
Feinwalze, simító henger, ko.
Feld, a. in. Grubenfeld, bánya

lelek; älter im Felde, régibb 
adományos. It.

Feldaufsehluss, telek föl tárás. b.
Feldesgrenze, telekhatár, h.
Feldessperre, telekelzárás, b.
Feldgestänge, kiilmdazat. <jé.
Feldmaass, a. m. Grubenmaass, 

bányamérték, lelekmérték. b.
Feldmesser, földmérő.
Feldmesskunst, fő 1 d m éréstan.
Feldmessung, fő I d m érés.
Feldort, vajai vég. />.
Feldortangeben, vájalvéget je

lölni. b.
Feldortsbetrieb, vájalvég hajtás. 

/>.
Feldsehmiede, hordozható ko- 

váesműhely. ß .
Feldspath, földp.li. Λ .

Feldspathgehalt , földpáttarta- 
lom. /'.

Feldverschienung, telek fölmérés. 
but.

Feldweg, mezei út.
Felge, a. m. Radring, keréktalp.
Felis spelaea, felis spelaea. /'.
Fels, szikla.
Felsarbeiten, sziklamunka, i.
Felsart, szikla faj.
Felsengrund, sziklás alap. é.
Felsengruppe, szirtcsoport.

Felsenkamm, szirtborda. 
Felsenkluft, szirthasadék. 
Felsenriff, sziklahát. 
Felsenrüeken, sziklahát. 
Felsensturz, sziklaomlás. 
Felsenwand, sziklafal.
Felsig, sziklás, szirtes.
Felsitfels, felzitszikla. /'. 
Felsitporphyr, felzitporfir. /'. 
Felsitschiefer, felzitpala. /'. 
Felsklippe, szirtcsúcs.
Felsstüek, Felstrumm, szirtda- 

rab.
Fenster, ablak. i. 
Fensteranschlag, ablakkáva. i. 
Fensterband, ablakpánt. é. 
Fensterbank, könyöklő, é. 
Fensterbekleidung, ablakbéllés. 

c.
Fensterbesehlag, ablakvasalás, é. 
Fensterblende, vakablak, fülke. 

é.
Fensterbogen, ablakív. é. 
Fensterböschung, ablakmélye

dés. é.
Fensterbrett, ablakdeszka, kö

nyöklő. é.
Fensterbrüstung, könyöklő, é. 
Fensterflügel, ablakszárny, é. 
Fensterfutter, ablakbéllés. é. 
Fenstergesims, ablakpárkány, i. 
Fenstergiebel, ablakorom. é. 
Fenstergitter, ablakrostély. é. 
Fensterglas, ablaküveg, é. 
Fensterhaspen, ahlaksarokvas. 

i.
Fensterkreuz, ablakkereszt, i. 
Fensterladen, ablak tábla. i. 
Fensterlehne, könyöklő, i. 
Fensteröffnung, ablaknyilás. <’. 
Fensterpfeiler, ablakközfal. é. 
Fensterrahmen, ablakráma. é. 
Fensterreiber, ablakszorító, i. 
Fensterriegel, ablakretesz, é. 
Fensterscheibe, ablaküveg. <’. 
Fensterschirm, ablakernyő. é. 
Fensterschluss, ablakzár, é. 
Fenstersprosse, ablakborda. é.
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Fensterstock, ahlaktok, t.
Fenstertrieb, ablakzár.
Fenstervorhang·, abiakfüggő. é.
Ferialtag, szünetelő nap.
Ferien, szünetelő idő.
Ferment, élesztő, erjesztő, v.
Fermentation, erjedés. /·.
Fermentiren, erjedni, r.
Ferne, a. m. Düsen in der Bes

semerbirne, fúvók ük. ko.
Fernglas, messzelátó üveg.
Fernrohr, messzelátó cső.
Fertig·, kész, elkészült.
Fertigkeit, ügyesség, jártasság.
Fertigung, a. in. Unterferti

gung, aláírás.
Fertigwalzer, készre hengerlő. 

ko.
Fest, szilárd; fester Preis, sza

bott ár; einen Termin fest
setzen, határidőt szabni.

Feste, a. ni. Bergfeste, gyám. b.
Festgesetzt, meghatározo11.
Festigen, megerősíteni.
Festigkeit, szilárdság; absolute 

Festigkeit, nynjtás elleni szi
lárdság; relative Festigkeit, 
hajlítás elleni szilárdság; rück
wirkende Festigkeit, össze
nyomás elleni szilárdság; Tor
sions Festigkeit, csavarás 
elleni szilárdság.

Festigkeitsberechnung, szilárd
ság kiszámítása.

Festigkeitsmodul, szilárdsági 
együttható.

Festigkeitsprobe, szilárdsági 
próba.

Festlichkeit, ünnepség.
Festkeílen, megékelni. <ß.
Festmachen, megerősíteni. <jé.
Feststampfen, ledöngölni, é.
Feststellen, megállapítani, meg

határozni ; die Dividende fest
stellen, osztalékot megszabni.

Festwerden, megszilárdulni, meg 
merevülni.

Fett, zsíros, kövér.
Fette, szelemen, c.
Fetten, megkenni. ß .
Fettgas, olaj gáz.
Fettglanz, zsirfény.
Fettig, zsíros.
Fettkohle, tapadó kőszén, á.
Fettmörtel, kövér habarcs,
Feucht, nedves, nyirkos.
Feuchtigkeit, nedv, nedvesség.
Feuchtigkeitsgrad, nedvesség 

foka.
Feuchtigkeitsmesser, nedvesség

mérő.
Feudal, hűbéri.
Feudalrecht, hűbérjog.
Feudum, hübér.
Feuer, tűz; Feuer, a. in. Feuer

stätte, tűzhely; Feuer anma
chen, anlegen, tüzet rakni; 
Feuer anfachen, tüzet szítani; 
Feuer abdämmen, tüzet elre- 
keszteni.

Feuerabgang, tűzi veszteség, fém 
veszteség, ko.

Feuerarbeit, a. m. das Feuer
setzen, tűzzel vájás; í>. Feuer· 
arbeit bei Schmiede und 
Frischfeuern, tűzi munka. ko.

Feuerarbeiter, tűzimunkás. ko.
Feuerassécuranz, tűzkárbiztosi- 

tás.
Feuerbau, tűzhelykészítés, ko.
Feuerberg, tűzhányó hegy.
Feuerbeständig, lűzálló. ko.
Feuerbeständigkeit, tűzállóság. 

ko.
Feuerblech, tűzellenző. ko.
Feuerbock im Puddlingsofen,

rácstartó. ko.
Feuerbox, tűzszekrény. gé.
Feuerbrüeke, lánghíd. ko.
Feuerbüchse, tűzszekrény. ß .
Feuerbühne, tűzpad. ko.
Feuercanal, lángvezeték, tűzcsa- 

torna. ko.
Feuerdamm, tíízgát. b.
Feuereifer, heves buzgóság.
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Feuereimer, tűzvédői·, tűzoltó 
sajtár.

Feueresse, kémény. 
Feuerfangend, gyúlékony. 
Feuerfest, tűzálló. 
Feuerfestigkeit, tűzállósági. 
Feuerfläehe, lángfelület. 
Feuerflamme, láng. 
Feuerflüssig, izzófolyó. 
Feuerfunken, tűzszikra. 
Feuergabel, salakvilla. ko. 
Feuergefahr, tűzveszély. 
Feuergefährlich, tűzveszélyes. 
Feuergitter, tűzrács. ko. 
Feuergrube, tüzmedencze. ko. 
Feuerhaggen, tűzoltó horog; é.

tűzhorog, szító horog. ko. 
Feuerhacken, szító horog, tűz

horog. ko.
Feuerherd, tűz, tűzhely, ko. 
Feuerholz, tűzifa, tüzelő fa. ko. 
Féuerhut, fűztől védő kalap. pv. 
Feuerkasten, tüzszekrénv. gé. 
Feuerig, tüzes.
Feuerkelle, mérőké, ko. 
Feuerkitt, tűzálló ragasz. <·. 
Feuerkloben, csavarfogó, fűz

fő gó. gé.
Feuerkluft, Feuerkluppe, tűz- 

fogó, csavarfogó. gé. 
Feuerkrüeke, piszkavas, gé. 
Feuerkübel, szénkosár. b. 
Feuerkübeln, szénkosárral sze- 

leltctni. b.
Feuerlärm, tűzjelzés. 
Feuerleiter, tűzlétra, födéllétra. 

é.
Feuerloch, tüzelő lyuk. ko. 
Feuerlöseheimer, tűzoltó veder. 
Feuerlöscher, tűzoltó. 
Feuerlöschgeräth, tűzoltó ké

szülék.
Feuerlöschordnung, tűzoltó sza

bály.
Feuerlöschwagen, tűzoltó kocsi. 
Feuermann, fűtő. gé. 
Feuermantel, füstfogó. gé. 
Feuermauer, tűzfal, é.

Feuern, tüzelni.
Feuerordnung, tűzoltó szabály. 
Feuerplatte, tűzlemez. é. 
Feuerprobe, tűzi próba. ké. 
Feuerraum, tüzelő hely. 
Feuerreissen, szikrázni, h. 
Feuerrohr bei Dampfkesseln, 

lángcső gé.
Feuerrost, tűzrács. gé. 
Feuersbrunst, tűzvész. 
Feuerschaden, tűzkár. 
Feuersehaufel, Feuerschippe,

tűzlapát. gé.
Feuersehraubstoek, kovácssutu.

r -
Feuersehutzblech, fűztől védő 

lemez. ko.
Feuerschwaden, gyúlékony lég. 

b.
Feuersetzarbeit, tűzzel vájás. T>. 
Feuersetzen, tűzzel vájni; b. 

gyújtani, ko.
Feuersetzer, tűzrakó. b. 
Feuersgefahr, tűzveszély. 
Feuersignal, tűzjel. 
Feuerspeiend, tűzhányó. 
Feuerspiegel, tűzellenző. pv. 
Feuerspiess, piszkavas, gé. 
Feuerspritze, tűzfecskendő. gé. 
Feuerstein, tűzkő, kovakő, á. 
Feuerstörer, piszkavas, gé. 
Feuerthüre, fűtő ajtó. 
Feuerthürrahmen, fűtő ajtó ke

rete.
Feuerung, tüzelés. 
Feuerungsanlage, tüzelő készü

lék. gé.
Feuerungsmaterial,tüzelő anyag, 

tüzelék.
Feuerungswerkzeug.tüzelő szer

szám.
Feuerversicherung, tűzkár ellen 

biztosítás.
Feuerwache, tűzőrség. 
Feuerwäehter, tűzör. 
Feuerzaeken, tűzhelylap. ko. 
Feuerzange, tűzfogó. gé. 
Feuerzeit, olvasztó szak. ko.

10
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Feuerzeug·, gyujtószer.
Feuer zug1, lángcsatorna, ko. 
Fichte, lúczfenyő. erd.
Fiction, képzelmény.
Fidelität, hűség.
Figur, ábra.
Figurant, mérősegéd, jelző. hm. 
Filialbank, fiókbank.
Filter, szűrő. v.
Filterpumpe, szűrő szivattyú, v. 
Filtrat, szüredék. v.
Filtration, szűrés, v. 
Filtrirapparat, szűrő készülék.

V.
Filtrirbeutel, szűrő zacskó. 
Filtriren, szűrni.
Filtrirgestelle, szűrő állvány, v. 
Filtrirkessel, szűrő üst. 
Filtrirpapier, szűrő papíros, v. 
Filtrirstein, szűrő kő.
Filtrum, szűrő. ».
Filz, das feinste Mehl aus den 

Pochwerken, a zúzóércz iszap
ja. s.

Filzherd, iszapszér. z.
Fimmel, nagy ék. h. 
Fimmelfäustel, nagy kalapács, h. 
Finalerledigung, végelintézés. 
Finanzdirection, pénzügyigazga

tóság.
Finanzen, pénzügyek. 
Finanzgebahrung, pénzügyi ke

zelés.
Finanziell, pénzügyi. 
Finanzlage, pénzügyi állapot. 
Finanzminister, pénzügyminisz

ter.
Finanzministerium, pénzügymi

nisztérium.
Finanzoperation, pénzügyi mű

velet.
Finanzprocuratur, kincstári 

ügyészség.
Finanzrath, pénzügyi tanácsos. 
Finanzverwaltung, pénzügyigaz

gatás.
Finanzwache, pénzügyőrség. 
Finanzwächter, pénzügyőr.

Finanzwesen, pénzügy.
Finanzwissenschaft, pénzügyi 

tudomány.
Finden, találni, fölfedezni.
Finder, találó, fölfedező.
Finderreeht, fölfedező joga. h.
Findig, fölfedező, b.
Findling, találtkő. b.
Fingiren, költeni, képzelni.
Fingirt, költött, képzelt.
Finne, pöröly él. ko.
Finnhammer, élkalapács, ko.
Firma, czég.
Firn, jéghegy.
Firniss, fénymáz. é.
Firnissen, mázzal bekenni, é.
Firnissfarbe, mázfesték, é.
First am Daehe, gerincz; é. First 

eines Grubenraumes, föntje, 
tetője, mennyezete, b.

Firstabsatz, föntjesarok, tetősa
rok. b.

Firstbalken, gerinczszelemen. é.
Firsteinbrueh, föntjerés, tetőrés. 

b.
Firstenbau, föntjevájás, tetővá- 

jás.
Firstenbrand beim Feuersetzen,

föntjetüzelés, tetőtüzelés, meny- 
nyezettüzelés. b.

Firstendruck, föntjenyomás, te
tőnyomás, mennyezetnyomás. 
b.

Firstenflötz, föntjeréteg, fedőré
teg, mennyezetréteg, b.

Firstengewölbe, föntjeboltozat, 
tetőboltozat, mennyezetbolto
zat. b.

Firstenkasten, föntjeállás, tető
állás. b.

Firstenlauf, föntjejárat, tetőjá
rat. b.

Firstenmässig, föntj eszerűen ,
tetőszerüen, mennyezetszerüen. 
b.

Firstensehuh, gerincztok. é.
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Firstenstempel, fönt j οI ám a sz fa,
tetőtámaszfa , mennyezettá
masz fa. h.

Firstenstoss, föntjemart, tető- 
mait. I)

Firstenstrasse, föntjepászta, tc- 
tőpászta, mennyezetpiiszla. b.

Firstlatte, gerinezléez. é.
Firstnagel, gerinczszeg. é.
Firstulmbau, föntje oldalvájás, 

tető oldalvájás. b.
Fistulmstrasse, föntje oldal- 

pászta, tető oldalpászta. h.
Firstziegel, gerinczcserép.
Fiscal, ügyész, ügyvivő.
Fisealadjunct, ügyészséged.
Fiscalamt, ügyvivő hivatal.
Fisealat, ügyészség.
Fisealität, kincstári jószág.
Fisehbauehroststab , halliasu 

rácsvas. gé.
Fiseus, közkincstár.
Fix, a. m. fest, unbeweglich, 

állandó, határozott, rögzített.
Fixiren den Preis, megállapítani 

az árat; flxiren das Instru
ment, rögzíteni a műszert.

Fixpunkt, jelespont. hu.
Flach, lapos, sík.
Flachbohrer, csapozó fúró. é.
Flaehealiber, lapos üregezés. ko.
Fläche, lap, terület, sík.
Flaeheisen, lapos vas. ko.
Flächen, lapok; Contactflächen, 

érintő lapok; Spiegelflächen, 
tükörlapok. b.

Flächenachse, laptengely. A.
Flächenberechnung, területszá

mítás.
Flächenfuss, négyzetláb.
Flächengrösse, térnagyság.
Flächeninhalt, térfogat, terület.
Fläehenklafter, négyzetöl.
Fläehenmaass, t é rm érték.
Fläehenmeile, négyzetmérföld.
Flächenmesser, térmérő.
Flächenmesskunst, sikméréstan.

Flächenmessung, t erű I etm érés. 
Fläehenraum, terület, térfogat. 
Flacher Winkel, lapos szög. hm. 
Flaehfallende Lagerstätte, lapos

dőlésű ér. b.
Flachgängige Schraube, lapos-

menetű csavar.
Flachhammer, egyengető kala

pács. ko.
Flaehhornamboss, laposszarvu 

üllő. ko.
Flaehluppenwalzen, lapos bocs-

hengerek. ko.
Flachmeissel, lapos véső. gé. 
Flachrost, síkrács. gé. 
Flaehsehiene, lapos sín. ko. 
Flachzange, lapos fogó. gé. 
Flaehziegel, lapos födélcserép, é. 
Flamme, láng.
Flammeln, Blechflammeln, le-

meztusag. ko.
Flammenfeuer, lángtűz. 
Flammenmergel, lángmárga. f. 
Flammenrohr des Kessels, láng

cső, a kazán fütőcsöve. gé. 
Flammglühofen, izzító lángpest. 

ko.
Flammholz, tüzelőfa, ko. 
Flammkohle, lángoló szén. A. 
Flammloeh, Flammlucke, láng

lyuk. ko.
Flammofen, lángkemencze, láng- 

pest. ko.
Flammofenfrisehen, lángkemen-

ezében készelni. ko. 
Flammofenwalze, görgő vas. ko. 
Flammschmelzofen , olvasztó

lángpest. ko.
Flanschen der Röhren, csőka-

ríma. gé.
Flanschenrohr, karimás cső. gé. 
Flasche, a. m. Däumling, bü

työk. gé.
Flasehenguss, üres öntés, üres 

öntvény, ko.
Flasehenzug, csiga sor. gé. 
Flatterruss, szálló korom.

10*
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Flauen, öblögetni. 2.
Flaufass, öblögető kád. 2. 
Flechten, fonni.
Fleehtwerk, fonadék, sövényzet. 

é.
Flechtzaun, fonott sövény. 
Fleekschiefer, foltos pala. /'. 
Flehen, könyörögni.
Fleiss, szorgalom.
Fleissig, szorgalmas.
Flexibel, hajtható.
Flexibilität, hajiba (óság. 
Flickarbeit, foltozás.
Flicken, foltozni.
Flickerei, foltozás.
Flickwerk, férczinű.
Fliegende Brücke, repülő hid. é. 
Fliehbühne, mentő állás. b. 
Fliehgold, úszó arany. 2·. 
Fliehkraft, röpítő erő. jé. 
Fliehort, menedék hely. b.
Flies, padolattégla. é.
Fiiessen, folyni; fliessen, a. m.

schmelzen, megolvadni. k<>. 
Fliessend, folyó, folyékony. 
Fliessgold, úszó arany. 2. 
Fliessloch, eresztő lyuk. 
Fliesspapir, itatós papiros. 
Flinkheit, serénység.
Flintglas, ólomüveg.
Flisch, flis, fucoidos homokkő. 

/·
Flittersand, csillámhomok. 
Flocke, pehely.
Flockiger Niederschlag, pelyhes 

csapadék, v.
Floren, forint.
Floriren, virágzani.
Floskel, szóvirág.
Floss, tutaj; Eisenfloss, nyers- 

vasdarab. ko.
Flosse, nyersvasdarab. ko. 
Flossenbett, nyersvas ágya. ko. 
Flossensehale, nyersvas ágya. ko. 
Flossgarbe, nyersvascsomó. ko. 
Flossherd, a. m. Pauschherd, 

óncsurgató tűzhely, ko.
Floss, tutaj.

Flossamt, faszállító hivatal, érd .  
Flössanstalt, faúsztatás. érd .  
Flössbach, úsztató patak. érd .  
Flossbetrieb, tutajozás, é rd .  
Flössen, úsztatni fát; erd . flös

sen das Werkzinn, ónt csur
gatni. ko.

Flossführer, tutajos. érd .  
Flossgraben, faúsztató csatorna. 

é rd .
Flosshacke, csáklya. é rd .  
Flossholz, úsztatott fa. érd .  
Flossplatz, farakóhely. érd .  
Flossrecht, úsztatás joga. é rd .  
Flosswehr, úsztató gát. érd .  
Flötz, telep; Kohlenflötz, szén

telep. b.
Flötzartig, telepszerű, b. 
Flötzbergbau, a. m. Kohlen

bergbau, telepbányászat, szén- 
bányamívelés. b.

Flötzformation, üledékes kép
ződmény. f.

Flötzgebirge, üledékes kőzet. f. 
Flötzkalk, telepmész. f. 
Flötzkarte, teleptérkép. b. 
Flötzweise, telepenként, b. 
Flötzleerer Sandstein, puszta 

homokkő, meddő homokkő, f. 
Flüchtig, illő, illékony; flüch

tiges Gestein, rozga kőzet. b. 
Fluctuation, hullámzás.
Fluder, vízcsatorna. 2. 
Fluderzwangen, vízcsalornaszo- 

rítók. 2.
Flugdach, félfödél. é.
Flügel, szárny; Gebäudeflügel,

épületszárny; Thürflügel, ajtó
szárny ; Fensterflügel, ablak
szárny. é.

Flügelaxblech, szárnyas marok
vas. ko.

Flügelbahn, szárnyvonal, é. 
Flügelbau einer Grube, a míve-

lés osztálya, b.
Flügelbohrer, szárnyas véső. b. 
Flügelbrett bei Ventilatoren,

a szeleltető szárnydeszkája, jé.
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Flügeldaeh, szárnyfödél. é.
Flügelmeissel, szárnyas véső. yé.
F lÜ g e lO P t, oldalvájatvég. b.
Flügelrad, szeleltető. yé.
Flügelsehlag, oldalvágat, />.
Flügelsehraube, szárnyas csa

var. yé.
Flügelthor, szárnyas kapu. é.
Flügelthür, szárnyas ajtó. é.
Flügelzapfen, szárnyas csap. yé.
Flugkammer, porfogó, szállópor 

kamara, lm.
Flugkammerthür, szállóporka- 

mara ajtója, ko.
Flugsand, futó homok. b.
Flugstaub, szállópor. ko.
Flugstaubkammer , porfogó , 

szállópor kamara, ko.
Fluid, folyékony.
Fluidum, folyadék.
Fluorit, calciumfluorid, folyópát. 

4.
Fluss, fii lórit. 4.
Flusseisen, megömlesztett vas. 

ko.
Flüssig, folyó, folyékony, h íg; 

flüssig, a. m. leiehtsehmelz- 
bar, könnyen olvadó; flüssig 
machen, olvasztani; flüssig 
werden, olvadni; ko. elastisch 
flüssig, légnemű; tropfbar 
flüssig, cseppckbe folyó.

Flüssigkeit, folvékonvság, ('olva
dék.

Flüssigkeitsmaass, folyadékmér- 
ték.

Flüssigmachung einer Summe,
összeg folyósítása.

Flussspath, fluorit. 4.
Fluss, Flussmittel, olvasztó szer ; 

ko. roher Fluss, nyers olvasz
tószer ; ké. schwarzer, weis- 
ser Fluss, fekete, fehér olvasz
tószer: ké. in Fluss kommen, 
megömledni, felolvadni ; in 
Fuss bringen, megömlesztcni, 
felolvasztani, ko.

Fluszbecken, lblyammeder. 
Flussbett, folyamágy. 
Flussgebiet, folyam vidéke. 
Flussgefälle, folyam esése. 
Flussgold, mosott arany. 0. 
Flussmittel, olvasztó szer. ko. 
Flusssäure, folyósav. v. 
Flussspath, folyópát. «. 
Flussübergang, folyó áthidalása. 

é.
Fluth, vízár; wilde Fluth, elfo

lyó víz a zúzókból, folyam. 0. 
Fluthbett, ártér.
Fluthdamm, védő töltés, é. 
Fluther, a. m. Fluder, vízcsa

torna. 0.
Flutherwerk, vízcsatorna. 0. 
Fluthmesser, ál-vízmérő.
Focus, gyűlő pont, gyújtó pont, 

gócz pont.
Föhre, erdei fenyő. érd.
Folgern, következtetni. 
Folgerung, következtetés. 
Folglich, következtetésképen. 
Folgsam, engedelmes.
Foliant, ívnagyságu könyv.
Folio, ívlap.
Folioformat, ívrét.
Fond, alaptőke.
Fondiren, alapítani.
Fonds, értékpapirosok.
Fontaine, szökőkút. 
Foraminiferen, foraminiferák. f .  
Foraminiferenmergel, foramini- 

ferákban bővelkedő márga. / .  
Force, erő.
Foreiren, erőltetni, erőszakolni. 
Förderabtheilung, szállító osz

tály az aknában, szállító torok. 
h.

Förderbahn, szállító pálya. h. 
Förderer, szállító, csillér. h. 
Fördergeding, szállító szakmány. 

b.
Fördergefäss, szállító edény, 

szállító szekrény, b. 
Fördergestelle, szállító kas. b.
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F ördergestänge, szállító palló. 
b.

Förderhaspel, göngörítő, kanka- 
rék. L.

Förderhund, csille, b.
F örderkasten , szállító szekrény, 

szállító edény. b.
Förderkette , a. m. Sehurzkette, 

csatló láncz. b.
Förderkohle, aknaszén. b.
Förderkorh, szállító kas. b.
Förderkosten, szállítás költsége. 

b.
Förderm ann, csillét·, h .

Förderm aschine, Förderungs
m aschine, szállító gép. íjé.

Förderm ethode, szállítás módja. 
b.

Fordern , követelni.
Fördern , szállítani, b.
Förderniss, szállítás, b.
Förderschaeht, szállító akna. b.
Fördersehale, szállító kas. h.
Förderseil, szállító kötél. b.
Fördersto lln , szállító táró. l>.
Förderstrecke, szállító vágtit. b.
Fördertonne, szállító veder. b.
Forderung, követelés.
Förderung, szállítás, szállitmánv. 

b.
Förderungsarbeit, szállító mun

ka. b.
Förderung schaffen, szállítást 

eszközölni, h.
Förderungsgebäude, aknaház. b.
Forderungssum m e, követelt ösz- 

szeg.
Förderung über m ehrere K rat

zen, szállítás többszörös kapa
ró val. b.

Förderw eg, szállítás útja. b.
Forellengranulit, pisztiánggra- 

nulit. / .
Form , alak ; äussere Form, külső 

alak; Gussform, minta; Wind- 
form , fúvókatok; überfeilte 
Form , alajaku fúvókatok ; un
te rte ilte  Form, fölajaku fúvó

katok; m it W asserkühlung 
eingerich tete F o rm , vízzel 
hütött fúvókatok; ungekühlte  
Form, hütetlen fúvókatok. ko.

F orm alitä t, szertartás.
Form aliter, annak módja sze

rint.
Form alsteine, alaksó. «b.
Form änderung, alak változtatás.
Form at, alak.
Form ation, képződmény, f.
Form ationsglied, képződményi 

tag. /:
F orm ationsg ränzen , képződ

ményválasztó határok. /'.
F orm ationsg ruppe , képződ

mény csoport. /'.
F orm ationsre ihe , képződmény 

sorozat. /'.
Form auge, fúvókatok szája. ko.
Form bank, mintázó pad. ko.
Form bar, alakítható.
Form barer Schieferletten, ido

mítható palás agyag. f.
Form bauch, fúvókatok boltozata. 

ko.
Form blatt, hí vékátok talpa. ko.
Form boden, fúvókatok talpa. ko.
Form brett, mintatábla. ko.
Form brust, fúvókatok boltozata.

ko.
Form busen, fúvókatok boltozata. 

ko.
Form eisen, fúvókatok tisztító, ko.
Formel, képlet.
Form ell, formaszerint
Formen, mintázni, alakítani, ko.
Förm er, mintázó, ko.
Form erde, mintázó föld. ko.
Formerei, mintázó műhely, ko.
Form fäustel, mintázó kalapács. 

ko.
Form fehler, alaki hiány.
Formflasche, mintaszekrény, ko.
Form gebung, alak adás.
Form getreu , hű alakú.
Form gew ölbe, szélbolt, fúvóka

tok fülkéje, ko.
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Form grube, minlagödör. ko. 
Form hacken, füvókahorog. ko. 
Form kasten, mintaszekrény, fú

vóka tok ágya. ko. 
F o rm k ästen tran sp o rtw ag en , 

mintaszekrényt szállító szókéi·. 
ko.

Form kern, minta bole. ko. 
Form krücke, füvókahorog. ko. 
Form kunst, mintázás, ko. 
Form lade, mintaszekrény, ko. 
Form lage, fúvókatok fekvése, ko. 
Form leere, alakító minta. ko. 
Formlehm, mintaagyag. ko. 
Formlöffel, szélosztó. ko. 
Formlos, idomtalan.
Formm asse, mintázó anyag, ko, 
Form m aul, fúvókatok szája. ko. 
Form m eister, mintázó mester. 

ko.
Form m ündung, fúvókatok szája. 

ko.
Form naht, fércz. ko.
Form nase, fúvókaorr. ko. 
Formöffnung, fúvókatok szája. 

ko.
Form platte, fúvókatok talpa. ko. 
Form rüssel, fúvókatok szája. ko. 
Form sand, mintázó homok. ko. 
Form seite, fúvókaoldal. ko. 
Form stall, fúvókatok fülkéje, ko. 
Form stein, fúvókatok köve. ko 
Form störer, füvókahorog. ko. 
Form stube, mintázó műhely, ko. 
Form ular, minta.
Form uliren, szóba foglalni. 
Form w age, fúvókatok lejtezö, 

fúvókatok szintező, ko. 
Form wand, pesthát, fúvókatok 

fala. ko.
F orm w ölbp la tte , fúvókaholtot 

burkoló lap. ko.
Form zacken beim Frischfeuer,

fúvókatok lapja a készelő tűz
helynél. ko.

Forschen, fürkészni, búvárkodni. 
Forschergeist, buvárszellem. 
Forst, erdőség, érd.

Forstakadem ie, erdészeti aka
démia. érd.

F orstam t, erdőhivatal. érd. 
Forstbeam te, erdésztiszt. érd. 
Forstbenutzung, erdőhasználat.

érd.
Forstbereiter, erdőkerülő, érd. 
F orstbetrieb , erdőgazdaság, érd. 
F o rs tb ew irth sch aftu n g , erdő

kezelés. érd.
Forstbezirk , pagony, érd. 
Forstbodenkunde, erdészeti ta

lajtan. érd.
F orstbotan ik , erdészeti növény

tan. érd.
Forstdendrologie, fanövénytan.

érd.
Forstd irection, erdőigazgatóság.

érd.
Förste, föntje. b. 
Forsteigenthüm er, er dő túl aj d o -

nos. érd.
F orste inrich tungs Commissar,

erdő rendező, érd.
Forsteisen, fabélyegző, érd. 
Forsteleve, erdésznevendék. érd. 
Förstenbrand , föntje égetés. I>. 
F örstenm itte l, föntjeköz. b. 
Förster, erdész, érd.
Försterei, pagony, érd. 
Forstfrevel, erdei kihágás, érd. 
Forstgefälle, erdőjövedelem, érd. 
Forstgeom eter, erdőmérnök, érd. 
Forstgeom etrie, erdőméréstan. 

érd.
Forstgesetz, erdőtörvény, érd. 
Forstgew ächs, erdei növény, érd. 
Forsthaus, erdészház. érd. 
F orsthaushalt, erdei háztartás.

érd.
Forsthu t, erdővédelem, érd. 
F orsthü ter, erdőőr, erdőcsősz. 

érd.
Forstingenieur, erdőmérnök, érd. 
Forstinsekt, erdei bogár. érd. 
F orstinventar, erdészeti lelettár. 

érd.



152 —

Forstjunge, erdész legény, erd. 
F orstkandidat, erdészjelölt, erd. 
F o rstkarte , erdőtérkép, erd. 
Forstkasse, erdészeti pénztár. 

erd.
Forstkneeht, favágó, erd. 
Fo rstku ltu r, erdősítés, erd. 
Forstkunde, erdőtan. erd. 
Fo rstleh ransta lt, erdészeti tan

intézet. erd.
Forstm ann, erdész, erd. 
Forstm eister, erdőmester, erd. 
Forstnutzung·, erdőhasználat.

erd.
F o rs tp e rso n a l , erdészeti sze

mélyzet. erd.
Forstpflege, erdőápolás, erd. 
Forstpolizei, erdőrendőrség, erd. 
F o rs tp rak tik an t, erdészgyakor- i 

nok. erd. 1
F orstprodukte , erdőtermények. 

erd,.
F orstra th , erdésztanácsos, erdő

tanácsos. erd.
F orstreehnungsw esen , erdei 

számvitel, erd.
F o rs tre g u la to r , erdőrendező.

erd.
Forstrev ier, pagony, erd. 
F orstrodung, erdőírtás. erd. 
Forstsehädlieh , erdőkárosító. 

erd.
Forstschule, erdészeti iskola, erd. 
Forstschutz, erdővédelem, erd. 
Forstsecre tair, erdésztilkár. erd. 
F o rstserv itu t, erdei szolgalom, 

faizás szolgalma, erd. 
F o rs ttax a to r, erdőhecslő. erd. 
Forsttechnologie, erdei ipartan. 

erd.
Forstterm inologie, erdészeti mű

szótár. erd.
F orstunk rau t, erdei gyom. erd. 
F o rs tv e rm essu n g , erdőmérés. 

erd.
F o rs tv e rw a ltu n g , erdőkezelés. 

erd.

F orstw art, erdőőr. erd.
Forstw esen, erdészet, erd.
Forstw irthschaft, erdőgazdaság. 

erd.
Forstw issenschaft, erdészeti tu

domány. erd.
Förstziegel, oromtégla. é.
Forstzins, tőár. erd.
Forstzoll, erdővám. erd.
F ortarbeiten , folytatni a mun

kát.
Fortbauen, folytatni a bányamí- 

velést, építést.
F o rtb e lassen , továbbra meg

hagyni.
Fortbew egen, továbbmozdítani.
F ortbringen , elvinni, elszállítani.
Fortb ringung , elszállítás.
Fortdauern , tartani, 

i Fortführen , elszállítani; fo rt
führen ein Geschäft, tovább 
folytatni üzletet.

Fortgang , folyamat, menet.
Fortgehen, elmenni.
Fortgleiten , tovább csúszni.
Forthelfen, elősegíteni.
Fortjagen , elkergetni.
Fortlaufend, folytonos, folyó.
Fortpfianzen, szaporítani, ter

jeszteni.
Fortpflanzung, szaporítás, ter

jesztés, terjedés.
Fortpflanzungsgesehw indig - 

keit, a teijedés sebessége.
Fortpflanzungsm ittel, terjesztő 

eszköz.
Fortrollen, tova gördíteni, tova 

szállítani.
Fortsatz, nyúlvány, folytatás.
Fortsehafíen, elszállítani, eltaka

rítani.
Fortsehaufelungsröstofen, to

valapátoló pörkölő pest. ko.
Fortschieben, tovább tolni.
Fortschleppen, elhurczolni.
Fortsehreiten , haladni.
Fortschreitende Bewegung, ha

ladó mozgás.
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F ortsch ritt, haladás.
Fortsehw em m en, elmosni.
Fortschw im m en, elúszni.
Fortsetzen, folytatni.
Fortsetzung·, folytatás.
F o rttrag en , elvinni.
F orttreiben , elűzni.
Fortw ährend, folyvást.
Fortw älzen, elhengeríteni.
Forum , bíróság.
Fossil, ásvány, ásatag, ásadék, 

kövület, f .
Fossile Kohle, kőszén, ásvány

szén. / .
Fournir, boríték.
Fournirsäge, borítékfűrész.
Fracht, teher, szállítmány, rako

mány; Fracht, a. m. Fraeht- 
lohn, fuvarbér.

Frachtansatz, fu v a rd 1j sz ab ás.
Fraehtanw eisung, szállító utal

vány.
F rach tb eg ü n stig u n g , szállító

kedvezmény.
Fraehtbereehnung, fuvardíj szá

mítás.
Frachtbrief, szállító levél.
Frach teon traet, szállító szerző

dés
Frachteinheitssatz, szállító d íj -

egység.
Frachten, szállítani.
Frachter, szállító, fuvaros.
Frachtfuhrm ann, szállító fuva

ros.
Frachtgebühr, szállíót költség, 

fuvarbér.
Frachtgeld, szállító költség, fu- 

varbér.
F rach tgu t, szállítmány, fehér

áru.
Frachtgutaufnahm e, teheráru- 

fel vétel.
F rach tgu tausgabe, tehei f u n  ki

adás.
Fraehtguttariff, teheráru díj

szabás.

Frach tkosten , szállítás köllsége, 
fuvarbér.

F rach tlo h n , fuvarbér, szállító 
költség.

Frachtschiff, teherhajó.
Frachtspesen, szállító költségek.
F rach ttra in , tehervonat.
F rach ttran spo rt, teherszállítás.
F raeh tverkehr, teherforgalom.
Frach tversender, szállító.
Frach tw agen , teherkocsi.
Frach tzettel, szállító levél.
Fraehtzug, lehervonat.
Fraehtzusehlag, szállító díj pót

léka.
Fractio , törtszám, töredék.
Fragil, törékeny.
Fragm ent, töredék.
Fragm entarisch , töredékes.
Franco, űzetve.
F rank iren , dijat előre megfizetni.
Fräsbohrer, rágó fúró. gé.
Fräsm aschine, maró gép. yé.
Fraueneis, gipsz. á.
Frei, szabad.
Freibau, ingyen művelés ; költsé

geit fedező művelés, b.
Freibauen, ingyen mívelni; a 

művelés költségeit a termelés 
értékével fedezni, b.

Freibaulehen, ingyen művelésre 
jogosultság, b.

Freibauzeche, költségeit fedező 
mívelés. b.

Freiberger G neiss , freib ergi 
gnájsz, szürke normálgnájsz. /'.

Freibillet, szabadjegy.
Freibuseh, szabadfaizás. érd.
Freie, szabad tér; im freien 

Felde, eh nem foglalt térben. 
b.

F reierk lären , szabaddá nyilvá
nítani ; mívelés jogát elvonni 
valamely bányától, b.

Freies Feld, szabad tér, szabad 
telek. b.

Freieslebenit, ólomezüst sulfosti- 
bit, kákás üvegércz. á.
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Fieifahren, hatóságilag megszem
lélni a bányát adományozás 
előtt. h.

Freifahrung, hatósági szemlélet 
adományozás előtt. I>.

F re ifa lla p p a ra t , váltókészülék 
fúrásnál, b.

F re ifa llboh ren , szabadeséssel 
fúrás. b.

F re ifa llb o h re r , szabadon eső 
fúró. b.

Freifallen lassen, felszabadítani.
b.

Freigeben, felszabadítani, b.
Freigeding, szabad szakmány, 

korlátlan szaktnány. b.
Freihandel, szabad kereskedés.
Freihandzeichnen , szabadkézi 

rajz. ;
Freiheit, szabadság, mentesség.
F re ikarte , szabadjegy.
Freikux, költségtől mentes bá ■ 

nyarész. b.
Freilegung, kitakarás. / .
Freim aehen, 1. Freierklären.
Freim acher, másodfelkérő, b.
Freisehurf, szabadalmas kutatás, 

zártkutatás, kizárólagos kuta
tás. b.

Freischurfanm eldung, kutatási 
szabadalom följelentése, zárt
kutatás följelentése, kizáróla
gos kutatás följelentése, b.

Freisehurfanm eldungsbestäti - 
gung , szabadalmas kutatás, 
zártkutatás, kizárólagos kuta
tás elismerése, b.

Freisehurfbuch , szabadalmas 
kutatások, zártkutatások, kizá
rólagos kutatások könyve, b.

Freisehürfer, szabadalmas ku
tató, kizárólagos kutató, b.

Freisehurf k r e is , szabadalmas 
kutatási kör, zártkutalás köre, 
kizárólagos kutatás köre. b.

Freisehurfzeichen, szabadalmas 
kutató jel, zártkutatás jele, ki
zárólagos kutató jel. b.

Freisinn, F reisinnigkeit, sza- 
badelmüség.

Freistufe, felszabadító jel. b. 
Freistunde, pihenő óra. b. 
F reitreppe, szabadon álló lép- 

csőzet. é.
Freiung, föl mentés a folytonos 

növelésben tartás kötelezett
ségétől. b.

Frei verbau, 1. Freibau. 
Freiw illig, önkénytesen. 
F reizügigkeit, szabad költözés. 
F requentiren  die Schule, isko

lába járni.
Frequenz, gyakoriság; Frequenz 

des V erkehrs, a forgalom 
sűrűsége.

Fressbohrer, kézi kis fúró. gé 
Friction, súrlódás. 
Frictionsbrem se, surló fék. <β. 
F rictionseoeffieient, súrlódás 

tényezője.
Frietionsham m er, szijjas pöröly.

í/é-
Frictionskuppelung, surló kap

csolás. gé.
Frietionskuppelungsm uff, sur-

lódva kapcsoló tok. gé. 
F rietionsräder, surló kerekek.

<β·
Frictionsrolle, surló csiga. gé. 
Frietionsscheibe, surló korong.

Frietionsw inde, surlódva emelő.
<β·

Fries, képszék. é.
Friesboden, szegélyes padozat,

r,
Frischabstrieh, rézfinomítósalak. 

ko.
Frischarbeit beim  Silberhütten- 

process, kéneskő dúsítás; ko. 
F rischarbeit, beim Eisenhüt- 
tenproeess, készelés. ko. 

Frisehblei, mázanyagólom, ko. 
Frischboden, a. m. Boden, vas- 

tárcsa ; Frischboden, a. m. Bo-
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denpla tte  des Frisehherdes,
lűzhelyfenék. ko.

Frischeisen, készeit vas. ko. 
Frischen beim E isenhüttenpro- 

cess, készeire ; Frischen, a. m. 
redueiren  die G lätte zu Blei, 
inázanyagot sziníteni. ko. 

Frischer, készülő, ko.
Frischer Anbruch, uj nyitvány. 

h.
Frischerei, készelő mű. ko. 
Frischer Schlich, darás színpor. 

z .
Frischerz, dúsórcz. ko. 
Frischesehlaeke, híg salak. ko. 
Frisches W etter, üde lég b. 
Frischfeuer, készelő tűzhely, ko. 
F risehglätte , szímnázanyag. ko. 
Frischherd, készelő tűzhely, ko. 
F risehhütte , készelő mű. ko. 
Frischm anipulation, a. m. Frisch 

arbeit, készelés, szinítés. ko. 
Frisehperiode, készelő szak. ko. 
Frischprocess, készelő folyamat, 

szinítő folyamat, ko. 
Frischsehlacke, készelő salak. 

ko.
Frisehsehlaekentransportw a - 

gén, készelő salak csille, ko. 
Frischsehmiede, vasfinomító. ko. 
Frisehstahl, a. m. Rohstahl,

nyei'saczél. ko.
Frischstem , szinílő kéneskő. ko. 
Frisehstüek beim Saigerpro- 

eess, csurgaték, csurgatni való.
ko.

Frischzaeken am Frischherde,
tűzhelylap a készelő tűzhely
nél. ko.

Frist, határidő; F rist, a in. 
Zeit in w elcher eine Grube 
m it Bewilligung der Bergbe
hörde ausser Betrieb bleiben 
kann, időzés. h.

Fristbew illigung, engedély idő- 
zésre ; időzésre adott engedély. 
b .

Fristbuch, időzések könyve, b .

Fristen , időzni, idéztetni.
F risterstreckung , ídőzés hosz- 

szabbítása. b .

Fristgew ährung , időzés enge
délyezése. b .

Fristung , időztetés, ídőzés. b .

F ris tu n g sg esu ch , folyamodás 
időztetésért.

F ristverlängerung , időzés hosz- 
szabbitása, határidő megnyúj
tása. b .

Fristzeche, időző bánya. b.
F rittboh rer, kis fúró. é.
Frohne, bányaúrbér. b .

F ro h n fre ih e it, bányaúrbértől 
mentesség, b .

Fronte, homlokzat, é.
Frontispiee, oromoldal, é.
Frontlinie, homlokvonal. é.
Frontm auer, homlokfal, é.
Frontseite , homlokoldal. é.
Frosch, a. m. Däumling, bütyök. 

z.
Fröschel, létratámasz, b .

F rostpunk t, fagypont.
Fruchtboden, magtár.
F ruchtbringend, gyümölcsöző.
Fruchtgenuss, haszonélvezet.
F ru c h th ä n d le r , gabonakeres

kedő.
Fruchtlos, gyümölcstelen, hiába.
Fruchtm angel, gabonaszüke.
F rueh tm ark t, gabonavásár.
Fruehtpreis, gabonaár.
Fruchtschiefer, szemes pala. /'.
Fruetifieiren, gyümölcsöztetni.
Früh, korán, jókor, reggel.
F rühsch ich t, hajnali műszak, 

reggeli műszak, h.
Fuchs bei Flam m öfen, füstlyuk; 

ko. Fuchs der Bohrlöcher, 
egérlyuk, h.

Fuehsbrüeke bei Flamm öfen,
füsthid. ko.

Fuchsloch, füstiyuk. ko.
Fuehsschaufel beim Schweiss- 

Ofen, füstlyuklapát. ko.
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Fuchsschwanz, a. m. K rätzer, 
köröm vas; b .  Fuchsschwanz
säge, rókafarka fűrész, é.

Fuchsverankerung  bei Pudd- 
lingsöfen, föstlyukerősités. ko.

Fuchsverlängerung beim 
Sch weissofen, füstlyuktoldalék. 
ko.

Fucoidensandstein, flis, fucoidos 
homokkő, f .

Fuder bei Sudsalinen, sógúla.
sb.

Fuge, hézag, ereszték, eresztés.
é.

Fügebank, eresztő gyalupad. é.
Fügehobel, eresztő gyalu. é.
Fugeisen, háza goló vas. é.
F ü g e n , összeereszteni, össze

illeszteni ; é. sich in etw as 
fügen, valamihez alkalmaz
kodni.

Fugenbohrer, eresztő fúró.
Fugenschnitte, eresztékvonalak. 

é.
Fügigkeit, engedékenység.
Fugkelle, vakoló kanál. é.
Füglich, alkalmasan.
Fügsam , engedékeny.
Fügung, eresztés, ereszték, hé

zag. é.
Fühlbar, érezhető.
Fühlen das Gestein, megkopog

tatni kőzetet, b.
Fuhre, fuvar, szállítmány.
Führen, vinni, vezetni, szállítani; 

das Gestein fü h rt Gold, a kő
zet aranyat tartalmaz, b.

Führer, vezető.
Fuhrgeld, Fuhrlohn, vitelbér, 

fuvarbér.
Fuhrm ann, fuvaros.
Führung, vezetés, vezeték; jé. 

Führung der Bücher, könyv
vitel.

Führungskluppe an  Sehrauben- 
schneidm asehinen, csavarszár 
vezető. jé.

Führungskreuzkopf an Bohr
m aschinen, vezeték foglaló a 
fúrógépeken. jé.

F ührungsla tte  im S ch ach te ,
kasvezeték, vezető lécz. b.

Führungsleiste des Schiebers, 
a tulóka vezető sine. jé.

Führungsp latte , vezető lap. jé.
Führungsrolle, vezető korong. 

jé.
Führungsschraube, vezető csa

var. jé.
F ührungsstange, vezető rúd. jé.
F ü h ru n g sv o rrich tu n g , vezető 

készülék, jé.
Fuhrw eg, szekérút.
Fuhrw erk, szekér, járó mű.
Fuhrwesen, szekerészei.
Fulgurit, fulgurit, villámvesszö. 

/·
Füllapparat, töltő készülék.
Füllband, ajtópánt, é.
Füllbank, a. m. Füllort, rakó 

odor, rakodó, b.
Füllen, tölteni, megrakni.
Füller, töltő. b.
Füllfass, töltike, töltőke, kosár. 

b.
Füllkelle, merítő kanál. é.
Füllloch am Meiler, töltő lyuk. 

ko.
Füllort, rakó odor, rakódó, b.
Füllortsbühne, rakodó padja. b.
Füllschacht des Eisenhoehofens,

kültorok. ko.
Fülltrich ter, töltsér.
Füllung bei Schachtöfen, tölti'- 

lék ; ko. Füllung an Thüren, 
béllés. r.

Füllvorrichtung, töltő készülék.
Function, hivatalos eljárás; függ

vény.
Funetioniren, hivatalosan mű

ködni.
Functionszulage, működés pót

léka.
Fund, lelet. b.
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Fundament, alap, alapfal, alap
zat. é.

Fundamental, sarkalatos.
Fundamentaushebung, alapásás. 

é.
Fundamentirung, a lapozás, alap

rakás, alapépítés. é.
Fundamentmauer, alapfal. é.
Fundamentplatte, alaplap, alap- 

tábla. jé.
Fundamentrost, alaprostély. é.
Fundamentschloss bei der 

Sehachtzimmerung, alapkötés. 
b.

Fundamentschraube, alapzat- 
csavar. jé.

Fundamentstein, alapkő, é.
Fundation, alapítás, alapítmány.
Fundationsbrief, alapító levél.
Fundator, alapító.
Fundgrube, lelőbánya. b.
Fundgrübner, bányalelő. h.
Fundiren, alapítani, alapozni.
Fundirung, alapozás, é.
Fundort, lelőhely, b.
Fundpunkt, lelőpont. b.
Fundrecht, lelőjog. b.
Fundsehacht, lelőakna. b.
Fundstufe, leletjel. h.
Fund Wahrzeichen, leletjel. h.
Fünfeck, ötszög.
Fünfkantig, ötélü. rí.
Fungiren, hivatalosan működni.
Funke, szikra.
Funkenfänger, szikrafogó, füst

fogó. ko.
Funkenkammer, szikrafogó ka

mara. ka.
Funkensprühen, szikrázni, ko.
Furche, barázda, redő, horony. 

é.
Furkel, villa. ko.
Fürsatz, a. m. Vorgelege, kerék- 

zet. yé.
Fürselilag, érczmorzsalék. h.
Fürsorge, gondoskodás.
Fürsprache, közbenjárás.

Fürstlich freies Feld, szabad 
terület, b.

Fürtrag, átvitel.
Fusion der Gewerkschaften,

társulatok egyesülése, h.
Fuss, láb ; Fuss eines Berges, 

hegy töve; Fuss einer Säule,
oszlop alja; Münzfuss, pénz
láb.

Fussband, talpkötés. é.
Fussboden, padozat, padolat. <’.
Fussbrücke, gyaloghíd, é.
Fuss des Kohlenmeilers, bogsa 

alja. érd.
Fussgängerbrücke, gyaloghíd, é.
Fussgedinge, hosszszakmány. h.
Fussgesims, faltőpárkány. é.
Fussgestell, oszlopszék, talapzat. 

é.
Fussgetäfel, rakott padozat, pa- 

dolat tábla. é.
Fussglätte , adalékmázanyag, 

adalékgelét. ko.
Fusslager, lábas persely, jé.
Fusslöcher am Kohlenmeiler, 

lábgőzlyukak. erd.
Fussmaass, lábmérték.
Fussmauer, támaszfal. é.
Fusspfad, gyalogjáró, gyalogút.
Fusspfahl, talpdeszka, b.
Fusspfund, lábfont. jé.
Fusspunkt, alsó pont.
Fussräume, Fussrummen an 

den Meilern, láb gőzlyukak. 
erd.

Fusssalz, sómorzsalék. ώ.
Fussscheit, hasáb fa. erd.
Fussschiene, talpas sín. ko.
Fussschwelle eines Daches, talp

szelemen. é.
Fusssteig, gyalogút.
Fusstritt der Stiegen, lépcső 

fok. é.
Fusstrittbrett, lépcső deszka, é.
Fussventil, talpszellentyü. jé.
Futter, béllés.
Futterbrett, béllésdeszka. é.
Futterbüchse, bélléstok. jé.
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Futterholz beim Hammerwerk,
ékelő fa. ko.

Futterkrippe, jászol. 
Futtermauer, támaszfal; L Fut

termauer beim Hochofen,
béllésfal. ko.

Füttern, béllelni; 6. füttern 
den Hochofen, a nagyolvasz
tót tölteni, ko.

Futterring: in der Stopfbüchse,
béllés gyűrű. ye.

Futterrohr, bélcső. <ß. 
Futterschacht des Hochofens,

kültorok. ko.

G.
Gaar, kész. ko.
Gabbro, gabbro. f.
Gabbroit, gabbroit. f. 
Gabbroitschiefer, gabbroilpala. 

/·
Gabe, adomány; milde Gabe,

kegyes adomány, kegy díj; 
Gnadengabe, kegydíj. '

Gabel, villa.
Gabelkluft, villás fogó. kő. 
Gabeln, sich in zwei Theile 

theilen, elágazni, b. 
Gabelschloss, villás zár. b. 
Gabelständer beim Gichtgas

fang, villaállvány, ko. 
Gabelung, elágazás, b.
Gage, bavifizetés.
Gagebogen, fizető ív.
Gähren, erjedni, υ.
Gährmittel, Gährungsmittel, 

erjesztő, v.
Gährung, erjedés, v. 
Gährungsproeess, erjedés folya

mata. V.
Galakleid, díszruha.
Galawagen, díszkocsi.
Galenit, Bleiglanz, galenit, fé

nyes ólomércz, ólomsulfür. á. 
Galeerenofen, Retortengefäss- 

ofen, retortás edénypest. ko.

Galitzenstein, fehér gáliez, ezink 
gálicz. ά.

Galläpfelsäure, guba essa v. v.
Gallerie, Strecke, folyosó, járat. 

b.
Gallertartig, koesonyanemü.
Gallerte, kocsonya.
Gallizen bei Sudpfannen, sze

lei ő. sb.
Gallussäure, gubacssav. r.
Galmei, gálma, czinkjiál. ά.
Galvanisch, galvános.
Galvanische Säule, galvános 

oszlop.
Galvanisirung, galvánozás.
Galvanismus, galvánosság.
Galvanometer, galvánosság mérő.
Galvanoplastik, galvános képe- 

lrs .
Galvanoscop, galvánosság mu

tató.
Gang, ér; b. fauler Gang, mál

lóit ér; flacher Gang, lapos 
ér; gestaltiger Gang, jó alakú 
ér; höfflicher Gang, jó re
ménységei ér; saigerer Gang, 
függőleges ér; stehender, stei
ler Gang, meredeken álló, 
meredek ér; unartiger Gang, 
rossz minőségű ér ; ungestal- 
tiger Gang, rossz alakú ér; 
unhöfflicher Gang, remény
telen ér; tauber Gang, meddő 
ér; der Gang thut sich auf, 
az ér tágul, megnyílik; der 
Gang macht einen Bauch, az 
ér dúdorodik; der Gang ver
drückt sich, az ér összenyo
mni ; der Gang fällt aus der 
Stunde, az ér elhagyja irányát; 
der Gang wirft Haggen, az 
ér könyököt vet; der Gang 
richtet sich auf, az ér fölfelé 
meredekebb lesz; der Gang 
verfläeht sich, az ér laposabb 
lesz; der Gang stürzt sich, 
az ér lefelé meredekebb lesz; 
der Gang beisst aus, az év
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kibúvik; der Gang· keilt sieh 
aus, az ér kiékül; der Gang· 
gabelt sieh, az ér elágazik; 
der Gang wird verworfen, 
az ér elvetődik; der Gang 
wird abgesehnitten, az ér 
elvágódik; der Gang wird 
ausgeriehtét, az ér feltáratik ; 
der Gang veredelt sieh, az 
ér nemesedik; der Gang ver- 
unedelt sieh, az él- silányul; 
die Gänge kreuzen sieh, 
durchsetzen sieh, az erek 
metszik egymást; die Gänge 
scharren sieh, az erek talál
koznak ; die Gänge schleppen 
sieh, az erek párosúlnak. b.

Gang, folyamat, m enet: Gang 
einer Maschine, a gép járása; 
etwas in Gang bringen, va
lamit. megindítani; die Sache 
ist im Gange, a dolog folya
matban van ; eine Mühle mit 
zwei Gängen, két kövü ma
lom.

Gang eines Ofens, olvasztás fo
lyamata ; gaarer Gang, ké
szek) olvasztás folyamata; hit
ziger Gang, heves folyamat; 
kalter Gang, hideg folyamat; 
schlackiger Gang, salakos fo
lyamat. ; sperrer Gang, rideg 
folyamat; roher Gang, nyers 
folyamat; trockener Gang, 
száraz folyamat; übersetzter 
Gang, túlterhelt folyamat, ko.

Gang einer Schraube, csavar
menet ; todter Gang der Zug
stange, a vonó rúd meddő 
járása. gé.

Gang, tornácz, folyosó, é.
Gangabbau, érfejtés, b.
Gangart, érkőzet. b.
Gangausfüllung, értöltemény. />,.
Gangausrichten, az eret, kinyo

mozni. b.

Gangbar, a. m. fahrbar, járható; 
h. gangbare Waare, kelendő 
áru.

Gang belegen, eret munkába 
venni. b.

Gangbergbau, érbányászat, b.
Gangbildung, érképződés, b.
Gangblatt, ér lapja. b.
Gang durchbrechen, eret áttörni.

b.
Gänge, a. m. Poehgänge, zúzó 

érez, zúzni való érez; b. Gänge 
durehschneiden sieh, az erek 
metszik egymást, b.

Gängehalde, zúzóérezhányó. h.
Gänge nehmen ab, az erek kes

kenyülnek. b.
Gang entblössen, leleplezni az 

eret. b.
Gangformation, érképződmény. 

b.
Gang gabelt sich, az ér szét

ágazik. b.
Ganggebirge, erekben bővelkedő 

hegység, b.
Ganggestein, érkőzet. b.
Ganggruppe, ércsoport. l>.
Ganghöhe der Schraube, csa

varmenet magassága, gé.
Gang keilt sich aus, az ér ki

ékül. b.
Gangkreuz, érkereszt, b.
Ganglehre, értan. b. .
Gangmasse, éranyag. b.
Gängmass, zúzóérezmérték. 0.
Gängmasskasten, zúzóérezmér

ték. 0.
Gangmittel, érköz. b.
Gangnetz, érhálozat. b.
Gängr eehensieb, zúz ó érez - szi t a -

rács. b.
Gängrolle, görgető. 0.
Gangseharrung, értalákozás. b.
Gängschlägelungskosten, a zú-

zóérczfeltörés költségei. 0.
Gangspalte, érhasadék. b.
Gangspiegel, váladéktükör. I.
Gangstock, értörnzs. b.
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Gangstüek, érdarab. b.
Gangsystem, érrendszer, b.
Gangtiefe der Sehraube, csavar

menet mélysége, yé.
Gangtrumm, érszakadvány. !>.
Gangulm, éroldal. b.
Gangzug, érvonulat, ércsoport. 

b.
Ganoiden, ganoidok. /.
Gänze, ép, egész, eleven; b. das 

Gestein steht in der Gänze, 
a kőzet ép, épen áll, egészben 
van, eleven; b. Gänze, a. m. 
Roheisen zum Frischen, nyers
vas darab. ko.

Gänzeform, nyersvas minta. ko.
Gänze machen, a. m zängen, 

bocsot verni. ko.
Gänzeschale, nyersvas minta. ko.
Gänzeschmelzen, nyersvas ol

vasztás. ko.
Ganze Zimmerung, egész kötés.

b.
Gar, kész. ko.
Garantie, kezesség, szavatolás.
Garantiren, kezeskedni, szava

tolni.
Gararbeit, készelő olvasztás, ko.
Garaufbrechen beim Eisenfri

schen, készelő bontás, ko.
Garbe, kéve.
Gärben den Stahl, kévelni aczélt. 

ko.
Garbenbildung, kévekötés. ko.
Garbenförmig, kéveformájn. ko.
Garbenschiefer, kévéspala. / .
Gärbfeuer, kévelő tűz. ko.
Gärbschiene, kévcrúd. ko.
Gärbstahl, kévéit aczél. ko.
Gärbstange, kéverúd. ko.
Gare, kész állapot, ko.
Gareinsehmelzen beim Eisen- 

frisehen, készelő olvasztás ko.
Gareisen zum Probennehmen 

beim Spleissen, kémlő rúd; 
Gareisen, a. m. Eisen wel
ches schnell gar wird, ké
szelő vas. ko.

Gare Frischsehlacke, élesztő sa
lak. ko.

Garen, készelődni. ko.
Garend, készelő. ko.
Gargang beim Eisenfrisehen,

készelő folyamat; Gargang 
eines Hochofens, jó járat. ko. 

Gargeröstet, készpörkölt, ko. 
Garherd, rézfinomító tűzhely, ko. 
Garkrätz, rézfinomítás vakaréka. 

ko.
Garkupfer, finomított réz. ko. 
Garmachen, tisztáim, finomítani

rezet. ko.
Garmaeher, réztisztáló. ko. 
Garnirung, Garnitur, lölszeielés.

< ß -Garofen, rézfinomító tűzhely, ko. 
Garrösten, készre pörkölni, ko. 
Garröstperiode, a pörkölés vég

szaka. ko.
Garsalz, főtt só. ab.
Garschaum, vashab. ko. 
Garscheibe, réztárcsa, ko. 
Garschlacke, végsalak, jójárásu 

salak. ko.
Garschmelzend, jól készelő nyers

vas. ko.
Garspan, próbaréz, próbagyűszű. 

ko.
Gas, gáz.
Gasableitung, gáz vezetés. 
Gasabzug, gázak elvonulása. 
Gasanstalt, gázgyár.
Gasart, gáz neme. r.
Gasartig, gáznemü. v. 
Gasbehälter, gáz tar Ló. 
Gasbeleuchtung, gázvilágítás. 
Gasbereitung, gázgyártás. 
Gasbrenner, gázlángzó. 
Gasdruck, gáznyomás. 
Gasentwiekelung, gázfejtés, gáz

fejlesztés.
Gasfang, gázfogó. ko. 
Gasfangrohr, gázfogó cső. ko. 
Gasfangthurm, gáz fogó toronv. 

ko.
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Gasfeuerung, gázfűtés, gáztüze
lés. ko.

Gasflamme, gázláng.
Gasflammofen, gázlángpest. ko.
Gasförmig, légnemű, gáznernü.

V.
Gasfrischen, gázzal kavarás. ko.
Gasgenerator, gázfejlesztő, ko.
Gasheitzung, gázfűtés, gáztüze

lés. ko.
Gaskanal, gázcsatorna, ko.
Gaskanaldeckplatte, gázcsator

nát fedő lap. ko.
Gasklappe, gázszellentyű. ko.
Gasklappengehäuse, gázszellen

tyű szekrénye, ko.
Gasklappenrahmen, gázszellen

tyű kerete, ko.
Gaskraftmaschine, gázgép. <ß.
Gasleitung, gázvezeték, ko.
Gasmesser, gázmérő, gázóra.
Gasofen, gázkemencze, gázfej

lesztő. ko.
Gasometer, gázgyüjtő.
Gaspuddlingsofen, gázzal fűtött 

kavaró pest. ko.
Gasquelle, gázforrás.
Gasreeipient, gáztartó.
Gasregulator, gázszabályozó.
Gasreinigung, gáztisztitás, gáz

mosás. ko.
Gasreinigungsapparat, gázmosó 

készülék, ko.
Gasrohre, gázcső.
Gasröstofen, gázzal pörkölő ke- 

mencze. ko.
Gassehweissofen, gázzal fűtött 

hegesztő pest. ko.
Gasse des Saigerherdes, csurgó. 

ko.
Gasverbrenner, gázlángzó. ko.
Gasverbrennungskasten, gáz-

égető szekrény, ko.
Gaswaschapparat, gázmosó ké

szülék. ko.
Gaswaschkasten, gázmosó sze

krény. ko.
Gatter, rács.

Gattereisen, rácsvas. ko.
Gattersäge, keretes fűrész, yé.
Gatterthor, rácsos kapu. é.
Gatterthür, rácsosajtó. é.
Gatterwerk, rácsozat.
Gattiren, vegyítni, elegyítni. ko.
Gattirung, elegyítés, elegy. ko.
Gattung, nem.
Gaylussae’scher Probirapparat,

Gaylussac-féle kémlő készülék. 
] ) 0 .

Gebahren, pénzt kezelni.
Gebahrung, kezelés.
Gebälke, gerendázat. é.
Gebäude, épület, építmény, é.
Geben Gedinge, szakmányt adni; 

b. Rath geben, tanácsolni; 
Verweis geben, megdorgálni; 
sich Mühe geben, igyekezni.

Gebiet, terület, környék, vidék, 
határ.

Gebilde, képződés, képződmény; 
neptunisehe Gebilde, nép tűni 
képződmény; plutonische Ge
bilde, plutoni képződmény; 
vulkanische Gebilde, vulkani
kus képződmény; pyrogene 
Gebilde, tűzeredetü képződ
mény ; marine Gebilde, ten
geri képződmény, f .

Gebinde, Gebünde, kötet, cso
mó, kéve. ko.

Gebirge, hegység; Gebirge, a. m. 
Gestein, kőzet; aufgeschlos
senes Gebirge, feltárt kőzet; 
aufgeschwemmtes Gebirge, 
üledékes kőzet; brüchiges 
Gebirge, törékeny kőzet; fau
les Gebirge, mállott kőzet; 
flüchtiges Gebirge, omladozó 
kőzet; mildes Gebirge, lágy 
kőzet; mittelfestes Gebirge, 
középszilárd kőzet; schwim
mendes Gebirge, futó kőzet; 
sehr festes Gebirge, igen szi
lárd kőzet; standhaftes Ge
birge, biztosan álló kőzet; 
geschichtetes Gebirge, rété

it
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ges kőzet; unverritztes Ge
birge, érintetlen kőzet; ver- 
ritztes Gebirge, átkutatott 
kőzet; rolliges Gebirge, gör
geteg kőzet; druekhaftes Ge
birge , nyomadókos kőzet; 
trockenes Gebirge, száraz j 
kőzet; wasserreiches Gebirge, ι 
sok vizet tartalmazó kőzet. b.

Gebirgig, hegyes bérezés.
Gebirgsart, kőzetfáj. / .
Gebirgsausläufer, hegyí'ok.
Gebirgsbahn, hegyi pálya. <'.
Gebirgsbau, hegyalkotás, j .
Gebirgsdruck, kőzet nyomása. 

b.
Gebirgseinsattelung, hegynye 

reg.
Gebirgsentstehung, hegy kép

ződés. f .
Gebirgsformation, hegykő pző -

dés, m. t. hegyképződmény. / .
Gebirgsfuss, hegy töve
Gebirgsgegend, hegyvidék.
Gebirgsgrat, hegygerincz.
Gebirgsgruppe, hegycsoport.
Gebirgskamm, hegytaraj.
Gebirgskeil, kőzet-ék. U.
Gebirgskette, hegyláncz.
Gebirgslehne, hegyoldal.
Gebirgslocomotive, hegyi loko

motív. yé.
Gebirgsmasse, hegység tömege. 

/·
Gebirgspass, hegyszoros.
Gebirgsrücken, hegyhát.
Gebirgsseheidung, kőzet vála

dék, választó lap. b.
Gebirgsstock, hegytömeg. / .
Gebirgsstructur, hegyalkotás. )'.
Gebirgswall, hogységsáncz. /'.
Gebirgszug, hegyvonulat. / .
Gebirgsspitze, hegycsúcs.
Gebläse, fúvó; einfachwirken

des Gebläse, egyhatású hí vó ; 
doppeltwirkendes Gebläse, 
kettős hatású fúvó; das Ge
bläse spielt, a fúvó jár. ko.

Gebläsecylinder, fúvóhenger, yé.
Gebläseflammenofen, fúvós láng- 

pest,. ko.
Gebläsekammer, fúvószoba. ko.
Gebläseluft, hívott szél. ko.
Gebläsemaschine, fúvógép, ko.

I Gebläseofen, fúvóspest. ko. 
i Gebläseschachtofen, fúvós akna

pest. ko.
Gebläsestrom, széláramlás, ko.
Gebot, parancsolat; ein Gebot 

thun, ígéretet, ajánlatot tenni.
Gebrauch, használat, szokás.
Gebräuchlich, szokott.
Gebrechlich, törékeny.
Gebund, Gebünde, kötet, csomó, 

kéve. ko.
Gebunden, kötött.
Gebühr, illeték, illetmény, járan

dóság.
Gebührenansatz, díjszabás.
Gebührenausmass, díjszabás.
Gebührenfrei, illetéktől monies.
Gebührenpflichtig, illetékre kö

teles.
Gebührenzuschlag, illeték pót

lók.
Gedächtniss, emlékezet.
Gedanke, gondolat.
Gedankengang, gondolatmenet.
Gedankenlosigkeit, gondolatlan

ság.
Gedankenreich, gondolattal tel

jes.
Gedeckt, födött, é.
Gediebelt, összecsapolt, é.
Gediegen, tiszta ; gediegen Gold, 

termés arany; gediegen Sil
ber, termés ezüst; gediegen 
Kupfer, termés réz. b.

Gediele, padozat. <'.
Geding, szakmány. b.
Gedingabnahme, szakmány átvé

tel. l>.
Gedingabnehmen, szakmányt 

átvenni, b.
Gedingarbeit, szakmánymunka. 

b.
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Gedingearbeiter, sznkmányos. 1>.
Gedingbuch, szakmány könyv. 

h.
Gedinghäuer, szakmányos vágó. 

b.
Gedingkette, mérő láncz. b.
Gedinglohn, szakmánybér, alku- 

bér. b.
Gedingstufe, szakmányjegy. b.
Gedingträger, szaka lányos, h.
Gedörrt, aszalt, ko.
Gedrücktes Gewölbe, lapos bol

tozat. é.
Gedrungener Styl, tömör stilus.
Gefahr, veszély, veszedelem.
Gefährdet, veszélyeztetett.
Gefährdung, károsítás.
Gefährlich, veszélyes.
Gefahrlos, veszélytelen.
Gefährte, Gefährtei, társerecske. 

h.
Gefälle, a. ni. Fall, esés, lejtés, 

vízesés; Gefälle, a. m. Erzeug
nisse, nyeremény; Grubenge
fälle, bányanyeremény; Poch
werksgefälle, zúzómüvi nye
remény ; Waschwerksgefälle, 
mosómüvi nyeremény; Hütten
gefälle, kohónyeremény, b.

Gefälligkeit, szívesség.
Gefällsamt, jövedékhivatal.
Gefällskasse, jövedékpénztár.
Gefällsmaterial , nyeremény

anyag.
Gefällsübertretung, jövedékát

hágás.
Gefällsverätzung, sóhulladék 

lúgzása. ab.
Gefällsverhältniss, lejtés viszo

nya. é.
Gefällwechsel, lejtő változás. <·..
Gefällzeiger, esésmutató, é.
Gefäss, edény.
Gefässbarometer, edénye« lég

súly m élő.
Gefässofen, edénycs pest. ko.
Geflissentlich, szándékos.

Gefluder, a. m. Fluder, vízcsa
torna. z.

Gefrierpunkt, fagypont.
Gefrümte Rechte, külön jog. b.
Gefüge, szerkezet, szövedék, szö

veg.
Gefügig, hajlékony, alkalmaz

kodó.
Gefüllt, töltött, teljes.
Gefurcht, rovátkolt.
Gegenantrag, ellenjavaslat.
Gegenbau, eléhcvájás, m. t. clé-

hevájat. ír
Gegenbefehl, ellenparancsolat.
Gegenbelastung, visszont meg

terhelés.
Gegenbeseheinigung, ellennyug

tató.
Gegenbuch, ellenőrkönyv.
Gegeneurve, ellenkanyarulat, é.
Gegendampf, ellengőz. <ß.
Gegendienst, viszontszolgálat.
Gegendruck, ellennyomás.
Gegenerklärung, el 1 en ny i I a tk ο - 

zat.
Gegenforderung, viszontkövete- 

lés.
Gegengefälle, ellenesés. é.
Gegengehänge, szemben levő 

hegylejtőség.
Gegengewicht, ellensúly.
Gegengewichtsbalancier, ellcn-

súlyhimba. <jé.
Gegengewichtskette, ellensúly- 

láncz. <jb.
Gegengewichtsrolle, ellensúly

korong. (jé.
Gegengewichtswagen, ellensúly- 

csille. (jé.
Gegenhalt, ellentámasz.
Gegenhandler, ellenőr.
Gegenkeil, biztosító ék. <jé.
Gegenleistung, visz· mtszolgálat.
Gegenlenker, vezető rúd. <jé.
Gegenmittel, ellenszer.
Gegenmutter, biztosító csavar

tok. (jé.
Gegenórt, ellcnvájatvég. b.

11*
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Gegenpfeiler, ellentámasz. é. 
Gegenprobe, ellenpróba. ké. 
Gegenprobirer, ellenőrködő kém 

lész. ké.
Gegenquittung, ellennyugtatú. 
Gegenreehnung, viszontszáma- 

dás.
Gegensatz, ellentét. 
Gegenschein, ellenjegy, térít vény. 
Gegenseitig, viszonos. 
Gegensiegel, ellenpecsét. 
Gegensperre, ellenzár. 
Gegenstand, tárgy. 
Gegenstellung, szembeállítás. 
Gegenströmung, ellenáramlat. 
Gegenstück, ellenkép. 
Gegenstütze, ellentárnasz. 
Gegentheil, ellentét; im Gegen- 

theil, ellenkezőleg. 
Gegentrumm, ellenrész. 5 . 
Gegenüber, átellenben; gegen

über liegend, átellenes. 
Gegenunterschrift, ellenjegyzés. 
Gegenverordnung , ellenren

delet.
Gegenverpflichtung, viszontkö- 

telezettség.
Gegenvorstellung, ellennyil atko- 

zat.
Gegenwärtig, jelenlevő. 
Gegenwirkung, ellenhatás. 
Gegenzeichen, ellenjegy. 
Gegenzeichnung, ellenjegyzés. 
Gegner, ellenfél.
Gehalt, tartalom; átv. ért. bel

érték; Gehalt, a. m. Besol
dung, tisztviselő fizetése. 

Gehaltlos, meddő.
Gehaltvoll, dús tartalmú. 
Gehaltsabstufung, fizetés foko

zata.
Gehaltsabzug, fizetéslevonás. 
Gehaltsabzugsliste, fizetéslevo

nások jegyzéke.
Gehaltssperre, fizetéstilalom. 
Gehaltsvorschuss, fizetéselőleg. 
Gehaltszulage, fizetés pótlék. 
Gehämmert, vert, kovácsolt, ko.

Gehänge, lejtő.
Gehässig, gyűlöletes.
Gehäuft, halmozott.
Gehäuse, tok, hüvely, szekrény. 
Geheim, titkos.
Geheimhaltung, titokhantartás. 
Geheimniss, titok. 
Geheimschrift, titkos írás. 
Geheiss, meghagyás.
Gehölz, erdő, liget. érd. 
Gehorchen, engedelmeskedni. 
Gehorsam, engedelmes. 
Gehrhobel, eresztő gyalu. é. 
Gehrmass, rézsűt vonalzó, é. 
Gehrung, rézsútirány. é.
Gehülfe, segéd.
Gehwerk, járó mű. tjé. 
Geigenbohrer, pergő fúró. é. 
Geissfuss, kecskeláb, kecskekö

röm. <jé.
Geistesanlage, lelki tehetség, 
Geistesgegenwart, 1 élek j elen lé t. 
Geisteskraft, lelki erő. 
Geistreich, elmés, szellemes. 
Geisttödtend, lélekölő.
Gekerbt, rovatékos.
Gekörnt, szemcsés, szemített. 
Gekrätz, vakarék. ko. 
Gekräuselt, fodrozott, ko. 
Gekreuzt, keresztezett. 6, 
Gekröpft, könyökös. yé. 
Gekrösestein, anhydrit. á. 
Gekrümmt, görbe, görbített. 
Gekünstelt, mesterkélt. 
Geländer, karzat, karfa, korlát, 

könyöklő, é.
Geländerpfosten, korlátoszlop. 

é.
Geländerriegel, korlátheveder, é. 
Geländerstütze, korláttámasz, é. 
Gelatinös, kocsonyaszcrü. v. 
Gelbbleierz, sárga ólomércz. á. 
Gelberde, limonit. á.
Gelbsieden, sárgítás. pr. 
Gelbsudgaden, sárgító műhely. 

p v .
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Geld, pénz; kleines Geld, apró
pénz ; baares Geld, készpénz, 
falsches Geld, hamis pénz; 
Papiergeld, papirospénz; ge
münztes Geld, vert pénz. 

Geldabfuhr, Geldablieferung, 
pénzbeszállítás.

Geldaufwand, költség. 
Geldausgabe, pénzkiadás. 
Geldaushülfe, pénzsegítség. 
Geldbeitrag, pénzbeli járulék. 
Geldbeschaffung, pénzbeszerzés. 
Geldbetrag, pénzösszeg. 
Geldbusse, pénzbírság. 
Geldeinnahme, pénzbevétel. 
Geldeinnehmer, pénzbeszedő. 
Geldfassei, pénzeshordó, pv, 
Geldfassg’abel, pénzeshordó vil

lája. pv.
Geldforderung, pénzkövetelés. 
Geldgebahrung, pénzkezelés. 
Geldkasse, pénztár.
Geldkasten, pénzszekrény. 
Geldklemme, pénzszükség. 
Geldkrisis, pénzügyi válság. 
Geldmangel, pénzszükség. 
Geldpräge, pénzverő mű.
Geld prägen, pénzt verni. 
Geldschaufel, pénzlapát. 
Geldschüssel, pénztál. 
Geldsendung, pénzküldemény. 
Geldsorte, pénznem. 
Geldsortenverzeichniss, pénz

nemek jegyzéke.
Geldstrafe, pénzbírság. 
Geldstück, pénzdarab. 
Geldsumme, pénzösszeg. 
Geldtrichter, pénztöltsér. pv. 
Geldtrog, pénzteknöcske. pv. 
Geldtruhe, pénzszekrény. 
Geldumlauf, pénzforgalom. 
Geldunterstützung, pénzbeli se

gítés.
Geldverfälscher, pénzhamisító. 
Geldverlust, pénzveszteség. 
Geldverschwendung, pénztékoz

lás.
Geldwechsler, pénzváltó.

Geldwerth, pénzérték.
Geleise, vágány; breitspuriges 

Geleis, széles nyoinu vágány; 
horizontales Geieis, vízszintes 
vágány; normalspuriges Ge- 
leis, szabványos nyomu vá
gány ; schmalspuriges Geleis, 
keskeny nyomu vágány; todtes 
Geleis, csonka vágány, é.

Geleiskreuzung, vágány keresz
tezés. é.

Geleiskrümmung, vágány kanya
rulat. é.

Geleislehre, sínközmérő. é.
Geleismitte, vágány tengely, é.
Geleissystem, vágány rendszer. 

é.
Geleisumbau, vágány átalakítás. 

é.
Geleisverbindung, vágány kap

csolás. é.
Geleisweite, vágány szélesség, é.
Geleitsbrief, kisérő levél.
Geleitsmann, kisérő.
Gelenk, csukló; universal Ge

lenk, egyetemes csukló, gé.
Gelenkig, hajlékony.
Gelenkquarz, hajlékony homok

kő. f.
Geleuchte, világító szer. b.
Gelferz, sárga érez, rézkovacs. á.
Gelferzschmelzen, sárga érczol- 

vasztás. ko.
Gelfhütte, sárgaérczkohó. ko.
Gelfkrätze, sárgavakarék. ko.
Gelfkupfer, sárgaérezréz. ko.
Gelfkupferrohsehmelzen, sárga 

nyersolvasztás, ko.
Gelfrohlech, sárga nyerskéneskő. 

ko.
Gelfrostdurchsteehen, sárga ké- 

neskőolvasztás. ko.
Gelfspeise, sárga fémeskő. ko.
Gelingen, sikerülni.
Geltend, érvényes; geltend ma

chen, érvényesíteni.
Gemäss, szerinti.
Gemässigt, mérsékelt.
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Gemäuer, falazat, é. 
Gemeinfasslich, érthető. 
Gemeinkosten, közköltség. 
Gemeinnützen, közhaszon. 
Gemeinnützig·, közhasznú. 
Gemeinsam, közös.
Gemeinsame Erstarrung·, közös 

megmerevedés, f .  
Gemeinschaft, közösség. 
Gemeinsinn, közérzület, közszel

lem.
Gemeinstücke bei Eisenhoch- 

öfen, pótló kövek. ko. 
Gemeinwesen, közügy. 
Gemeinzeche, közös bánya. b. 
Gemenge, keverék. 
Gemengtheil, alkotó rész. 
Gemisch, keverék.
Gemme, ékkő. «.
Gemse beim Abtreiben, ólom- 

villa. ko.
Gemülle, omladvány. b.
Genau, pontos, szigorú, szoros. 
Genauigkeit, pontosság, szigo

rúság.
Genehmigen, jóváhagyni. 
Genehmigung, jóváh, \ gyás. 
Geneigt, meghajlott, átv. ért. 

hajlandó.
Generaldirection, vezérigazga

tóság.
Generalentreprise, f'ővállalat. 
Generalinspection, főfelügyelő

ség.
Generalisation, általánosítás. 
Generalisiren, által;inosítani. 
Generalversammlung, közgyű

lés.
Generator, fejlesztő, Gasgene

rator, gázfejlesztő, ko. 
Generatorgas, fejlesztett gáz. ko. 
Generell, általánosan 
Genesis, eredet.
Genetisch, eredtető.
Genial, lángeszű.
Genialität, lángehnüség.
Genie, lángész.
Genietet, szegecselt, yé.

Genossenschaft, társaság.
Genügeleisten, eleget lenni.
Genügend, kielégítő.
Genugsam, elégséges.
Genuss, élvezet; Genussactie, 

élvezeti részvény.
Geodäsie, földmérés.
Geognosie, földismertetés. /'.
Geognost, földismerő. )'.
Geognostisch, földismerlotö. f .
Geogonie, földalakulástan.
Geolog, geológus.
Geologie, földtan.
Geologisch, földtani.
Geologische Periode, geológiai 

korszak. /'.
Geologischer Horizont, geoló

giai horizont, geológiai szintáj. 
/·

Geologischer Process, geológiai 
folyamat, f .

Geologisches Alter, geológiai 
kor. f.

Geologische Zeiteintheilung,
geológiai időfelosztás. /'.

Geometer, földmérő.
Geometrie, mérőtan, méréstan, 

földmérőtan ; analytische Geo
metrie, elemző mérőtan; dar
stellende Geometrie, ábrá
zoló mérőtan: praktische Geo
metrie, gyakorlati mérőtan.

Geometrisch, mérőtani.
Geordnet, rendezett.
Gepflogenheit, szokás.
Gepräge, pénzverőt. /ír.
Gepresst, nyomott.
Gequetscht, zúzott.
Gerade, egyenes, egyenesen; ge

rade oder schiefe Abstum
pfung der Kante, az élnek 
ép vagy ferde tompítása, ύ.

Geradführung, vezeték, yé.
Geradführungsbacken, vezeték

párkányok. yé.
Geradführungsstangen, veze- 

tékrudak. yé.
\ Geradlinig, egyenes vonalú.
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Geräthe, eszköz, szerszám. 
Geräthschaft, eszköz, szerszám. 
Geräthsehaftsinventar, szer

szám] élettár.
Geräumig, tágas, térés. 
Gerbstahl, kévéit, aczél. ko. 
Gerecht, igazságos. 
Gerechtigkeit, igazság, jog. 
Gerechtsame, jogosítvány. 
Gericht, bíróság, törvényszék. 
Gerichtlieb, bírói, törvényszéki. 
Gerichtsbarkeit, törvényhatóság. 
Gerichtshof höherer Instanz, 

felsőbb bíróság.
Gerichtspflege, törvényszolgál

tatás.
Gerichtsvollzieher, törvényszéki 

végrehajtó.
Geriebe, dörzsölök.
Gering, csekély, kevés, kis. 
Geringel, gyűrűzet.
Geringfügig, csekély. 
Geringhaltig, csekéíytartahmi. 
Gerinne, csatorna, vályú. z. 
Gerippe, váz.
Gerippt, bordás, roválkos. 
Geröllablagerung, görgeteglera

kódás. /'.
Gerölle, görgeteg, hömpöly. 
Geröllig, görgeteges.
Geröstetes Erz, pörkölök, pör

költ érez. ko.
Gersdorfit, gersdorfit, arzénlény, 

nikolarzénsulfür. á.
Gerüst, állás, állvány, é. 
Gerüstbalken, állásgerenda. <’. 
Gerüstband, álláskötő vas. <’. 
Gerüstbock, állásbak. é. 
Gerüstbrett, állásdeszka, c. 
Gerüste, állás, állvány, é. 
Gerüstholz, állásfa. é. 
Gerüstklammer, állványkapocs. 

é.
Gerüststock beim Hammerwer

ke, csapállvány, ko. 
Gerüstwinde, állásfelhúzó gép. 

é.

Gervilliasehichten, gervilliaréte-
gek. /'.

Gesammtausgabe, teljes kiadás,
összes kiadás.

Gesammtbetrag, teljes összeg. 
Gesammteinnahme, teljes bevé

tel, összes bevétel. 
Gesammtertrag, összes jöve

delem.
Gesammtgewicht, teljes súly. 
Gesammtkapital, összes tőke. 
Gesammtlänge, egész hosszaság. 
Gesammtmasse, összes tömeg. 
Gesammttemperatur, egész hő

mérséklet.
Gesammtwiderstand, egész el

lenállás.
Gesäss des Marksteines, határkő 

talpa. 1).
Gesäuert, savanyított, v. 
Geschäft, üzlet.
Geschäftsangelegenheit, üzleti

ügy·
Geschäftsbericht, üzleti jelentés. 
Geschäftsbesorgung, ügyvitel. 
Geschäftsführung, ügyvitel. 
Geschäftsgang, ügymenet. 
Gesehäftskenntniss, ügyismeret. 
Geschäftslocale, üzleti helyiség. 
Gesehäftslosigkeit, üzletpangás. 
Geschäftsstyl, üzleti stilus, tiszti 

stilus.
Geschäftsstockung, üzletpangás. 
Gesehäftsstüek, ügyirat. 
Geschaufelt, lapátolt. 
Geschichte, történet, történelem. 
Geschichtet, réteges, rétegzett. 
Geschichtlich, történelmi. 
Geschicke, termények, b. 
Geschickt, ügyes.
Geschiebe, görgeteg, torladék. / .  
Geschirr, edény, szerszám. 
Geschlämmt, iszapolt. z. 
Geschliffen, csiszolt, köszörűit. 
Geschlinge, hurkolat.
Geschlitzt, hasított, b. 
Geschlossen, zárt.
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Geschlossene Gestalt, zárt akik. 
fii.

Geschmeidig·, nyújtható, ko.
Geschmeidigkeit, nyujthatóság. 

ko.
Geschmiedet, kovácsolt, ko.
Geschmolzen, olvadt, olvasztott. 

ko.
Geschur, kaparék. ko.
Geschweift, kanyarított. fi.
Geschwindigkeit, gyorsaság, se

besség ; beschleunigte Ge
schwindigkeit, gyorsuló se
besség ; gleichförmige Ge
schwindigkeit , egyenletes 
sebesség; mittlere Geschwin
digkeit , közepes sebesség; 
ungleichförmige Geschwin
digkeit, egyenlőtlen sebesség; 
verzögerte Geschwindigkeit, 
lassított sebesség.

Gesehwindigkeitscoefficient , 
sebesség együtthatója.

Geschwindigkeitsmesser, sebes
ségmérő.

Geselle, társ, legény.
Gesellenbau, legénység növelése. 

b.
Gesellschaft, társaság, társulat; 

anonyme Gesellschaft, név
telen társulat.

Gesellsehaftseapital, társulati 
alaptőke.

Gesellschaftsstatuten, társulati 
alapszabályok.

Gesellsehaftsvermögen, társu
lati vagyon.

Gesenk, Gesenke, ereszkedés; 
b. Gesenke bei Eisenhäm
mern, mintaüreg. ko.

Gesenkamboss, mintaüreges üllő. 
ko.

Gesenkhammer , minta üreges
pöröly, ko.

Gesenkstöckl, mintaüreges tő.
(ß.

Gesetz, törvény.
Gesetzentwurf, törvényjavaslat.

Gesetzgeber, törvényhozó. 
Gesetzgebung, törvényhozás. 
Gesetzlich, törvényes. 
Gesetzmässig, tői vényszerü. 
Gesetzwidrig, törvényellenes. 
Gesicht, arcz.
Gesichtslinie, látó vonal. 
Gesichtspunkt, szempont. 
Gesims, párkány, fi. 
Gesimseindeckung, párkányfö- 

dél. fi.
Gesimshobel, párkánygyalu. fi. 
Gesimsmauerwerk, párkán yzat. 

é.
Gesimsplatte beim Hochofen,

párkánylap. ko.
Gesimsrahmen, párkánykeret. fi. 
Gesimsrohr, párkányeső. ko. 
Gesimsstein, párkány tégla. fi. 
Gesimsverbindungsplatte beim 

Hochofen, párkánykapcsoló 
lap. ko.

Gesinnung, érzelem.
Gespalten, hasadt, hasított. 
Gespann bei der Kupferham

merarbeit, kötet. ko. 
Gespannholz, aknngárdt'a. !>. 
Gespannt, feszített., feszes. 
Gespärre, szarufák, fi.
Gesperre, záró készülék, zár. fi. 
Gespränge, sarok. b. 
Gesprengelt, pettyegetett. 
Gesprengte Brücke, feszített híd; 

gesprengter Stuhl, feszítő kö
tés ; gesprengter Tram, fe
szített gerenda, fi.

Gespünde, vízcsatorna, vályú. z. 
Gespündet, horonyos. fi. 
Gestaltig, jó alakú, jóravaló. b. 
Gestaltung, alakulás, alakzat. /'. 
Geständniss, vallomás. 
Gestänge, rudazat; járó deszka, 

palló. b.
Gestängbohren, rudazattal fú

rás. b.
Gestängbohrer, pallófúró. b. 
Gestängschiene, rudazatsín. (jé. 
Gestatten, megengedni.
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Gestautes Wasser im Poeh- 
satze, zárt víz, torlott víz a 
zúzóköpíiben. £.

Gestehen, inegvallani.
Gestehung, Oestehungspreis,

mibekerülés költsége, ára.
Gestehungsbereehnung, előállí

tás költségvetése.
Gestein, kőzet; Arbeit am Ge

stein, kőfejtés; anstehendes 
Gestein, jelenkező kőzet; fes
tes Gestein, szilárd kőzet; 
fladriges Gestein, repedezett 
kőzet: ganzes Gestein, egész, 
ép, eleven kőzet; mildes Ge
stein, lágy kőzet; geschmei
diges Gestein, fejlékeny kőzet; 
zähes Gestein, szívós kőzet. 
b.

Gesteingang, kőzet-ér. h.
Gesteinmittel, kőzet-köz. b.
Gesteinsbank, kőzetréteg. b.
Gesteinsbildung, kőzetképződés.

Gesteinsbohrmasehine, kő fúró 
gép. b.

Gesteinsfestigkeit, kőzet szi
lárdsága. h.

Gesteinslehre, kőzettan, petro- 
grafia. / .

Gesteinsmasse, közettömeg. f.
Gesteinstufe, közetmutatvány, 

kőzetdarab, b.
Gesteinszustand, kőzet állapota.

/■
Gestell, állvány, kas; T. Gestell 

beim Hochofen, olvadó me- 
deneze, medencze. ko.

Gestellleitung, kasvezeték, h.
Gestellrahmen, kas váza. b.
Gestellstein, medenczekő. ko.
Gestellwagen, kascsille, b.
Gestemmt, összevésett, é.
Gestemmbohren, sarokfúrás. b.
Gestemmbohrer, sarokfúró. b.
Gestemmte Verdämmung, vé

sett rekesz, b.

Gestenge, járó deszka, palló;
é. rndazat. gé.

Gestengsteuer, pallódij. L. 
Gestielt, nyeles.
Gestreckt, nyújtott.
Gestrecktes Feld, nyújtott telek. 

é.
Gestübbe, szénporhany; schwe

res Gestübbe, nehéz szénpor
hany ; mittleres Gestübbe,
közepesszénporhany; leichtes 
Gestübbe, könnyű szénpor
hany. ko.

Gestübbekammer, porfogó ka
mara. ko.

Gestübbepochwerk, porhany-
zúzó. ko.

Gestübbesohle, szénporhany talp. 
ko.

Gestübbestampfer, porhanydön-
gölő. ko.

Gestübbkrampe, porhanytakaró. 
ko.

Gestübbsieb, porhanyszita. ko. 
Gestübbstössel, porhanydöngölő.

ko.
Gesuch, folyamodvány, kérvény. 
Gesuchsteller, folyamodó, kér

vényező.
Gesucht, keresett.
Getheilt, osztott.
Getieft, mélyített.
Getreide, gabona.
Getreu, hű.
Getreulich, híven.
Getriebarbeit, eseglyézés. csog- 

lycmunka. h.
Getriebe, kerékzet, hajtó m ű;

gr. csoglyekőtés. h. 
Getriebpfahl, cseglyekaró. />. 
Getriebfeld, cseglyés szakasz, b. 
Getriebkranz, cseglyekáva. b 
Getriebrad, fogaskerék. gé. 
Getriebspindel, hajtó tengely, gé. 
Getriebständer, kerék állvány. 

gé.
Geübt, gyakorlott.



Gevier, keret; blindes Ge vier, 
álkeret; halbes Gevier, Célke
ret. b.

Gewähr, adományozás, h.
Gewähren, a. m. bewilligen,

teljesíteni kérést.
Gewährleisten, kezeskedni, sza

vatolni.
Gewährleistung, kezesség, sza

vatolás.
Gewahrsam, őrizet.
Gewährschein, adomány levél. 

b.
Gewährsmann, kezes, szavatos.
Gewältigung, ujranyitás. b.
Gewältigungslicenz, engedély 

az ujranyitásra. b.
Gewandt, ügyes.
Gewässer, vizek. b.
Gewehle, vízcsatorna, b.
Gewelltes Blech, hullámos lemez. 

I,o.
Gewerbe, iparág.
Gewerbefleiss, iparkodás, ipar.
Gewerbefreiheit, iparszabadság.
Gewerbkunde, technológia, mű

tan.
Gewerke, bányarészes, b.
Gewerkenbuch, bányarészesek 

anyakönyve, b.
Gewerkeníiste, bányarészesek 

sorozata, b.
Gewerkenstand, bánya részesek 

létszáma, b.
Gewerkentag , bányarészesek 

közgyűlése, b.
Gewerkschaft, bányatársulat, b.
Gewerkschaftlich, bányatársu- 

lati. b.
Gewicht, súly, sulymérték; ab

solutes Gewicht, általános 
súly; speciflsches Gewicht, 
fajsuly; Taragewicht, burok- 
suly ; Nettogewicht, tiszta- 
súly ; volles Gewicht, teljes 
súly.

Gewichtsabgang, sulyhiány.

Gewichtsanalyse , mennyiségi
elemzés, r.

Gewichtsmenge, sulymennyiség. 
Gewichtsspindel beim Gichtgas

fang, ellensúly-tengely, ko. 
Gewichtsverlust, súly veszteség. 
Gewind, tek őrület, j é .  
Gewindbohrer, csavarfúró. yc. 
Gewinde einer Schraube, csa

varmenet. (jé.
Gewinde einer Feder, tekercs.

je.
Gewindegang, csavarmenet, yé. 
Gewindquerschnitt, csavarme

net szelvénye. yé. 
Gewindschneidekluppe, csavar

metsző. yé.
Gewinn, nyereség.
Gewinnbar, fejthető, nyerhető, h. 
Gewinnbarkeit, fejtbetőség. b. 
Gewinnbringend, nyereséges. 
Gewinnen, nyerni, megnyerni, 

fejteni, b.
Gewinn- und Verlust-Conto,

nyereség és veszteség számadó 
lapja.

Gewinnung, nyerés, lejtés, b. 
Gewinnungsarbeit, fejtő munka. 

b.
Gewinnungslehre, fejtéstan. b. 
Gewinnungskosten, fejtés költ

ségei. b.
Gewissenhaft, lelkiismeretes. 
Gewissenlos, rosszlelkü. 
Gewissheit, bizonyosság. 
Gewogenheit, jó indulat. 
Gewohnheit, szokás.
Gewölbe, bolthajtás, boltozat; 

böhmisches Gewölbe, cseli- 
boltozat; flaches Gewölbe, 
lapos boltozat ; gedrücktes 
Gewölbe, lapult boltozat; go- 
thisches Gewölbe, got bolto
zat ; halbkreisförmiges Ge
wölbe, félkört! boltozat; Ton
nengewölbe, donga boltozat; 
Kreuzgewölbe, keresztboltozat. 
é.
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Gewölbbogen, boltív.
Gewölbfuss, boll talp. é.
Gewölbgürtel, boll öv. é.
Gewölbkrone, bolt-ék.
Gewölbmauerung, boltfalazal. <·.
Gewölbrippe, boltgerincz. é.
Gewölbrüstung, íves állvány. L
Gewölbschliessenschuh, boltka

pocs talpa. é.
Gewölbschluss, boltzár. é.
Gewölbstärke, boltvastagság.
Gewölbstein, boltkő. L
Gewölbträger, boltgyám. é.
Gewölbwiderlager, boltváll. L
Gewölbziegel, boltozattégla. L
Gewundener Bohrer, tekercsfúró. 

b.
Gezähe, szerszám, b.
Gezähesehlaeke, tapadó salak. 

ko.
Gezahnt, fogas.
Gezeuge, a. m. Gezähe, szer

szám ; Gezeuge beim Setzen 
der Marksteine, határ igazoló. 
h.

Gezeugstrecke, járat, folyosó, 
vágat: halbe Gezeugstrecke,
közbenső járat. b.

Gezimmer, ácsolat, kötés; flüch
tiges Gezimmer, talpatlan kö
tés. h.

Gezogen, vonott.
Gicht, torok: dunkle Gicht, 

sötét torok: lichte Gicht, vi
lágos torok ; Gicht, a. m. eine 
bestimmte Menge Erz und 
Kohlen, adás: Erzgicht, ércz- 
adás : Kohlengicht, szénadás. 
ko.

Gichtaufgeber, feladó, adáshá
nyó. ko.

Gichtaufzug, adásemelő. ko.
Gichtboden, elegytér. ko.
Giehtbrücke, torokhíd, teladó- 

hid. ko.
Gichtbrückenfussplatten, fela d ó 

hidat fedő lapok. ko.
Gichtbühne, feladó padozat, ko.

Gichtcylinder, torokgyűrű. k o .  

Giehtdeckel, loroklédő. k o .  
Gichten, feladni, k o .  

Giehtengang, das Niedersinken 
der Gichten, adások sülyedése. 
ko.

Gichtflamme, torokláng. ko. 
Gichtgas, torokgáz. ko. 
Gichtgasfang, torokgázfogó. ko. 
Gichtgasheitzung, torokgázzal 

hevítés, ko.
Giehtgemäss, Gichtmass, adás

mérték. ko.
Gichtgesimsplatte , torokpár-

kánylap. ko.
Gichthaus, torokház. ko. 
Giehtkasten, torokszekrény, ko. 
Gichtkrücke, torokhorog. ko. 
Gichtlaufer, adásszállító, ko. 
Giehtmaass, feladó mérték, ko. 
Gichtmantel, torokfüstfogó. ko. 
Gichtplatte, toroklap, adásjelző. 

ko.
Gichtraueh, torokfüst. ko. 
Gichtsand, torokpor. ko. 
Gichtschirbel beim Eisenfri

schen, nyerstusag. ko, 
Giehtsehwamm, toroktapadék. 

ko.
Gichtseite beim Frischfeuer,

feladó oldal. ko.
Giehtstiege, Giehttreppe, torok

lépcső. ko.
Gichttafel, adástábla. ko. 
Gichtthurm, feladó torony, ko. 
Giehttriehter, toroktöltsér. ko. 
Giehttriehterfenster, toroktöil- 

sér ablaka, ko.
Gichtwagen, feladó csille, ko. 
Gichtwechsel , adásváltoztatás. 

ko.
Gichtwecker, adásjelző, ko. 
Gichtzacken beim Eisenfriseh- 

herd, feladólap. ko.
Gichtzug, adásemelő. ko. 
Giehtzugthurm, adásemelő to

rony. ko.
Giebel, csúcs, orom. é%
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Giebelansicht, orom nézet. é. 
Giebeldach, csúcsfödól. é. 
Giebelfenster, csúcsablak. é. 
Giebelmauer, csúcsfal, oromfal, 

tűzfal, é.
Giebelschliesse, csúcsfalkapocs. 

é.
Giebelseite, csúcsoldal. 
Giessblech, öntőlemez. ké. 
Giessbuckel, öntőcsésze ; ko. ön

töke. lcé.
Giessen, önteni, ko.
Giesser, öntő. ko.
Giesserei, öntő mű, öntő mű

hely. ko.
Giesserei Roheisen, öntő nyers

vas. ko.
Giessform, öntő minta. ko. 
Giesshaus, öntő mű, öntő mű

hely. ko.
Giesshütte, öntő mű, öntő mű

hely. ko.
Giesskasten, mintaszekrény, ko. 
Giesskelle, öntő kanál. ko. 
Giesskopf, öntés feje. ko. 
Giesskunst, öntő művészet, ko. 
Giesslade, mintaszekrény, ko. 
Giessloch, öntőlyuk. ko. 
Giesslöffel, öntő kanál. ko. 
Giessofen, ömlesztő pest. ko. 
Giesspfanne, öntő üst. ko. 
Giessraum, öntő műhely, ko. 
Giesssand, mintázó homok. ko. 
Giesswaare, öntvény, ko. 
Giesswerk, öntő mű, öntő mű

hely. ko.
Giffardspumpe, gőzsugárszivat- 

tyú. <jé.
Giftfang, arzénfogó. ko. 
Giftgang, arzénfogó. ko. 
Gifthütte, arzénkohó. ko.
Giftig, mérges.
Giftkammer, arzénfogó. ko. 
Giftkrug, arzénszedő. ko. 
Giftmehl, arzénliszt. ko. 
Giftretorte, arzénszedő. ko. 
Giftröhre, arzéncső. ko. 
Giftschüssel, arzéntál. ko.

Giftthurm, arzéntorony, ko 
Gigantisch, óriási.
Gipfel, tető, csúcs, orom.
Gips, gipsz.
Girant, forgató a váltón. 
Giriren, forgatni váltót.
Giro, forgatmány váltónál. 
Girobank, forgató bank.
Gitter, rács, rostély. 
Gitterbalken, rácsos tartó, é. 
Gitterbrüeke, rácsos híd. é. 
Gittereisen, rácsvas. ko. 
Gitterfenster, rostélyos ablak. 

é.
Gittersehaufel, rácsos lapát. yé. 
Gitterstab, Gitterstange, rács- 

rúd. ko.
Gitterthor, rostélyos kapu. é. 
Gitterthür, rostélyos ajtó. é. 
Gitterträger, rácsos tartó. é. 
Gitterwerk, rácsozat, rostélyzat. 

é.
Glanz, fény.
Glanzarsenikkies, arzénvas; A.

1. Leukopyrit.
Glänzen, fényleni.
Glänzend, fénylő, fényes. 
Glanzerz, fénylő érez. b. 
Glanzkobalt, fénylő kobaltércz.

á. 1. Kobaltit.
Glanzkohle, fénylő szén. á. 
Glanzlos, fénytelen.
Glanzpunkt, fénypont.
Glas, üveg.
Glasartig, üvegnemü. 
Glaserarbeit, üvegesmunka, é. 
Glaserz, ridegezüstércz. á. 
Glasfenster, üvegablak, é. 
Glasfluss, oldó üveg. ké. 
Glasgefäss, üvegedény. 
Glasglanz, üvegfény.
Glasiren, mázítani, zománezozni. 
Glasisolator, üvegszigetelő. 
Glaskopf, vörös, vagy barna vas

fej. A.
Glasmachen in der Gifthütte,

arzénüveg készítés, ko.
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Glasmehl, üvegpor. hé.
Glasperle, üveggyöngy, ké.
Glasrohr, üvegcső.
Glasscheibe, üvegtábla.
Glasschmelz, üvegmáz, üvegzo- 

máncz.
Glasthűr, üvegajtó.
Glasur, máz, zoináncz.
Glasurerz, mázanyagérez, gelél- 

ércz. b.
Glaswand, üvegfal. <'.
Glätseher, jeges hegy.
Glatt, sima.
Glättarbeit, mázanyagkészítés, 

gelétkészítés. ko.
Glättblei, mázanyagólom, gelét- 

ólom. ko.
Glätte, mázanyag, gélét; gelbe 

Glätte, sárga mázanyag, sárga 
gélét; grüne Glätte, zöld máz
anyag, zöld gélét; ordinäre 
Glätte, közönséges mázanyag, 
közönséges gélét; rothe Glätte, 
vörös mázanyag, vörös gélét; 
schwarze Glätte, fekete máz
anyag, fekete gélét; Manipula
tionsglätte, kezelésbeli máz
anyag, kezelésbeli gélét. ko.

Glätten, simítani.
Glatter Anbruch, sima jelenkc- 

zés. b.
Glatter Bruch, sima törés. h.
Glättfassel, mázanyaghordó, gé

lét hordó. ko.
Glättfasselzeichen, mázanyag

hordó jegye, geléthordó jegye. 
ko.

Glattfeile, simító ráspoly. <jé.
Glättfrischen, mázanyagszínítés, 

gelétszinítés. ko.
Glättfrischofen, mázanyagszinítő 

pest, gelétszínítő pest. ko.
Glättfrischschlacke, mázanyag- 

szinítés salakja, gelétszinítés 
salakja, ko.

Glättgasse, mázanyagcsurgó, ge- 
létcsurgó. ko.

Glätthacken , mázanyaghorog , 
gelétliorog. ko.

Glatthammer, sima kalapács.
Glätthammer, simító pöröly, ko.
Glatthobel, simító gyalu, é.
Glättkasten, mázanyagszekrény, 

gelétszekrény. ko.
Glättloch, mázanyaglyuk, gelét- 

lyuk. ko.
Glatträndeln, simán szélezni. pn.
Glatträndelung, simán szélezés. 

p v .

Glaubersalz, glaubersó, mirabi- 
lit. «

Gläubiger, hitelező.
Glaubwürdig, hiteles.
Glaubwürdigkeit, hitelesség.
Glaukosiderit, vashydrophos- 

phat. «.
Gleich, egyenlő.
Gleicharmig, egyenlő karú.
Gleichartig, hasonló nemű.
Gleichartigkeit, hasonlónemü-

ség.
Gleichbedeutend, hasonló értel

mű.
Gleichberechtigt, egyenlő jogú.
Gleichberechtigung, egyenlőjo-

guság.
Gleiche, egyenlítés, é.
Gleiche Kanten, hasonló élek. 

ά
Gleichfällige Körner, egyenlően

sülyedő szemecskék. z.
Gleichflächige Ecken, hasonló 

lapu csúcsok, á.
Gleichflächige Kanten, hason

lólapu élek. á.
Gleichförmig, egyenletes, gleich

förmige Bewegung, egyen
letes mozgás; gleichförmig 
beschleunigt , egyenletesen 
gyorsulva.

Gleichgewicht, sulyegyenlőség.
Gleichgewichtslehre, sulyegyen

lőség tana.
Gleichgewiehtsventil, súly egyen

lőségben levő szellentyű. gé.
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Gleichheit, egyenlőség.
Gleiehkantig, egyenlő élű. ά.
Gleichkantige Ecken, hasonló 

élű csúcsok, ά.
Gleichkantige sechsseitige Py

ramiden, hasonló élű hatlapu
piramisok, ά.

Gleiehmässig, egyenletes.
Gleichnamig, egynevü.
Gleichnamige Flächen, egynevü 

lapok. ά.
Gleichschenklig, egyenlő szárú. 

ú.
Gleichschenklige vierseitige Py

ramide, egyenlő szára négy- 
lapu piramis, ά.

Gleichseitig, egyenlő oldalú, á.
Gleichung, egyenlet; Gleichung 

des ersten Grades, első fokú 
egyenlet; Gleichung derquad- 
rirten Differenzen, a négyze
teit kíilönhzetek egyenlete.

Gleichwinklig, egyenlő szögű.
Gleichzeitig, egykorú.
Gleitbacken, csúszó ialp, kor

csolya. jé.
Gleitbahn, csúsztató.
Gleiten, csúszni, siklani.
Gleitende Reibung, sikló súrló

dás. (jé.
Gleitfläehe, csúszó felület.
Gleitklotz, csúszó pofa, szánka.

jé.
Gleitkopf, keresztfej. jé.
Gleitlineal, vezető sín. jé.
Gleitplatte, csúsztató lap. jé.
Gleitschiene, vezető sín. jé.
Gleitschlitten, szánka. jé.
Gleitstange, vezető rúd. jé.
Gleitstück, korcsolya, jé.
Gleitungsfläche, csúszó lap. jé.
Gleitungsschichte, csúszandó 

réteg. / .
Gletscher, jégár.
Gletscherwirkung, jégárba lás. /'.
Glied einer Kette, lánczszem.
Gliederung, tagozat.
Glimmen, purázslani.

Glimmer, csillám, ά. 
Glimmerdiorit, csillámdiorit. /. 
Glimmerporphyr, csillámporlir. 

/·
Glimmerporphyrit, csillámpor- 

firit. f .
Glimmerschiefer, csillámpala. 

f .

Glimmertrapp, csillámtrapp. /. 
Glocke, harang.
Glocke am Bohrapparat, egyen

gető. b.
Glockenapparat zum Ausbren

nen des Amalgams, fonesor-
égető kemencze. ko. 

Gloekenbau, sátorvájat. ab. 
Glockenbohrer, ('gyengető fii ró. 

b.
Gloekengebläse, kád fúvó. k<>. 
Gloekenofen, foncsorégető ke- 

mencze. ko.
Glockensignal, harangjel. 
Gloekentelegraph, harangjelzo. 
Glockenventil, harangszellontyű.

j é .

Glockenventilator, szide I tel ók a (1.
h.

j Glockenzeichen, harangjel.
! Glück, szerencsi'.

Glückauf, áldást! jó szerencséi ! 
h.

Glückshaeken, fogó horog. b. 
Glüekzu ! adjon isten ! 
Glühbock, izzító bak. jw. 
Glühbockzugstange, izzítóbak 

vonórúdja. po.
Glühen, tüzesíteni, hevíteni, izzí

tani; glühend, es glüht, tüzes, 
izzó. ko.

Glühfeuer, izzító pest. ko. 
Glühherdbodenplatte, a hevilő 

fenéklapja. ko.
Glühhitze, izzó hő. ko. 
Glühlampe, izzító lámpa. ko. 
Glühofen, izzító pest. ko. 
Glühraiterbock, izzítórosta bakja, 

p v .
Glühroth, vörösen izzó. ko.
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Glühsieb, izzító szita. po. 
Glühspan, rézsziporka, vasszi

porka, kovácspor. ko. 
Glühstahl, izzított aczól. ko. 
Glühtiseh, izzító asztal, po. 
Gluth, izzó tűz, parázs. 
Gluthhaggen, tűzhorog. ko. 
Gluthpfanne, tűzserpenyő. 
Glyptostrobus, glyptostrobus. f .  
Gnadengabe, kegyes adomány. 
Gnadengeld, kegydíj.
Gneissit, gneissit, vörös gnájsz. 
Gneiss, gnájsz, csillámszirt /'. 
Gnom, földmanó.
Gnomonik, napóratan.
Gnosis, ismertetés.
Gold, arany; Berggold, bánya- 

arany ; Crudogold, nyersarany; 
Mühlengold, mosott arany; 
Gediegengold, termésarany. b. 

Goldader, aranyér. I. 
Goldamalgam, aranyfoncsor. ko. 
Goldauswässerungsständer , 

Öblítő kád a ponyvaszérnél. z. 
Goldziehen, aranyat mosni, ará

nyid kézi szérkén nyerni, z. 
Goldauszieher, aranymosó, arany- 

szérkolő. z.
Goldbergbau, aranybánya, h. 
Goldbergwerk, aranybánya, b. 
Goldblick, aranypillogás, arany- 

csillanás. ko.
Goldchlorid, aranychlorid. v. 
Goldchloriir, aranychlorür. v. 
Golddraht, aranydrót. 
Goldeinlöser, aranybeváltó, b. 
Goldeinlösung, aranybeváltás, b. 
Goldeinlösungsamt, aranybe

váltó hivatal, h.
Golden, arany, aranyból való. 
Goldgang, aranyér, h.
Goldgelb, aranysárga.
Goldglanz, aranyfény. 
Goldglänzend, aranyfényű. 
Goldglätte, rothe Glätte, vörös 

mázanyag, vörös gélét. ko. 
Goldglühtiegel, aranyizzító té

gely. po.

Goldgrube, aranybánya, h. 
Goldhalt, aranytartalom, ké. 
Goldhaltig, aranytartalmu. b. 
Goldhaltige Gänge, aranytar

talmu erek. b.
Goldhältige Lagerstätten, arany- 

tartalmú telepek. /'.
Goldherd, aranyszór. z. 
Göldiseh, aranytartalmu. ko. 
Göldiseh Silber, aranytartalmu 

ezüst. ko.
Goldkies, aranytartalmu kavics;

b. aranytartalmu kovács. A. 
Goldklumpen, aranydarab. b. 
Goldkönig, színarany. ko. 
Goldkorn, aranyszem, ké. 
Goldlegirung, aranyötvözet, pr. 
Goldlutte, aranyszér. z. 
Goldmühle, foncsormalom. 2. 
Goldmünze, aranypénz, po. 
Goldplache, Goldplachenherd, 

ponyvaszér. 0.

Goldprobe, aranypróba. ké. 
Goldpurpur, aranybíbor. o. 
Goldreich, aranyban dús. h. 
Goldrinne, aranyszér. z. 
Goldrost, aranyiOstély. pr. 
Goldsand, aranyliomok. b. 
Goldsehaufel, aranylapát. pr. 
Goldscheiden, aranyat válatni, 

aranyválatás. po.
Goldscheider, aranyválató. po. 
Goldscheidung, aranyválatás. po. 
Goldschlieh, aranytartalmu szín

por. 0.
Goldseife, aranymosás. b. 
Goldsolution, aranyoldat, arany

próba. ké.
Goldsolutionsapparat, aranyoldó 

készülék, ké.
Goldsolutionsprobe, aranypróba.

ké.
Goldsolutionsrost, lombiktartó.

ké.
Goldstaub, aranypor. 
Goldstreiehnadeln, arany kendő 

tűk. ké.
Goldstufe, aranyércz darab. b.
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Goldtrögel, aranyteknőcske. pp.
Goldwage, aranvsulymérő. /»;.
Goldwäsche, aranymosás. b.
Goldwäscher, aranymosó. h.
Goldwäscherei, aranymosás 

aianymosó vállalat, b.
Goldzieher, aranymosó, arany- 

szérkelő. z.
Goniatiten, goniatitok. /'.
Goniometer, szögmérő. A.
Goniometrie, szögméróstan. A.
Göpel, járgány, hajtó gép; Pfer

degöpel , lócrejü járgány ; 
Wasserradgöpel, vízkerekes 
járgány; Wassersäulengöpel, 
vízoszlopos járgány; Dampf- 
göpel, gőzerejü járgány, b.

Göpelbespannung, járgány fogat. 
b.

Göpelförderung, járgányszállítás. 
b.

Göpelkorb, járgánydob. b.
Göpellaterne, járgány lámpa. b.
Göpelpferd, járgányló. />.
Göpelseil, aknakötél. h.
Göpelspindel, járgánytengely. b.
Göpelstock, járgánytalp. b.
Göpelstuhl, járgányszék. b.
Göpelwächter, járgányőr. b.
Göpelwelle, járgány görönd. h.
Gosauschiehten, gosaurétegek. 

./·
Goslarit, czinkvitriol, goslarit. ú.
Gosse bei Erzmühlen, garat; c. 

Gosse bei Eisenhochofen,
csurgó, ko.

Gosseneisen, csurgó rúd. ko.
Gossensehlacke, csurgó salak. 

ko.
Gossensehuh, garatvályu. z.
Göthit, vashydroxyd, götliit. A.
Graben, árok.
Grabenbrust, ároktöltés. s.
Grabenbreite, árokszélesség.
Grabensohle, árokfenék. z.
Grabensohlenbreite, árok lőnék 

szélessége, z.
Grabensteiger, árokőr. b.

Grabenwächter, árokőr. b.
Grabenwärter, árokőr. />.
Grad, fok; in Grade eintheilen, 

fokokra osztani ; Gleichung 
ersten Grades, első fokú 
egyenlet, bm.

Gradatim, fokonként.
Gradbalken, dorékgerenda, sa

rokgerenda. ('.
Gradbogen, fokív. hm.
Gradführung, vezeték, jé.
Gradführungsbacken, csúszó 

pofa. <jé.
Gradführungsbacken des Kreuz 

kopfes, keresztfej csúszó po- 
lája. jé.

Gradführungslineal, csúszlató 
sín. jé.

Gradführungsstange, vezető rúd.
!)é-

Gradiren, sóvizet sűríteni. sb.
Gradirhaus, sűrítő mű. sb.
Gradirung, sűrítés, sb.
Gradirwerk, sűrítő mű. sb.
Gradmessung, fokmérés, hm.
Gradrichten, egyenesíteni.
Gradrichtmaschine, egyenesítő 

gép. jé.
Gradsparren, szögletszarufa, sa

rokszarufa. é.
Gradtram, .szögletgerenda, sa

rokgerenda. é.
Graduirt, sűrített sóvíz. sb.
Gradweise, fokonként.
Gramm, gramm; Grammge

wicht, grammsuly.
Gran, Grän, szemei·, aranyban 

egy karát lizenketted része, 
ezüstben egy lat tizennyolczail 
része), /w.

Granalien, dara. ko.
Granalienprobe, darapróba. ké.
Granat, gránát. Λ.
Granatblende, gránátfényü c.zink- 

sulfür. A.
Granatfels, gránátszikla. /'.
Granatglimmerschiefer, gránáí- 

csillámpala. /'.
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Grand, válvu. ?.
Granit, gránit./. 
Granitähnlicher Gneiss, gránit

hoz hasonlító gnájsz. / ’.
Granitit, gránilit. )'.
Granuliren, szemesézni. darálni. 
Granulirfass, szemeséző kád. pr. 
Granulirkessel, szemeséző üst. 

pr.
Granulit, granulif, lehérkö. ./. 
Gränzbereiter, Indárkorülő 
Gränzbesichtigung, halál-járás. 
Gränze, halár.
Gränzen, határos lenni. 
Gränzend, határos.
Gränzgraben, hala rá rok. 
Gränzhaufen, határdomb. 
Gränzlinie, halárvonal. 
Gränznachbar, tőszomszéd. 
Gränzpflock, halárkaró. hm. 
Gränzstein, határkő, hm. 
Gränzstrecke, halárvágal. h. 
Gränzstreit, határpor. 
Gränzweg-, ha Iá nit. 
Gränzzeichen, halárjel. hm. 
Graphicon, grafikon.
Graphisch, rajzol!.
Graphit, grafit. ú.
Graphittieg-el, gralitlégely. I,v. 
Graphtolithen, graphtolitok. /'. 
Grat, geririez. orom. é. 
Gratbalken, sarokgerenda. <'. 
Grathobel, hevedorgyalu. é. 
Gratis, irigyen.
Gratsparren, sarokszaru Iá. é. 
Gratstichbalken, sarokfiókge- 

lenda.
Grattram, sarokgerenda, ή 
Grau, szürke.
Graubraunsteinerz, pyrolusit. A. 
Grauer Normalg-neiss, szürke 

normálgnájsz, freihergi gnájsz.
/ .

Graug-ültig-erz, lelraedrit. A. 
Graukobalterz, koballsuHür, svo- 

pooril. A.
Graumang-anerz, pyrolusil. A. 
Graupe, göesőr; ko. érezdara. z.

Graupenrost, darapörkölék. ko. 
Grauspiessglanzerz, szürke anti- 

monércz. á.
Grauwacke, keselvkő, granwakke.

/'■
Grauwackenformation, kcsely-

kőképződmény. f. 
Grauwackenkalkstein, granvak- 

kenn'-szkő. f.
Grauwaekenschiefer, keselykő- 

pala, granvakkepala. f .  
Graveur, vésnök, pv. 
Gravigrada, gravigrada. / .  
Gravitation, nehez.nlés. 
Greifapparat, fogószer, fogóm íí. 

h.
Greife, fogantyú. ko.
Greifzirkel, öblös körző, vas tag

sági m'-rő. (jé.
Greisen, kristályfészek, h.
Grelles Roheisen, rikító nyers

vas. ko.
Gremial, Iesiüleli.
Grémium, testület.
Grenze, I. Gränze.
Grieskohle, dara szén. h.
Griff, markolat, fogantyú, nyél, 

fül.
Griffelschiefer, írópala. /'. 
Grindel, görönd. z.·
Grindelring, göröndcsnpkarika.

ß -
Grindelzapfen, görőndcsap. yé. 
Grinsen des Kupfers beim 

Schmelzen, olvadozás. ko. 
Griphosaurus, griphosaurus. / .  
Griessbeil, úsztató horog. erd. 
Gritzbeil, úsztató horog. erd. 
Grob, durva, darabos, nyers. 
Grobe, darabos érez. h. 
Grobeingesprengt, darabosan 

hintett. A.
Grobeisen, öregvas. ko. 
Grobeisenwalzen, öregvashenger. 

ko.
Grobfeile, öregreszelő, (jé. 
Grobhammer, nagypöröly, ko.

12
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Grobkalk, szemesésmószkő, «ln ι·- 
vamészkő. f .

Grobkohle, darabosszén. b.
Grobkörnig, nagyszemű.
Grobsehmled, pőrölyös kovács. 

(lé.
Gröbstreckständer, előheuger 

állványa, ko.
Gros, en gros, nagyban.
Grossular, zöld gránát, ú.
Grösse, nagyság, mennyiség.
Grössenlehre, mennyiségtan.
Grossgletscherzeit, nagy jégár 

korszak. /'.
Grosshammer, nagypőröly. ko.
Grosshändler, nagykereskedő.
Grossjährig, nagykorú.
Grossjährigkeit, nagykorúság.
Grosskörnig, nagyszenhí.
Grube, bánva; Grube versetzen, 

bányát berakni; Grube ver- 
stürzen, bányát beomlasztani. 
b.

Grubenantheil, bányarész. h.
Grubenarbeit, bányamunka. />.
Grubenarbeiter, bánvanmnkás. 

b.
Grubenaufnahme, bányalölmé- 

rés. hm.
Grubenaufseher, bányaügyelő, b.
Grubenausbau, bányabiztonosi- 

tás. b.
Grubenbahn, bányavasüt. h.
Grubenbahnschiene, bányasín. <·. 
Grubenbahnschienenwalze, l>á- 

nyasínhenger. ko.
Grubenbau, bányamívelés. b.
Grubenbefahrung, bánya 'árás. 

b.
Grubenbeil, bányászfejsze, b.
Grubenbesitzer, bányatulajdo

nos, bányabirtokos, b.
Grubenbetrieb, bányamívelés. b.
Grubenbild, bánvatérkép. hm.
Grubenblende, bányászmécs. b.
Grubenbrand, bányaégés. b.
Grubencassa, bányapénztár, b.
Grubencompass, bányatájoló, but.

Grubenfeld, bánya I elek. b. 
Grubenförderung, belső szállí

tás. b.
Grubengas, bányagáz. 
Grubengebäude, bánya épüld. 
Grubengefälle, bányajövedék. I>. 
Grubengezähe, bányászszerszám. 

h.
Grubenhauptbefahrung, í'őbá- 

nyajárás. b.
Grubenhaushalt, bányagazdaság.

b.
Grubenhemd, bányászing. I>. 
Grubenholz, ácsolatfa. b. 
Grubenhosen, bányásznadrág, b. 
Grubenhund, csille, b. 
Grubenhundlade, csilleszekrény. 

b.
Grubenhüter, bányaőr. b. 
Grubenhutmann, bányngyelő. b. 
Grubenjunge, bányászinas. h. 
Grubenkalk, veremmész. (. 
Grubenkarte, bányatérkép. bm. 
Grubenkaue, bánva kunyhó, b. 
Grubenkittel, bányászkabát. b. 
Grubenkleid, bányászruha. !>. 
Grubenklein, bányatörmelék, 

morzsalék. b.
Grubenkohle, bányászén, keverl- 

szén, vegyesszén. b. 
Grubenlehen, bányaadomány, b. 
Grubeiílieht, bányamécs. b. 
Grubenluft, bányalevegő, b. 
Grubenmaass, bányatelekméri ék. 

bm.
Grubenmauerung, bánvaf'alaz.al. 

h.
Grubenmütze, bányászsüveg. b. 
Grubenraitung, beszámolás, b. 
Grubenriss, bányatérkép. bm. 
Grubenrock, bányászkabát. b. 
Grubenröstung, veremj > ö rkö I é s . 

ko.
Grubensand, ásott homok. c. 
Grubenschicht, bányaműszak. b. 
Grubenschmiede, Ininyakovács- 

mühely. b.
Grubenschotter, ásott kavics.
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Grubenseil, aknakötél. b .  

Grubensteiger, bányaügyolö. b .  

Grubenstempel, támaszfa. U. 
Grubenteufe, bányamélység. b .  

Grubentheil, bányarész. b .  

Grubenverkohlung, voremszeni- 
lés. h o .

Grubenversehienung, bánya-
mérés. b i n .

Grubenvorstand, bányatiszt. l>. 
Grubenwäehter, bányáéi·. U. 
Grubenwässer, bányavíz. l>. 
Grubenwehre, sóvizgát. ώ .  

Grubenwerk, bányamű, b .  

Grubenwetter, bányalevegő. b .  

Grubenzimmermann, bányaács. 
b .

Grubenzimmerung, bányaácso- 
lat, bányakötés. b .

Grubenzug, bányahuzal. b u t .  

Grünbleierz, zöld ólomércz. ú .  

Grund, limék, alap, lalp, talaj: 
bergfreier Grund, szabadte
lek. b .

Grundablösung, Lel ekkisajálilás.é. 
Grundaushebung, földkiemelés. 
Grundbalken, talpgerenda. <>. 

Grundbau, alapozás, é. 
Grundbaum, talpgerenda, é. 
Grundbegriff, alapfogalom. 
Grundbesehaffenheit, talajminő- 

ség. é .

Grundbesitzer, földbirtokos. 
Grundbohrer, fenékfúró, talaj- 

fúró. é.
Grundbuch, telekkönyv. 
Grundeigenthum, l'öidbittok. 
Grundeigenthümer, földbirlo-

kos.
Grundeinlösung, lelekszerzés. 
Grundeis, fenékjég. <’.

Gründen, alapítani.
Gründer, alapító.
Grunderwerb, telekszerzés. 
Grundfläche, alap terű let. 
Grundform, föalak. á. 
Grundgerechtsame, földbirtok-

jog·

Grundgesetz, alaptörvény. 
Grundgraben, alapárok. é. 
Grundherr, földbirtokos. 
Grundhobel, völgyelő gyalu. é. 
Grundidee, alapeszme. 
Grundklotz, alapfa.
Grundkux, földesúri bányarész. 

h.
Gründl, kis tengely. <jL 
Grundlage, alapzat.
Gründlich, alapos. 
Gründlichkeit, alaposság. 
Grundlinie, alapvonal.
Grundlos, feneketlen, alaptalan, 

oknélküli.
Grundmasse, alapállomány, f .  

Grundmauer, alapfal. é .  

Grundmauerwerk, alapfalazat, é .  

Grundparcelle, telekrészlet. 
Grundpfahl, alapkaró. é .  

Grundpfeiler, alaposzlop, é .  

Grundplatte, alaplap, é .  

Grundprineip, alapelv. 
Grundregel, alapszabály. 
Grundriss, alaprajz.
Grundsalz, földessó. ab. 
Grundsatz, elv.
Grundschnitt, síknyom. 
Grundschwelle, ászok, alapge

renda, párnafa, é .

Grundsohle, ászok, alapgerenda, 
párnafa, é .

Grundstein, alapkő, é .  

Grundsteuer, telekadó. 
Grundstollen, altáró, alút. b. 
Grundstrecke, fővágat. h. 
Grundwasser, fenék víz. h .  

Grundzins, földbér.
Grünsalz, zöldsó. J .

Grünsand, zöldhomok. f .  

Grünsandstein, zöldhomokkő. /. 
Grünspan, rézzöld.
Grünstein, zöldkő. / .  
Grünsteinporphyr, zöldkőporfir. 

/ .
Grünsteintrachyt, zöldkőtrachit. 

/·
Gruppe, csoport.

12*
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Gruppiren, csoportosítani. 
Gruppirung, csoportosítás.
Grus, morzsalék, hulladék, b. 
Gruskohle, morzsalékszén. b. 
Gryphaea, gryphaea. /.
Guhr, folyósár.
Gulden, forint.
Guldenstüek, forintos, p r .  

Gültig, érvényes.
Gültigkeit, érvényesség. 
Gummiring, gummigyüríi. (jó. 
Gummiseheibe, gummilap. jó. 
Gummisehlauch, gummilömlö. 

y é .

Gumpe, zagyló. 2·.
Gurtbogen, boltöv. <’.
Gurte, öv, hevedéi·.
Gürtelbahn, Övező vasút. 
Gürtelgesims, övpárkány.
Guss, öntés, ni. t. öntvény. ko. 
Gussbank, öntő pad. ko. 
Gussblase, hólyag az öntvény

ben. ko.
Gussblei, öntött ólom. ko. 
Gusseisen, öntött vas; ko. 

schmiedbares Gusseisen, ko
vácsolható öntött vas. ko. 

Gussform, öntvényniinta. ko. 
Gussgeding, öntőszakmánv. ko. 
Gussgekrätz beim Giessen des 

Kupfers, vakarák a rézöntés
nél. ko.

Gusshaut, öntvénykéreg. ko. 
Gussherd, olvasztó tűzhely, ko. 
Gusshütte, öntőcsarnok, ko. 
Gussloch, öntőnyílás, ko. 
Gusslöffel, öntőkanál, ko. 
Gusslöffelring, öntőkanál kari

kája. ko.
Gussmauerwerk, öntött falazat. 

é.
Gussmeister, önlőniesler. ko. 
Gussmodell, öntvényniinta. ko. 
Gussnaht, fércz, forradás, ko. 
Gussnarbe, fércz, forradás, ko. 
Gusspfanne, önlőüsf. ko. 
Gusspfannentraggabel, öntőnst- 

hordó villa. ko.

Gussprobe, öntéspróba. ko. 
Gussrinne, önlöcsalorna. ko. 
Gussstahl, önlötlaczél. ko. 
Gussstahlblech, önlöffaczélle- 

mez. ko.
Gussstahlfeder, önlöltaczéi rugó. 

k<>.
Gussstahlkönig, ön föl laczél bocs.

ko.
Gussstahlofen, aczélönlő pesi.

Ι.ΊΙ.
Gussstahlräder, önlöllaezél ke

rekek. f/r.
Gussstahlse'iiene, önLöl laczél sín. 

ko
Gussstahltiegel, aezélnlvaszló lé

gelv. ko.
Gussware, önlötl áru. önlvémy. 

ko.
Gusswerk, önlőmfí. ko.
Gut, áru, jószág; hüttenmänni

sches Gut, olvaszlmaiiy. ko. 
Gutachten, vélemény.
Gutartig, jónemű.
Guter, regelmässiger Ofengang, 

szabályos olvasztó folyamai ko. 
Güterzug, lehervonal. 
Gutgewicht, ráadás.
Guthaben, követelés. 
Gutheissen, jóváhagyni. 
Gutrösten, teljesen megpörkölni.

ko.
Gutschreiben, javára írni. 
Gutschrift, javára. írás. 
Gutsprechen die Salzsoole, >

sovizet forrallndónak mondani. 
sb.

Gutstehen, kezeskedni.
Gyps, gipsz. ó.
Gypsofen, gipszkenmncze.

H.
Haar förmig, h a j sz ál a 1 a k u. 
Haargold, hajszálalaku arany. ό. 
Haarkies, nikolsulfür. Λ. 
Haarkupfer, bojtréz. ή.

\ Haarröhrchen, hajszálesü.
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Haarsehlacke, hajszövelü salak. 
k o .

Haarsieb, szörsziia. h é .  

Haarsilber, bajszálalaku ezüst., ά. 
Haarzirkel, osztó körző. bin. 
Haben, adott, követel.
Habet, adott, követel.
Hacke, kapa, fejsze. <’.
Hacken, horog. b.
Hackiger Bruch, fogas törés. 
Hackig’, horgos, fogas.
Hadriges Eisen, rongyos vas. k<>. 
Häfen bei Blaufarbenöfen, kék- 

színtégely. ko.
Haften, kezeskedni, szavatolni. 
Haftung, kezesség, szavatolás. 
Haftungsurkunde, kezeslevél. 
Hagebuche, gyertyánéi, m l. 
Häg’ewald, tilos erdő. m l. 
Hagg’en, horog, érkönyök, h. 
Hahn, csap: yé. Hahn beim Fri

schen, félkészvas. ko. 
Hahnbalken, kakasíilő. <·. 
Hahngehäuse, csaptok, esapliü- 

vely. in'.
Hahnsteuerung, csapos válto

gató. IjC

Haid, a. ni. Kappe, homlokra, h. 
Haidingerit, vasanliinonsulffii·. ti. 
Haken, horog, gaimi, kampó. 
Hakenband, horgas pánt. <·. 

Hakenbolzen, horogszeg. é. 
Hakenförmig, horgas. 
Hakenkeil, biztosító ék. ß .  
Hakennagel, kampós szeg. <'. 

Halbbau, felébe növelés, b. 
Halbcylindrisch, félhengerded. 
Halbdach, fél lödéi. L 
Halber Thürstock, félajtó. h. 
Halbfertig, félkész.
Halbflächige Gestalt, feles alak. 

á.
Halbgar, féligkész. ko. 
Halbgeschoss, félemelet. <’. 
Halbhochofen, középolvasztó, kn. 
Halbiren, ketté osztani.
Halbirtes Roheisen, farka nyers

vas. ko.

Halbirung, felezés. 
Halbirungspunkt, felező pont. 
Halbirungssystem, felező rend

szer.
Halbjährlich, félévenként. 
Halbjährig, féléves.
Halbkreis, félkör.
Halbkugel, félgömb.
Halblicht, félhomályos, ko. 
Halbmesser, félátmérő, sugár. 
Halbopal, félopál. á .  

Halbprodukt, féligkész tennék. 
ko.

Halbrund, félkerek, félgömbölyü. 
Halbsäule, féloszlop, é  

Halbstahl, vasas aczél. ko. 
Halbwallonschmiede, félvallon-

készelés. ko.
Halbzirkel, félkör.
Halde, h ányó: Berghalde, med

dőhányó; Erzhalde, érezhányó; 
Schlaekenhalde, salakhányó. 
b.

Haldenberge, hányótöroes. />.  

Haldenerz, hányóércz. h. 
Haldenkuttung, hányókutatás.

b.
Haldenprobe, hányópróba. ké. 
Haldenputzka, feltörő kalapács. 

T .

Haldensturz, buktatóiéi·, hányó- 
lér. b.

Haldenwä.sche, hányómosás. í.
\ Halit, kősó. ,i.

Hallburseh, sóbányamunkás. sí. 
Hallor, sóbányamunkás. sí.

■ Halobia, halobia. /'.
Halóidé, sóképzők, o .  

Halotechnik, sóbányamiveléstan. 
j sí.

Hals des Krummzapfens, a kö
nyökcsap nyaka; tß. Hals der 
Retorte, a göreb nyaka; v .  

der innere Hals, torok. 
Halseisen, nyaklóvas. é. 
Halslagerpfanne, nyakpersely.

ß -
Halsring, nyakkarika. <jé.



182  —

Halsrohr, Lorokcső. yé.
Halsstück des Freifallbohrers,

fúrónyak, nyakrész. b.
Halszapfen, nyakcsap, fejcsap. 

yé.
Halt, tartalom, b.
Haltbarkeit, tartósság.
Halten, megállani.
Halteplatz, megálló hely.
Haltesignal, megállító jel.
Haltestation, állomás.
Haltgedinge, fémszakmány. b.
Halthäuer, fémszakmányos. b.
Hältig, tartalmas, b .

Haltkette, tarló láncz.
Haltring, tartó karika.
Haltzange, tartó fogó. yé.
Haltzettel, tartalomjegyzék, hé.
Halurgie, sómíveléstan. xb.
Hämatit, vasoxid, vörös vasérez, 

vörös vaskő. á.
Hamiten, hamitok. /.
Hammer, kalapács, pöröly ; Auf- 

werfhammer , nyakpőrüly : 
Bleehhammer, lemezpőröiy : 
Breithammer, lapitópöröly : 
Dampfhammer , gőzpőröly : 
Grobhammer , ' nagypöröly : 
Patsehhammer, boespőröly : 
Polirhammer, simítöpőröly ; 
Planirhammer, egy enge I őpö- 
röly; Sehlichthammer, egyen- 
getőpőröly; Schwanzhammer, 
billegőpőröly; Stirnhammer, 
honrlokpőröly; Streckhammer, 
nyíljtópőröly : Tiefhammer , 
mélyítő pöröly; Zainhammer, 
rudacspőröly. ho.

Hammer, a. m. Hammerwerk, 
hámorpőrölvmű. ho.

Hammerauge, kalap,-ícslyuk. I n .

Hammeraxt, fokosfejsze, é.
Hammerbahn, kalapács foka. 

verő fok. ho.
Hämmerbar, kovácsolható.
Hämmerbarkeit, kovácsolhat ó- 

ság.
Hammerblech, vertlemez. h o .

Hammerehabotte, úllölok. ho. 
Hammereisen, vertvas. ho. 
Hammerfeder, pőrölynyél, ve

rőnyél. ho.
Hammerfluther, hámori vízfogó. 

ho.
Hammergar, nyújtható, ho. 
Hammergarkupfer, kész réz. ho. 
Hammergarmachen, a réznek 

végkészelése. ho.
Hammergerüst, pőrölyállvány, 

verőszék. ko.
Hammergesenke, mélyített pő- 

rölyininta. ho.
Hammergrindel, pörölygörönd.

ho.
Hammerhelb, vn-enyél. pői-öly- 

nyél. ho.
Hammerhülse, verőtök, ho.

\ Hammerkeil, verőék. ho 
: Hammerknecht, pöröly támasz.

ho.
Hammerkopf, pörölylej. ho 
Hammermeister, pörölymester. 

ho.
Hämmern, kalapáesolni, ková

csolni. ho.
Hammerpauke, a pöröly bfityök- 

korongja. ho.
Hammerrad, pőrölykerék. ho. 
Hammerradwelle, pöi-ölvgörönd.

ho.
Hammerschaífer, pöi-ölymíí sá

fárja. ho.
Hammerschlacke, végsalak. ho. 
Hammerschlag, sziporka, reve. 

k o .

\ Hammerschmied, kovács, ho.
\ Hammerseele, verőék. ho.

Hammerstiel, verőnyel. pőrölv- 
j nyél. ho.

Hammerstock, üllőtöké, ho. 
Hammerstuhl, verőszék, pőröly- 

: állviiny. ho.
Hammerweich, jiőrölysalak. ho. 
Hammerwerk, hámor, pörölymíi. 

ho.
Hammerzeiehen, pőrölyjegy. ho.



— 183 —

Hammerzeug, pőrölyszerszám. !
i'O.

Hampiana, hnmpiana. /. 
Handamboss, kézi üllő. k<>. 
Handarbeit, kézimunka. 
Handarbeiter, kézmives. 
Handaufzug, kézi felvonó gép. é. 
Handaxt, kézi Imlla, szekerczo.

Handbalg, kézi fúvó. <μ·. 
Handbeil, kézi balta, szekerczo. í

Handbohrer, léi kéz fúró, kis fúró.
<■.

Handbremse, kézifék, ß .  
Handbuch, kézikönyv. 
Handcompass, kézitájoló, hm. 
Handdrehbank, kézioszlerga. </·. 
Handdrücker am Thürschloss,

kilincs, c.
Handdurehsehlag, kézily akasztó.

!/’’■
Handeinlösung, kézi váltás, μ,-. 
Handel, kereskedés.
Handelsagent, kereskedelmi ügy

vivő.
Handelsbeziehung, kereskedelmi 

viszony.
Handelsblei, árnólom. k<>. 
Handelscorrespondenz, keres

kedelmi levelezés. 
Handelsgericht, kereskedelmi 

i ürvényszék.
Handelsgesetz, kereskedelmi íör

vény.
Handelsglätte , ármnázanyag. 

áriigeiét. /,■<>
Handelshaus, kereskedőház. 
Handelsverbindung, koroskedel- 

mi összékül lel és. 
Handelsverkehr, kereskedelmi 

forgalom.
Handelsvertrag. kereskedelmi

szerződés.
Handelswerth, kereskedelmi ér

ték.
Handfäustel, kézikulupács, IV·I- 

kézkalapáes. h.

Handgeld, foglaló.
Handgriff, kézfogás, markolat. 
Handhabe, fogantyú, nyél. fül. 
Handhammer, félkézkalapács. 
Handhebel, kéziemelő. <jé. 
Handhobelmaschine, kézigyalu

gép. né.
Handkarre, talicska, targoncza.

é.
Handkassa, kézipénztár. 
Handkauf beim Goldeinlösen,

kéziváltás, pr.
Handkrüekel am Bohrapparat,

kormányrúd, h.
Handlanger, napszámos. 
Handlangerarbeit, napszámos 

munka.
Handlung, üzlet; Berghandlung, 

bányaüzlet: Eisenhandlung,
vasgyári üzlet ; Hüttenhand- 
lung, kohóűzlot. b. 

Handmeissel, kézi véső. </é. 
Handpumpe, kézi szivattyú. <ß. 
Handramme, kézi sulyok, é. 
Handriss, vázlat.
Handsäge, kézi fűrész, é. 
Handscheidung, kézi különítés. 

h.
Handschlägel, nagykalapács. b. 
Handschmiedefeuer, kis kovács- 

fii z.
Handschrift, kézirat.
Handsieb, kézi szita.
Handskizze, vázlat.
Handstaehel, piszkavas, lo. 
Handstössel, döngölő, ko. 
Handstreckwerk, kézi nyujtómű.

Handstüek, ásvanvdarab. h. 
Handtrögel, kézi teknő. b. 
Handwage, kézi sulymérö. 
Handwerk, mesterség. 
Handwerker, kézmives. 
Handwinde, kézi felvonógép. é. 
Handzirkel, kézi körző. bm. 
Handzugramme, kézi czölöpverő.

Hanfbandseil, kenderheveder.
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Hanfdiehtung, kendertömet. </é.
Hanfliederung·, kendertömedék. 

(jé.
Hanfpaekung, ken dertöm edek. 

iß.
Hanfseil, kenderkötél. b.
Hanfwerg·, kenderesepíi. yé.
Hängbügel, függő foglalók, függő 

kengyelvas. yé.
Hängeompass, füles tájoló, hm.
Hängeband, függőkapocs, í·.
Hängebank, a. m. Fallthür des 

Schachtes, csnpöpad ; b. Hän
gebank, a. m. das oberste 
Schaehtsehloss, aknatorok. b.

Hängebankbänder, csapópad- 
Ibglalók. b.

Hängebanksehürzl, csapópad- 
emelő Ián ez. b.

Hängebaum, göngöritő göröudje.
h.

Hängebrücke, függőhíd. <'.
Hängebühne, függőállás. b.
Hängeeisen, függőkapocs.
Hängen einen Gegenstand in 

den Schacht, leereszteni az 
aknába, b.

Hangend, das Hangende, fedő. b.
Hangendkluft, fedőér. b.
Hangendsehlag, fedővágal. h.
Hangendtrumm, f< ‘d ő szakadék. 

b.
Hangendverqueruug, fedő ke

resztezés. h.
Hänggerüst, függő állvány, b.
Hänghaggen, függő horog: <j<’. 

függesztő horog.
Hängkette, függesztő láncz. c.
Hängklammer, függesztő kapocs.

Hänglatte, függő lécz. \»n.
Hängsäule, függő oszlop, fel

kötő oszlop, b.
Hängsehaeht, a. in. Förder- 

schacht, száll!Ió akna. b.
Hängschliesse, függő kapocs.
Hängschraube, függesztő csa

var. z.

Hängseil, aknakötél. b. 
Hängständer, függőcsap állvány.

<β·
Hängstange, függesztő rúd. z. 
Hängwerk, függeszlék, függő

szék.
Hängzeug, függesztek, függesztő 

műszer, but.
Happ, a. m. Gumpe, zagyló. v. 
Happenbrett, zagyoszló. 3. 
Happenklotz, zagyoszló tekecs.

Harke, a. m. Rechen, gereblye. 
Harnisch am Gestein, kővért. b. 
Hart, kemény.
Hartblei, kemény ólom. anlimon- 

ólom. ko.
Hartbruch, Härtling bei der 

Zinngewinnung, ónmedve. Ln.  
Härte, keménység.
Härteborsten beim Stahl, edzés

től eredő szálkák. /,·ί . 
Härtegrad, keménység foka. í n .  
Harteisen, a. m. Feinkorneisen, 

Unom szemcsés vas. í n .  
Härten den Stahl, edzeni. í n .  
Härtenriss, edzésiül eredő repe

dés. In.
Härtepulver, edző por. í n .  
Härtescala, keménység! fokozat. 

1, 0 .

Härtetrog, edző vályn, edző 
teknő. í n .

Hartfloss, a. m. Spiegeleisen,
kemény nyersvasdarah. í n .  

Hartgiessen, hüvelybe önteni. 
ín.

Hartguss, keményönbs. í n .  
Hartkobaltkies, keménykoball- 

sulfür, arzénkobalt. á. 
Härtling, medve. í n .
Hartloth, kemény forrasztószer.

i Hartlöthen, keményen forrasz- 
lani. ye.

Hartmanganerz, psilomelan. ú. 
Hartmeissel, hidegen véső, edzett 

I véső. yé.
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Hartmetall, kemény lém. <jé. 
Hartrenneisen, vastárcsa, ko. 
Hartrennen, tátcsázni vasat. ko. 
Hartsehrieke am Stahl, külre-

pedések. ko.
Hartstein, csurgatott kéneskő.

ko.
Hartsteinsehmelzen, csurgató tl- 

kéneskő olvasztás, ko. 
Hartstüek, rézbuga. ko. 
Härtung-, edzés. ko. 
Härtung-sgewölbe, edző műhely. 

/"’·
Härtungsofen, edző kemencze. 

)»'■
Härtungsring, edző ka i!:;:. /.·,··. 
Härtungstrog, edző teknő, edző 

vályú. ko.
Hartwalze, edzett henger, ke

mény hengi'r. ko. 
Hartwalzensehale, kemény hen

ger hüvelye, ko.
Härtwasser, edző víz. <jé. 
Hartwerk, ólmos réz; dürres 

Hartwerk, ezüsflelen ólmos 
réz: feistes Hartwerk, diis 
ólmos réz. ko

Hartzerrenboden, vaslárcsa. ko. 
Hartzerrennen, tárcsázni vasal. 

ko.
Hartzerrenfeuer, vaslárcsa lűz- 

hely. ko.
Hartzerrenhammer, bircsahá

mor. ko.
Harz, gyanta; fossiles Harz,

;isatag gyanta, h.
Hase, a. m. Hahn, félkész vas. 

ko.
Haselgebirg, sótartalmú agyag.

sh.
Hasen, zsugorodni.! vaspőrkölék.

ko.
Haspel, göngörítő , kankarék; 

einmänniseher Haspel, egyes 
göngörílő, egyes kankarék. h. 

Haspelbaum, göngörítő görönd, 
kankarék göröndje. b.

Haspeldrahtseil, göngöritőre 
való drótkötél, kankarító kö
tél. b

Haspelförderung, göngörítés , 
kankarítás. h.

Haspelgerüst, göngörítőszék, 
kankarékszéke. b.

Haspelgestelle, göngörítőszék, 
kankarék széke. b.

Haspelhorn, göngörítő forgat- 
tyúja, fogantyúja, kankarék for- 
gattyúja. b.

Haspelhund, göngörílő csille, 
kankarító csille, b.

Haspelkneeht, göngörítő mun
kás, kankarító munkás, h.

Haspelkiibel, göngörítő bűdön, 
kankarító bődön. b.

Haspeln, göngörileni, kankari· 
tani. h.

\ Haspelpfadeisen, göngörítő csap- 
I fészek, kankarék csapfészke. b.

Haspelrad, göngörílő kereke, 
kankai-ék kereke, b.

Haspelrundbaum, göngörítő gö
rönd, kankarék göröndje. b.

Haspelsehurz, csatlóláncz a göu- 
görítő köteléhez, b

Haspelseil, göngörítő kőtél, kan
ka rí tó kötél. b.

Haspel setzen, göngőrítőt álli- 
lani, kankarékot állítani, b 

I Haspelstrebe, göngörítő támasz, 
kankarék támasz, b.

I  Haspelstütze, göngörítő szék, 
! kankarék széke. b.

Haspelzieher, göngörítő munkás, 
kankarító munkás, b.

Häspenbohrer, horogszegtüró. é.
Häspler, göngörítő munkás, kan

karító munkás, b.
Hau, vágat. b.
Hauamboss, reszelővágó üllő. <jé.
Haubar, vágható fa. érd.
Haube am Treibherde, leűző 

j kupak; ko. Haube am Meiler,
I bogsatető. erd.
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Haubenventil, siivegszellentyü. 
gé.

Haue, kapa. b.
Hauen, vájni, vágni. b.
Hauer, vágó; Erzhauer, ércz- 

vágó; Salzhauer, sóvágó. b. 
Hauerarbeit, vágómunka. b. 
Hauergedinge, vágószakmány. b, 
Hauerlohn, vágóbér. b. 
Hauerschaft, vágószemólyzet. b. 
Hauerschicht, vágóműszak, h. 
Hauersteig, vágóösvény, b. 
Haufen, a. m. Haufwerk, hal

maz.
Haufenamalgamation, halmaz-

íbncsorítás. ko.
Haufen, a. m. Meiler, fekvő

bogsa. érti.
Haufenröstung, halmazpörkölés.

ko.
Haufenverkohlung, halomsze- 

nités. érd.
Häufig, gyakran.
Haufwerk, halmaz.
Hauptachse, főtengely, á. 
Hauptarbeit, fődolog. 
Hauptarm, főküllő. yé. 
Hauptbahn, főpálya. 
Hauptbalken, mostorgerenda. é. 
Hauptbau, főniivelés. h. 
Hauptbecken, főmedeneze. /'. 
Hauptbefahrung, főbejárás, fö- 

bányajárás. b.
Hauptbeschäftigung, fő foglala

tosság.
Hauptbetriebsplan, főmunka- 

terv. b.
Hauptbuch, főkönyv. 
Hauptbühne, főállás, b. 
Hauptdamm, főtöltés, főgát. é. 
Hauptdépöt, főtárhely, főtárház. 
Haupteinbau, fővágat. b. 
Haupteinfahrt, főbejárat. L 
Häuptel, fejkészlct. z. 
Hauptflötz, főtelep, b. 
Hauptgang, főér. b 
Hauptgebäude, főépület, é. 
Hauptgeding, főszakmány. b.

Hauptgeleis, fővág,-inv. é. 
Hauptgesims, főpárkány, é. 
Hauptgespärre, főszaruzal. é. 
Hauptgestänge, főrudazat. é. 
Hauptgevier, főkörei, b. 
Hauptgewerke, főrészes, b 
Hauptgrubenbau, föbányamive

lős. b.
Haupthorizont, főburizont, fő- 

színt. b.
Hauptkasse, főpénztár. 
Hauptkranz beim Treibherd, 

főpárkány, ko.
Hauptlager, főtelep, b. 
Hauptlehen, l'őadomáuv. b. 
Hauptlinie, fővonal. 
Hauptmagazin, fötarház. 
Hauptmauer, főfal. é. 
Hauptmerkmal, főjelvény. 
Hauptmulde, fő teknő. /. 
Hauptort. fővájatvég. b. 
Hauptregel, főszabály. 
Hauptsattel, főnyereg. /'. 
Hauptschacht, föakna. b. 
Hauptsehwierigkeit, főnehézség. 
Hauptsparren, főszámla, é. 
Hauptsteinkohlenformation, lő- 

kőszénképző*Iinéily. /. 
Hauptsteuerungscylinder, lő 

váltogalóhenger. yé. 
Hauptsteuerungskolben, lővál-

logatóramáes. yé.
Hauptstollen, főbíró. />. 
Hauptstrasse, nrszágiít. 
Hauptstrecke, lővfigat. (>. 
Hauptstreichen des Ganges, az 

ér főcsapása, b.
Hauptsumme, főösszeg. 
Hauptthor, főkapu, c. 
Hauptthür, főajtó. é 
Haupttreppe, főlépcső, é. 
Haupttrumm, főszakadék. b. 
Hauptverflächen, fődőlés. b. 
Hauptzollamt, fő vámhivatal. 
Haus, ház.
Hausbau, házépítés, é. 
Hausgrund, háztelek.

I Haushalten, takarékoskodni.
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Haushälterisch, takarékos. 
Hausse, áremelkedés.
Haustein, faragott kő. <’. 
Hauwerk, kivágott kőzol. />. 
Hauynophyr, lianynophyr. /'. 
Hebeapparat, ömölő készülök. jé. 
Hebearm, ömölő kar. jé. 
Hebebalken, Hebebaum, ömölő 

gerenda. é.
Hebebock, omoló bak. é. 
Hebedaumen, bütyök. .-·. 
Hebeeisen, omoló rúd. (jé. 
Hebekeil, omoló ók. jé.. 
Hebeknecht, omoló szerszám, e. 
Hebekrahn, omoló csiga, gém.

' β ·

Hebel, omoltyű ; einarmiger He
bel, egykani omoltyű: doppel- 
armiger Hebel, kótkarn omol- 
lyü. jé.

Hebelapparat, omoltyű kószülók. 
!)''■

Hebelarm, emeltyükar. jé. 
Hebelatte, nyilomolő. 
Hebelbremse, omoltyüs lök. b. 
Hebelprägewerk, emollyűs vo- 

rőgó'p. /)/■.
Hebelsegment beim Gichtgas

fang, kürszolelos omoltyű. ko. 
Hebelverhältniss, om < ΊI yfi k a rok

viszonya, jé.
Heben das Geleis, vágány I omolni.

Heber, szívócső: gekrümmter 
Heber, görbített. szívócső, jé. 

Heberad, omolőkorók. jé. 
Heberbarometer, szivócsüvos 

lógsulymérő.
Hebeschraube, omolócsavar. jé. 
Hebestange, omolőrúd. jé. 
Hebetatze, bütyök, z. 
Hebevorrichtung, omoló kószü

lók. jé.
Hebewerk, omolőmü. jé. 
Hebezeug, omolőoszköz. jé. 
Hebling, nyilomolő. ε.
Hebring, emelőkarika. jé. 
Hebung, emelés, emelkedés.

Hecke, sövény, é.
Heekenzaun, sövónykorités. é. 
Hectograph, sokszorosító. 
Hectometer, hektómétól’.
Heft, nyél, markolat, fogó, fo

gantyú, szár, füzet.
Heftblech, bádogkapocs, tűző

kapocs. jé.
Hefteisen, szorító vas. jé. 
Heideholz, oldalfa. h. 
Heilanstalt, gyógyító intézet. 
Heilbar, gyógyítható.
Heilen, gyógyítani, gyógyulni. 
Heilmittel, gyógyítószer. 
Heimbauen, visszamívelni. h. 
Heimfall, szabadba jutás. h. 
Heimfallen, szabadba jutni. h. 
Heimlich, alattomosan. 
Heimsagen, visszabocsáhtni ado

mányt. b.
Heimsagung, visszabocsátás. b. 
Heiss, forró, izzó, meleg, tüzes.

liovos.
Heisse beim Stahlfrisehen ,

uyorsvasadás. ko.
Heissflüssig, hovonfolyó. ko. 
Heissgarergang, limes koszoló 

folyamai, ko.
Heissgehen der Kolbenstange,

a ramáesníd áthovülése. jé. 
Heisslaufen eines Lagers, egy 

csapágy moghevíilóso. jé. 
Heissluftmaschine, bővített leve

gővel hajtott gép. jé. 
Heisswasserheitzung, melegvíz

zel fűtés. é.
Heitzapparat, fűtő készülék. <>. 
Heitzbar, fűthető.
Heitzebeim Stahlfrisehen, nyers- 

vasad,ás. kő.
Heitzeffeet, fűtő hatás.
Heitzen, fűteni.
Heitzer, fűtő.
Heitzerlehrling, fűtő inas. 
Heitzfläche, fűtő felület, jé. 
Heitzkammer, lűzszokrénv. jé. 
Heitzkasten, fűtő szekrény. jé. 
Heitzkraft, fűtő erő. jé:
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Heizmaterial, fűtő anyag, lü- j 
zelő szer, tüzelék.

Heitzofen, fűtő kemencze. é. 
HeitzöfFnung, fűtő lyuk. jé. 
Heitzraum, tűzhely, jé.
Heitzrohr, fűtő cső. jé. 
Heitzthür, fűtő ajtó. jé. 
Heitzthürrahmen, fűtő ajtókeret. 

</■
Heitzung, fűtés.
Heitzungskosten, fűtésköltség. 
Heitzvermögen, fűtő képesség.

r -
Heitzwerth der Kohlen, a szén 

fű tő ért ék e. jé.
Helb, Hammerhelb, verőnyél.

/1 o .
Helbring, verőnyélkarika. ko. 
Helfen, segíteni.
Helfer, segéd.
Helfgevier, segédkeret. b. 
Helfthürstoek, segédajtófél. h. 
Helfstempel, segédtámaszfa. b. 
Hell, világos.
Helleflinta, holleflinta. /'.
Helm, verőiíyél λ■<>.
Helmeisen bei Puddelöfen, nye

les rúd. ko.
Helmhammer, nyeles pöröly, ko. 
Helmring beim Hammer, nyél- 

karika. ko.
Hemiehalcit, rézbizmutsulfür. <t. 
Hemiädrische Gestalt, teles alak. 

ά.
Hemimorphit, galrnáj. ΰ. 
Hemiorthotypes System, egy- 

hajlásu rendszer, rí.
Hemmeisen, fékező talp, akasz

tók.
Hemmen, gátolni, fékezni, aka

dályozni.
Hemmkeil, biztosító ék. jé. 
Hemmkette, kötő láncz. 
Hemmniss, akadály.
Hemmschuh, fékezőtalp, akasz

tók.
Hemmung, gátolás, akadályozás, 

fékezés.

Hemmvorrichtung, fékező ké
szülék. jé.

Henkel, fül.
Hepatit, barit.
Herabfahren, lemenni hányába. 

h.
Herabfahrt, lemenetel, b. 
Herabfallen, leesni. 
Herabflössen, leúszhatni, cnl. 
Herablassen, 1 eb o < ■ sá I a n i. 
Herabmindern, apasztani 
Herabreissen, lebontani, é. 
Herabrollen, legurítani, legurúlni. 

b.
Herabschiessen, lerepeszteni. b. 
Herabsenkeln, függölegességel 

mérni. h.
Herabsetzung des Tarifs, a díj

szabás 1 ej e bbs z á 11 í hí sa. 
Herabsprengen, lerepeszhuii. b. 
Herabstürzen, leomlani, lebuk- 

latni. b.
Herabtragen, lehordani. 
Herabwälzen, legördíteni. 
Herabziehen, levonni. 
Heraufbringen, felhozni. 
Herauffahren, fölszállni aknában. 

h.
Heraufsteigen, fölhágni, 

i Heraufziehen, felvonni. 
Herausarbeiten, kidolgozni, ki

vágni. h.
Heraushauen aus dem Felde,

a határon túl vájni. h. 
Herausbrechen, kitörni. 
Herausbringen, kihozni : das 

Herausbringen, kihozatal. k<>. 
Herausdrehen, kicsavarni. 
Herausfahren, kiszállni bányá

ból. b.
Herausfallen, kiesni. 
Herausfliessen, kifolyni. 
Herausfördern, kiszállítani. \>. 
Herausgeben, kiadni, visszaülni 

pénzből.
Herausgebühr, kijár;indóság. 
Heraushaggen, k il 1 o rgol n i. 
Heraushängen, kiakasztani.
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Herausheben, kiemelni
Heraushelfen, kisegíteni.
Herausholen, kihozni.
Herausklauben, ki válóéi Ini.
Herauslaufen, kiszállítani, b.
Herauspumpen, kiszivattyúzni. 

b.
Herausquellen, kibuzogni.
Herausrinnen, kifolyni.
Heraussehlagen, kiülni, kivágni.

h.
Heraussehleppen, kiszállnám, b.
Herausstossen, kilökni.
Heraussuehen, kikeresni.
Heraustragen, kihordani.
Herauswasehen, kimosni. ~
Herauswerfen, kivetni.
Herauswinden , kigöngöriteni, 

kikankaritani, b.
Herausziehen, kihúzni.
Herd, tűzhely; /,■<>. Herd, die 

Feuergrube des Frisehher- 
des, készein tűzhely; Herd, 
der Boden der Flammöfen, 
tűzhely talp, a lángpostek tűz
hely i‘ ; ko. Herd bei Waseh- 
werken, szer; Kehrherd, se- 
prőszér; Stossherd, lökőszér. 
z.

Herdafter, szél-alja. 2.
Herdasehe, a. m. Gestübbe, por- 

hany; Herdasehe, a. m. die 
erste Glätte, fölzék mázanyag, 
fölzékgelét. /,·<>.

Herdaufbereiten, talpmosás. ko.
Herdbleeh beim Treibherd, védő 

lemez. ko.
Herdboden, tűzhelyfenék. ko.
Herdbodensehutzplatte, fenék

védő lap. ko.
Herdbrüeke eines Flammen

ofens, lánghid. ko.
Herddrang beim Treiben, liab-

zás. ko.
Herdeinfassung, tűzhelykoret. ko.
Herdeisen, a. m. Kühleisen, ol

dalvas, pesthűtő. ko.
Herdfluth, zagyár. z.

Herdfrischen, tüzh el y enkész el és. 
ko.

Herdgemäuer, tűzhelyfalazat, ko. 
Herdgewölbe, tűzhelyboltozat.

ko.
Herdgrube, fémgödör. ko. 
Herdguss, talajöntés, la la j önt

vény ; offener Herdguss, nyílt 
í alaj ön lés; geschlossener Herd 
guss, fedett talajöntés. ko. 

Herdkelle, öntőkanál, ko. 
Herdknecht, szél toló, 2. 
Herdkopf, szérfej. 2. 
Herdkopfeisen, szérlVjvasalás. z. 
Herdkopfring, szérfejkarika. 2. 
Herdmachen, a tűzhely aljának 

készítése, ko.
Herdmasse, tűzhely anyag. ko. 
Herdmergel, tűzhelymárga. ko. 
Herdofen, tűzhelypest. ko 
Herdplatte, tűzhelyfenék. ko. 
Herdputzka, szél-sulyok. 2. 
Herdraum, tűzhelytől·, ko. 
Herdrinne, szél-csatorna. 2. 
Herdschaufel, olvasztó lapát;

ko. szérlapát. 2.
Herdschlagen, döngölni, ko. 
Herdsohle, tűzhelytalp. ko. 
Herdstahl, tűzhelyaczél. ko. 
Herdstein, olvadó kő. ko. 
Herdsteinkante, olvadókő éle. 

ko.
Herdstössel, tűzhelybunkó. ko. 
Herdstube, szérelő terem. 2. 
Herdverkleidungsplatte, tűz- 

helyburkoló lap. ko. 
Herdwand, pestoldal. ko. 
Herdzunge, csapó fej. 2. 
Hereinbrechen, lemivelni. b. 
Hereinkeilen, leékelni, b. 
Hereinlassen, lebocsátani. b. 
Hereinstürzen, beomlani. b. 
Hereintreiben, ékkel lercpesz- 

teni. b.
Hergang, folyamat. 
Herkömmlich, szokásszerü. 
Hermetisch, légtől mentes, lég

álló.
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Herr, úr.
Herrschaftlich, urasáéi. I>.
Herrichten, elkészíteni.
Herstellen, helyreállítani.
Herstellbar, helyreállítható.
Herstellung, helyreállítás.
Herstellungskosten, helyreállí

tás költsége.
Herz, Kern eines gerösteten 

Erzes, dús mag. ko.
Herzschraube, knldökcsavnr. hm.
Hespe, horogszeg. h
Hessonit, gránát, ά.
Heterogen, küIönnemü.
Hetholz, a. m. Kappe, homlokfa. 

h.
Heuraufe, jászolrács. é.
Hexaeder, koezka, szabályos hat

lap, hatos alak. «.
Hexaedrisehes System, hátin pi 

rendszer, ά.
Hexagonale Prismen, hatszöges 

oszlopok, ά.
Hexagonale Pyramiden, hal-

szöges piramisok, ά.
Hexagonales System, hatszöges 

rendszer, ά.
Hexakisoetaeder, iíegyvennyol- 

czas alak. ä.
Hexakistetraeder, hatszor-négy- 

huszonnégyes alak. ά.
Hieb, vágás.
Hiebführung, v á g a t .  h.
Hilfsbau, segédmivelés. h.
Hilfsdocke einer Drehbank, se

gédszorító. jé.
Hilfsgeviere, segédkeret. h.
Hilfsjoeh, segédjárom. h.
Hilfskranz, segédkáva. h.
Hilfsschaeht, segédakna. h.
Hilfsstempel, segédtámaszfa. h.
Hilfsstollen, segédtáró. h.
Hilfsthürstock, segédajtófé). h.
Hilfszins, segéd munkadíj. b.
Himbeerspath, inangánpát. á.
Himmel, mennyezet, sl.
Himmelnagel, mennyezetiécz. sh.

Himmelverätzung, merni vezet - 
oldás. s h .

Hinabfahren, leszállani aknába. 
h.

Hinabfallen, leesni. 
Hinabgleiten, lecsúszni. 
Hinabrollen, legördileni, legu

mini.
Hinabstürzen, lebuktatni. A. 
Hinabwerfen, levetni. 
Hinaufarbeiten, fölfelé munkáim. 

h.
Hinauf bringen, fölvinni. 
Hinauffahren, fölszállani bányá

ban. h.
Hinaufschaffen, fölszállítani, h. 
Hinaufschieken, lidkü 1 deni. 
Hinaufsteigen, felhágni. A 
Hinauftragen, felh o rd at i i. 
Hinaufziehen, felvonni. 
Hinausfahren, kiszállani hányá

ból. h.
Hinauslaufen, kiszállítani, kita

karítani. h.
Hinausleuchten, k i v e z e l n i  b á n y á . -  

b ó l .  h.
Hinausschaffen, kihordani. 
Hindern, akadályozni. 
Hinderlich, akadályozó. 
Hinderniss, akadály. 
Hineinfahren, beszállani bányába. 

h.
Hineinführen, bevezetni. 
Hineinsehraufen, besrófolni, jé. 
Hineinsteeken, beledugni. 
Hineinstürzen, bebukhdui.  h. 
Hineintreiben, behajtani, h. 
Hineinziehen, belevonni. 
Hingehörig, hozzátartozó. 
Hinlänglich, elegendő. 
Hinreichend, elegendő. 
Hinterachse, hátulsó tengely. jé. 
Hinteransicht, hátsó kép. 
Hinterbacke bei Hochöfen, hátsó 

oldalkő. k o .

Hinterfeilte Form, előajku fú- 
vókatok. ko.

Hintergebäude, hátulsó épület, é.
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Hintergestell, olvadó hát. ho. 
Hintergrund, háttér. 
Hinterknobbeln beim Eisen- 

hoehofen, hálkő. in 
Hinterlassenschaft, hagyaték. 
Hinterleder, fai-bőι·. \>. 
Hintermauer, li.-iti i Ist» fal, gyám- 

fal. (’·.
Hintermauerung, hálni falazás,

gyámfalazás. L
Hintermaul an der Form, hál só

ajak. h<>.
Hinterrad, hátsó km ék. gL 
Hintersäule beim Hammerwerk,

rugólámasz. ho.
Hintersehlich, színpor utója. 2. 
Hinterseite des Ofens, posthát. 

ho.
Hintertheil, hátsó rész. 
Hinterthor, hátsó kapu. L 
Hinterthür, liátsó ajtó. L 
Hintertreppe, mellékléprső. (·. 
Hinterwand des Ofens, pcslhát.

ho.
Hinterzacken, tűzhely hátlapja. 

ho.
Hinüberführen, átvezetni. 
Hinüberschaffen, átszállítani. Ι>. 
Hinwegthun, elrobbantani. b. 
Hinwirken auf etwas, oda mun

kálni.
Hinwurfschlich, ülepített szín

por. e.
Hinzuaddiren, hozzáadni. 
Hinzubauen, hozzáépíteni, L 
Hinzufügen, hozzácsatolni. 
Hipparion, hippnrion. /'. 
Hippopotamus, hippopotamus. 

/.
Hippuriten, hippuritok. /'. 
Hippuritenkalk, h ip p u ritmész k ő. 

./'·
Hirnholz, homlokfa, haránllá. 
Hirnleiste, homlokléez. L 
Hirnleistennuthe, komloklécz 

horonva. L
Hirnseite des Holzes, a fa hom

loklapja.

Hirnzapfen, honilokcsap. L
Historisch, történelmi.
Hitze, hó. hőség, melegség: Roth- 

glühhitze, vörös izzó hőség: 
Schweisshitze, hegesztő hőség; 
Weissglühhitze, fehér izzó hő
ség; Gegenhitze, forrasztó hő
ség. ho.

Hitzegrad, hőfok. ho.
Hitzen, hevíteni, ízzilani. ho.
Hitzig, heves.
Hitziger Gang, heves olvasztó 

folyamat, ho.
Hitziges Kupfer, heves réz ho.
Hobel, gyalu.
Hobelbank, gyalupad. L
Hobelbankeisen, gyalupadka-

pocs. í.
Hobeleisen, gyaluvas. <’.
Hobelmaschine, gyaluló gép. L
Hobelmesser, gyalu kés.
Hobeln, gyalulni, L
Hobelschlitten an Hobelmaschi

nen, gyaluszánka. gc.
Hobelspan, gyahdbrgáes. L
Hobelständer an Hobelmaschi

nen, gyaluállvány. gé.
Hobeltisch an Hobelmaschinen, 

gyaluasztal. gL
Hobeltischbahn, gyaluasztal vá

gánya. gé.
Hochachtung, nagyrabecsülés.
Hochachtungsvoll, teljes tiszte

lettel.
Hochbau, magas építmény. ί·.
Hochdruck, magas nyomás. gL
Hochdruckkessel, magasnyo

mású kazán. gL
Hochdruckmaschine, magasnyo

mású gép. gé.
Hochebene, fensík.
Hochfläche, síktető. / .
Hochgebirge, magas hegység.
Hochland, felvidék.
Hochofen, magaspest, nagyol

vasztó. ho.
Hochofenarbeiter, olvasztó mun

kás. ho.
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Hoehofeneampagne, olvasztó 
szak. ko.

Hochofengase, lorokgáz. ko.
Hochofengedinge, olvasztó szak- 

mány. La.
Hochofenguss, öntés a nagyol

vasztóból. ko.
Hochofenmeister, olvaszló mes- 

trr. ko.
Hoehofenprocess, nagyolvaszlói 

folyamat, ko.
Hochofenschlacke, nagyolvaszt ó 

salakja, ko.
Hochöfner, olvaszló munkás, ko.
Hochplateau, fonsik.
Hochstämmig, szálas, érd.
Hochverdient, nagyérdemű.
Hochwald, szálerdő, en/.
Hochwasser, árvíz.
Hof, udvar.
Höffliches Gebirge, jó remény

ségei kőzet. b.
Hoffnungsbau, reménymivelés. h.
Hoffnungslos, reménytelen, b.
Hoflfnungsschlag, remény vágat. 

b.
Hoffnungsvoll, reménnyel teljes. 

b.
Hofkammer, udvari kamara.
Hofkanzlei, udvari cancellaria.
Hofrath, udvari tanácsos.
Höhe, magasság, nagyság.
Höhenbestimmung, magasság 

meghatározása, bm.
Höheneurve, magassági görbe 

vonal. bm.
Höhenkreis, magassági kör. bm.
Höhenmesser, magasság mérő. 

bm.
Höhenunterschied, magassági 

különbség, bm.
Hohl, üres.
Hohlbohrer, öblös fúró. é.
Hohleisen, hornyoló vas é.
Hohlkohle, Hohlkelle, homorú 

párkány, horony, é.
Hohlladen, űrrel tölteni, b.

Hohlmaass, ürmérlék. 
Hohlsehneide, homorú él. 
Hohlspiegel, homorú tükör. 
Hohlziegel, öblös cserépzsindelv. 

é.
Hohlzirkel, öblös körző. <jé. 
Hohofen, 1. Hochofen.
Hölle, Höllenmauer beim Treib

herd, lángfal. ko.
Holm, kopocsfa. {·.
Holoedrische Gestalt, teljesalak. 

Ú.
Holz, fa ; en/, bituminöses Holz.

szurkos fa; fossiles Holz, ás
vány faszén, lignit, b beschla
genes Holz, faragot! fa: é. 
impregnirtes Holz, lel 11 elf fa : 
é. verfaultes Holz, korhadt 
fa ; wurmstichiges Holz, szú- 
rägta fa. erd.

Holzanbau, erdősítés, erd. 
Holzart, fanem. erd. 
Holzauszeiehnen, fái kijelölni.

erd.
Holzbahn, lapálya, la csúsztató. 

erd
Holzbalg, fafúvó. ko.
Holzbau, faépilmény. é. 
Holzbedarf, faszükséglel. 
Holzbohrer, fafúró. é.
Holzdach, fafödél. é.
Holzdamm, (ágál. b. 
Holzdarrofen, faszári tó kemou- 

cze. ko.
Holzdarrwagen, faszfirító szék er. 

ko.
Holzdépőt, farakóhely. érd. 
Holzerkauf, fa vétel. 
Holzerzeugung, fatermelés. érd. 
Holzfäller, favágó, érd. 
Holzfertiger Meiler, kész bogsa. 

érd.
Holzfeuerung, fatüzelés. 
Holzflösser, tulajos. érd. 
Holzgas, fa gáz. ko. 
Holzgaspuddlingsofen, fagázzal 

fűtött, kavarópest. ko.
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Holzgassehweissofen, fagázzal 
fűtött hegesztőpest. ko. 

Holzhandel, fakereskedés. érd. 
Holzhauer, favágó, érd. 
Holzheitzung, fatüzelés. 
Holzhieb, favágás, vágás. érd. 
Holzkeil, faék.
Holzklotz, fatuskó. érd. 
Holzkohle, faszén, ko. 
Holzkohleneisen, faszénnel ter

melt vas. ko.
Holzkohlenofen, faszénnel ol

vasztó pest. ko.
Holzkonstruktion, faszerkezet.

é.
Holzlegstätte, farakóhely. érd. 
Holzmangel, fahiány.
Holznagel, faszeg. é. 
Holzpflanzung·, faültetés, érd. 
Holzpflasterung, faburkolat, é. 
Holzpreise, faárak. 
Holzproduktion, íatermelés. érd. 
Holzraspel, faráspoly, é. 
Holzreehen, gereblye, úsztató 

gereblye, érd.
Holzriese, csúsztató, érd. 
Holzrinne, facsatorna. é. 
Holzsäge, fafűrész, érd. 
Holzsehätzung, fabecslés, érd. 
Holzscheit, hasábfa. érd. 
Holzsehindel, fazsindely, é. 
Holzschlag, favágás, érd. 
Holzschnitt, fametszet. 
Holzschraube, fasróf. é. 
Holzschuppen, faszín, fafészer, é. 
Holzsehwelle, talpfa, é. 
Holzsehwemmen, úsztatni, érd. 
Holzstamm, fatörzs. érd. 
Holzstemmmasehine, favéső gép. 

é.
Holztransport, faszállítás, érd. 
Holztrift, úsztatás. érd.
Holzung, faizás. érd. 
Holzungsservitut, faizást illető 

szolgalom, érd. 
Holzverbindung, fakötés. é. 
Holzverbraueh, fafogyasztás. 
Holzverkauf, faeladás.

Holzverkleidung, faburkolat, é. 
Holzverladerampe, farakodó. 
Holzvorrath, fakészlet. 
Holzwächter, faőr.
Holzwand, faoldal. é. 
Holzwerfer, fahányó. b. 
Holzwerk, faszerkezet. é. 
Holzzinn, rostos ónkő. á. 
Homogen, hasonlónemű. 
Homogenität, hasonlóneműség. 
Homonym, hasonló nevű. 
Honorär, tiszteletbeli.
Honorar, honorarium, tisztelet

díj.
Honoriren, díjazni.
Horde beim Eisenhoehofen, kas-

tapadék. ko.
Horizont, horizont, látókör, szín

táj, színt. b.
Horizontal, szintes, vízszintes, b. 
Horizontalebene, vízszintes sík. 
Horizontalfläche, vízszintes sík. 
Horizontalkreis, vízszintes kör. 

hm.
Horizontallinie, vízszintes vonal. 
Horizontalprojection, vízszintes 

vetület.
Horizontalschraube, szintező

csavar, brn.
Horizontalwalze, fekvő henger. 

ko.
Hornamboss, szarvasüllő. gé. 
Hornblende, amfibol. á. 
Hornblendegestein, amfibol- 

szikla. f.
Hornblendegneiss, szienitgnájsz. 

/·
Hornblendeporphyr, amfibol- 

porflr. / .
Hornblendeporphyrit, amfibol- 

porfirit. f.
Hornblendesehiefer, amfibol-

pala. f.
Hornfels, szarukőszikla. / .  
Hornhaspel, göngörítő, kankarék. 

b.
Hornsilber, kerargyrit, ezüstchlo- 

rid. á.
13
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Hornstatt, göndörítő helye, kan- 
karék helye. b.

Hornstein, .szarukő, kovakő, á. 
Hornsteinporphyr, szarukőpor- 

flr. /.
Hörsaal, tanterem.
Hosenrohr, U-aiaku cső. l,<> 
Hospital, kórház.
Huh, emelés, lökés, járat. gé. 
Hubgeschwindigkeit, emelés se

bessége, járatsebesség. gé. 
Hubhöhe, emelés magassága, já

ratmagasság. gé.
Hublänge, járat hossza. gé. 
Hubpumpe, szívó szivattyú, gé. 
Hubwgsser, emeltvíz. ß .  
Hubwechsel, járatváltás, ß .  
Hubzahl, emelések — járatok 

száma. gé.
Hubzähler, emelésszámláló, já

ratszámláló. gé.
Hufeisen, patkóvas. 
Hufeisenförmig, patkóalaku. 
Hügel, domb.
Hügelland, dombos vidék. 
Hügelreihe, dombsor.
Hülfe, segítség; ärztliche Hülfe, 

orvosi segítség.
Hülfeleistung, segítés.
Hülflos, gyámoltalan. 
Hülflosigkeit, gyámoltalanság 
Hülfsamt, segédhivatal. 
Hülfsarbeiter, segédmunkás. 
Hülfsbueh, segédkönyv. 
Hülfskasse, segédpénztár. 
Hülfskessel, tartalékkazán, gé. 
Hülfsmaschine, tartalékgép, gé. 
Hülfsmittel, segédeszköz. 
Hülfspumpe, segédszivattyú, b. 
Hülfsquelle, segédforrás. 
Hülfswärter, segédkezelő, gé. 
Hülse, hüvely, tok, persely, gé. 
Hülse des Hammerhelbs, verő

nyéltok. ko.
Hülsenbüchse des Hammerge

rüstes, csaphüvely, ko. 
Hülsenring, verőnyéltok. ko.
Human, emberséges.

Humus, televényfold.
Hund, Grubenhund, csille, b. 
Hundaufschneider, csillejegvzö. 

b.
Hunderad, csillekerék. b. 
Hundförderung, csilleszállítás. b. 
Hundgedinge, csilleszakmäny. b. 
Hundkasten, csilleszekrény. I>. 
Hundlauf, csillepálya, palló. h. 
Hundlaufen, csillézni. b. 
Hundlaufer, csilléi·, csilJéző. b. 
Hundmeisterhammer, esi Ilik; i-

lapács. b.
Hundspengelstechen , lomhái - 

kodni. b.
Hundsteg, csilleszeg. b. 
Hundstossen, csillézni. b. 
Hundstösser, csillár, csilléző. b. 
Hundstössergedinge, csillérszak- 

mány. b.
Hundwalzen, csillokerék. h. 
Huntmannsstahl , luuitmann-

aczél. ko.
Hut des Treibherdes, a leűző 

tűzhely kupakja, ko.
Huthaus, őrház. b.
Hutmann, felőr, ügyelő, h. 
Hutring, a leűző kupak gyűrűje. 

ko.
Hütte, huta, kohó. ko. 
Hüttenabfälle, kohóhulladék, ko. 
Hüttenabsehnitt, kohó zárszá

madás. ko.
Hüttenafter, kohólmtledék. ko. 
Hüttenamt, kohóhivatal, ko. 
Hüttenanlage, kohótelep. ko. 
Hüttenapparat, kohókészülék.

ko.
Hüttenarbeit, kohómunka. ko. 
Hüttenarbeiter, kohómunkás, ko. 
Hüttenbau, kohóépítés, ko. 
Hüttenbeamte, kohótiszt. ko. 
Hüttenbetrieb, kohómunka. ko. 
Hüttenedukt, kohóválmány. ko. 
Hüttenfabrikat, kohógyártmány. 

ko.
Hüttenfeines Silber, kohófinom 

ezüst. ko.
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Hüttengast, kohóbérlő. ko.
Hüttengebäude, kohóépület, ko.
Hüttengezähe, kohószerszám. ko.
Hüttenherr, kohótulajdonos. ko.
Hüttenhutmann, kohöfolör, ko

hóügyelő. ko.
Hüttenkatze, kohókői·, ko.
Hüttenkosten, kohóköltség. ko.
Hüttenkunde, kohászattan, ko- 

hótan. ko.
Hüttenleute, kohászok, ko.
Hüttenmann, kohász, ko.
Hüttenmeister, kohófőnök, hu- 

tamestei·. ko.
Hüttennebenprodukt, mellék 

kohótermény, ko.
Hüttennicht, czinkes tapadók és 

szállópor. ko.
Hüttenprobe, kohópróba. Id.
Hüttenprobierer, kohókémlő. ko.
Hüttenproeess, kohászati folya

mat. ko.
Hüttenprodukt, kohótermény. 

ko.
Hüttenrauch, kohófüst, szálló

por. ko.
Hüttenreise, olvasztás szaka. ko.
Hüttenremedium, kohász segít

ség. ko.
Hüttensehieht, kohónapszám, ko.
Hüttenschlag, kohóterület, ko.
Hüttenschmelzbuch, olvasztások 

könyve, ko.
Hüttensehreiber, kohóírnok. ko.
Hüttensilber, kohó ezüst. ko.
Hüttensohle, kohótalaj. ko.
Hüttensteuer, kohóadó. ko.
Hüttenverwalter, kohógondnok. 

ko.
Hüttenwerk, huta, kohó, kohómü. 

ko.
Hüttenwesen, kohászat, ko.
Hüttenzeit, olvasztás szaka, faj - 

tatás szaka. ko.
Hüttenzettel, kohóbárcza. ko.
Hüttenzins, kohóbér. ko.
Hüttenzweig, kohászati ág. ko.

Hüttenzwischenprodukt, kohá
szati féltermény, ko.

Hyalin, üvegalaku. á. 
Hydrargyrum, kényeső. á. 
Hydrat, hidrát, v.
Hydraulik, vízműtan, vízépítés. 
Hydrauliker, vízépítő. <>. 
Hydraulisch, vízműtani, vízépítő. 

ó.
Hydraulische Probe, vízműtani

kísérlet. yé.
Hydraulische Presse, vízműtani 

sajtó. yé.
Hydraulischer Kaik, vízépítő

mész. é.
Hydraulischer Widder, vízmű

tani kos. yé.
Hydrodynamik, vízcrőtan. yé. 
Hydrogen, hidrogén, é. 
Hydrometallurgische Processe,

kohászati folyamatok nedves 
úton. ko.

Hydrometer, vízmérő, jé. 
Hydrometrie, vízméréstan, yé. 
Hydroplutonisch, hidroplutói. f. 
Hydrostatik, víznyugvástan. yé. 
Hyena, hiéna. / .
Hygrometer, nedvességmérő. 
Hygrometrie, nedvességmérőtan. 
Hygroskop, nedvesség mutató. 
Hygroskopisch, nedvesedő. 
Hygroskopisches Wasser, beszí

vott víz.
Hyopotamus, hyopotamus. / .  
Hyotherium, hyotherium. /'. 
Hypargyrit, ezüstantimonsulfu- 

ret. á.
Hyperbel, mentelek, hiperbola. 

hm.
Hyperboloid, hiperboloid. 
Hyperitsehiefer, hypcritpala. /. 
Hyperoxyd, hiperoxid. v. 
Hypersthenfels , hypersthen - 

szikla, f .
Hypersthenit, hyperslhenit. /'. 
Hypoeykloide, hipocikloida. 
Hypomochlion, támaszpont, yé. 
Hypothek, jelzálog, liitelzálog.

13*
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Hypothekarisch, hitelzálogi. 
Hypothekenbank, hitelbank. 
Hypothenusa, átfogó, lm. 
Hypothesis, föltevés, föltétel. 
Hypothetisch, föltételes. 
Hyraeotherium, hyraeotherium. 

/·

I.
Ichse, födélzug. é. 
Iehsensparren, zúgsz áru fa. é. 
Ichsentram, csurgó gerenda. L 
Ichthyosaurus, ichthyosaurus. /. 
Ideal, ideál; m. n. képzelt.
Idee, eszme ; fixe Idee, rögeszme. 
Ideenassociation, eszmetársu

lás.
Identification, azonosítás. 
Identisch, azonos.
Identität, azonosság.
Igelsalz, sóalja. sb.
Ignorant, tudatlan.
Ignoranz, tudatlanság. 
Ikosaeder, húszlapos alak. á. 
Ikositetraeder , huszonnégyes 

alak, deltoid huszonnégyes. A. 
Illegal, törvénytelen.
Illiquid, igazolatlan, nem érvé

nyesített.
Illusion, ámítás.
Illusorisch, látszatos.
Imaginär, képzelt.
Im Betriebe, szolgálatban levő, 

forgalomban levő, művelésben 
levő. b.

Imitation, utánzás. 
Immatriculation, beigtatás. 
Immatriculiren , anyakönyvbe 

beigtatni.
Immediat, közvetetten. 
Immobilien, ingatlanságok, in

gatlanok.
Immoralisch, erkölcstelen. 
Immoralität, erkölcstelenség. 
Immunität, mentesség. 
Impenetrabilität, áthatolhatlan- 

ság.

Impetrant, felkérő, h.
Impetrator, felkérő. I.
Import, árubevitel, bevitel.
Importeur, bevivő.
Imposant, tekintélyes.
Impregnation, behintés, áztatás, 

telítés.
Impregnationszonen, behintett 

övék, telített övék. f .
Impregniren, telíteni.
Impregnirt, telített (fa), behin

tett (kőzet).
Impregnirgefäss, telítő edény.
Impregnirungsmethode, telítés 

módja.
Improtocolliren, beigtatni jegy

zőkönyvbe.
Impuls, lendítés.
Imputabel, beszámítható.
Imputiren, beszámítani.
Inactivität, tétlenség.
Inangriffnahme eines Baues, mí- 

velés megkezdése, b.
Inappellabel, fölebbezhetetlen.
Inauguriren, hivatalba igtatni.
In Betrieb setzen, mívelésbe 

venni, munkát megkezdeni, b.
Inhibition, beszívódás.
Incapacität, képességhiány.
Incasso, pénzbeszedés, pénzbe

hajtás.
Inclination der Magnetnadel,

lehajlás, hm.
Inelinationsnadel, lehajló mág

nestű. hm.
Inelinatorium, lehajlást mutató 

készülék, hm.
Inclusive, bezárólag.
Ineommensurabel, mérhetetlen.
Ineompatibel, összeférhetetlen.
Incompetent, illetéktelen.
Ineompetenz, illetéktelenség.
Inconsequent, következetlen.
Incorporation, bekebelezés.
In Corpore, testületileg.
Incorrect, hibás.
Incrustation, kérgesedés.
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Inerustiren, kérdezni, kérgesedni. 
Inculpant, vádló.
Inculpat, vádlott.
Ineulpiren, vádolni.
Ineurabel, gyógyíthatatlan. 
Index, névmutató, tárgymutató. 
Indicator, jelző, indikátor. 
Indicatordiagramm, indikátor

diagram.
Indicien, jelenségek.
Indifferent, közömbös. 
Indifferenzfläche, közömbös lap. 
Indifferenzpunkt, közömbös 

pont.
Indirect, közvetve, közvetett. 
Individual, egyéni.
Individuum, egyén.
Indolenz, közöny.
Indorsata, hátirat.
In dorso, háliralilag. 
Indossament, hátirat. 
Inducirend, indító.
Induction elektrische, elektro

mos indítás.
Inductions Apparat, indító ké

szülék.
Inductions Elektricität, indított 

elektromosság.
Inductionsstrom, indított elek

tromos áramlat.
Inductor, indító.
Industrie, ipar.
Industrieartikel, iparczikk. 
Industriebahn, iparvasút. 
Industrieller, iparos. 
Industrie-Verein, iparegyesület. 
Infatigabel, fáradhatatlan. 
Infleiren, fertőzni.
Infiltration, I>eszüremlés. 
Infiltriren, beszüremleni. 
Information, értesítés. 
Infusorien, ázalagok, infuzóriák.

Infusorienlager, infuzóriatelep. 
/·

Ingangsetzen eine Maschine,
gépet megindítani, gé. 

Ingenieur, mérnök,

Ingenieurassistent, segédmér
nök.

Ingenieureorps, mérnöki kar. 
Ingot, öntött tuskó, ingot. ko. 
Ingrossist, számjegyző.
Inguss, öntő minta. ko. 
Ingussbank, öntőkepad. pv. 
Ingussblech, öntőkelemez, pv. 
Ingusshalteisen, öntőmintát tar

tó vas. pv.
Ingusshammer, öntőkekalapács.

pv.
Ingusshammerring, öntőkeka

lapács karikája, pv. 
Ingussstütze, őntőketámasz. pv. 
Ingussträger, öntőketartó. pv. 
Ingusstragstange, öntőkehordó 

rúd. pv.
Inhalt, tartalom; Metallinhalt

fémtartalom ; ko. kubischer 
Inhalt, köbfogat, köbtartalom.
é.

j Inhaltsbestimmung, tartalom
meghatározás ; ké. köbmérés, 
térfogatszámítás, é. 

Inhaltsverzeiehniss, tartalom- 
jegyzék. ké.

Inhibiren, megtiltani. 
Inhibitorium, megtiltó parancs. 
Inhuman, embertelen.
Initiative, kezdemény. 
Injectionswasser, befecskendett 

víz. yé.
Injector, sugárszivattyú, gé. 
Inland, belföld.
Inländisch, hazai.
Inliegend, mellékelt.
Innoviren, újítani.
Inoceramus, inoceramus. f. 
Inquiriren, vizsgálni.
Inschlitt, faggyú.
Inschrift, felirat.
Inserat, hirdetmény hírlapban. 
Insertionsgebühr, hirdetés dija. 
Insiegel, pecsét.
Insignien, jelvények.
In solidum, együttesen. 
Insolvent, fizetésre képtelen.
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Inspection, felügyelet.
Inspector, felügyelő.
Inspeetorat, felügyelőség. 
Inspicient, megszemlélő. 
Inspiciren, megszemlélni. 
Installation, hivatalba igtatás. 
Inständig·, könyörögve.
Instanz, folyamodvány; erste 

Instanz, első fokú bíróság. 
Instinct, ösztön.
Institut, intézet.
Institution, intézkedés, m. t. in

tézmény.
Instruction, utasítás; m. t. uta- 

sítvány.
Instruetiv, tanulságos. 
Instruiren, utasítani, fölszerelni. 
Instrument, műszer, szerszám. 
Instrumentenbrett , szerszám

deszka. (jé.
Instrumentenstahl, szerszám- 

aczél. (jé.
Insubordination, fegyelmeden - 

ség.
Insuffieienz, elégtelenség. 
Intabulation, botáblázás. 
Intabuliren, betáblázni. 
Integral, egészlet. 
Integralgleichung, integrál- 

egyenlet.
Integralrechnung, i n 1 egrál szá

molás.
Integration, egészelés, integrálás. 
Integrationsmethode, egészelés

módja.
Integriren, egészeim. 
Intelleetuell, értelmi. 
Intelligent, értelmes. 
Intelligenz, értelmesség. 
Intension, hatás.
Intensität, hatásosság.
Intensiv, hatásos.
Intention, szándék. 
Interealarzinsen, időközi kamat. 
Intercedent, közbenjáró. 
Intercession, kö zb enj ár ás. 
Interdict, tilalom.
Interessant, érdekes.

Interesse, érdek.
Interessen, kamat. 
Interessenausstand, kamathá

tralék.
Interessenrechnung, kamatszá

molás.
Interessirt, érdekelt. 
Interimsanweisung, ideiglenes 

utalvány.
Interimsausgabe, ideiglenes ki

adás.
Interimseinnahme, ideiglenes be

vétel.
Interimsconto, ideiglenes szám

adólap.
Interimsquittung , ideiglenes 

nyugtató.
Interimsreehnung, ideiglenes 

számadás.
Intermittirend, szakadozott. 
International, nemzetközi. 
Interpolation, kézbesítés. 
Interpoliren, közbesíteni. 
Interpretation, értelmezés. 
Interpretiren, értelmezni. 
Intertention, élelmezés. 
Intervall, időköz.
Intervenient, beszálló. 
Interveniren, közbenjárni. 
Intervention, közbenjárás. 
Intimat, intézmény.
Intimation, intézés.
Intoleranz, türelmetlenség. 
Intoxication, mérgezés. 
Introduction, bevezetés. 
Inundationsdamm, árvízgát. é. 
Inundationsgebiet, ártér. 
Inventar, lelettár. 
Inventargegenstand , lelettári 

tárgy.
Inventarial, lelettári. 
Inventarium, lelettár. 
Inventarienconto, lelettári szá

madólap.
Inventarjournal, lelettári napló. 
Invention, találmány. 
Inventiren, leletezni.
Inventur, leletezés.
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Investigation, nyomozás. 
Investiren, bombázni. 
Investition, bevuházás. 
Involviren, benfoglalni.
Inzieht, vád.
Irisiren, szivárvány színeket ját

szani.
Irrational, okszerűtlen. 
Irregulär, szabálytalan. 
Irrenanstalt, tébolyodottak in

tézete, őrültek háza.
Irrig, téves.
Irrung, tévedés.
Isodynamiseh, egyenlő erejű. 
Isogon, egyenlő elhajlása. 
Isoklin, egyenlő lehajlása. 
Isolator, szigetelő.
Isoliren, elszigetelni. 
Isolirsehiehte, választó réteg. é. 
Isolirung, szigetelés.
Isomer, egyenlő anyaga. 
Isomerie, egyenlő anyagnság. 
Isometrisch, egyenlő méretű. 
Isomorph, egyenlő alakú. 
Itakolumit, hajlékony homokkő. 
Itinerarium, útirajz.

J.
Jahrbuch, évkönyv. 
Jahresabschluss, évi zárlat. 
Jahresabonnement, évi bérlet. 
Jahresbedarf, évi szükséglet. 
Jahresbericht, évi jelentés. 
Jahresbesoldung, évi fizetés. 
Jahresbilanz, évi egyenleg. 
Jahreserforderniss, évi szükség

let.
Jahresertrag, évi jövedelem. 
Jahrespraeliminar, évi előirány

zat.
Jahresrechnung, évi számadás. 
Jahresschluss, évi zárlat. 
Jahrgang, évfolyam.
Jahrgehalt, évi fizetés. 
Jahrgeld, évi dij.
Jährlich, évenként.
Jahrring, évgyűrű, érd.

Jahrzahl, évszám.
Jalousie, ablakernyő. é. 
Jamesonit, ólomantimonsulfür.

á.
Jaspis, jáspis, kovasav. á. 
Jetztwelt, jelenvilág. / .
Joch, keresztgerenda, járomfa; 

é. hold.
Joehband hídlábkötő. é. 
Jochbaum, hídezölöp. é. 
Jochbrücke, járomhíd. é. 
Joehpfeiler, hídláb. é. 
Joehschliesse, kapocsfa. é. 
Jochweite, hídjáromköz. é.
Jód, jód. V.
Jodsilber, jódezüst. v.
Journal, napló.
Journalfolio, naplólap. 
Journalismen, naplózni. 
Journalnummer, naplószám. 
Journalpost, naplóczikk, napló-

tétel.
Jude, a m. Luppe, bocs. ko. 
Judenfrisehen, bontókészelés. ko. 
Judenhaggen, bocshorog. ko. 
Jungensteiger, suhanezokra 

ügyelő, b.
Jünger im Felde, később jött 

a határba, h.
Jungfernblei, lángólom. ko. 
Jungfern Quecksilber, termés 

kényeső. b.
Jungfern Schwefel, termés kén. 

b.
Jungferngold, termés arany. b. 
Junghäuer, vágó segéd, b 
Jungsehlämmer, szérelő segéd. 

z.
Jura, júra. /'.
Juraformation, júraképződmény. 

/■
Jurassisch, júrakorszakbeli. J. 
Jurassische Ablagerung, júra- 

korszak lerakódásai, f .  
Juridisch, jogilag.
Jurisdiction, törvényhatóság. 
Jurist, jogász.
Justirdocke, reszelő állvány, pv.
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Justiren, igazítani, helyesbíteni, 
szabályozni.

Justirklotz, szabályozó üllő. pv.
Justirschraube, szabályozó csa

var. (jé.
Justirstreckwerk, szabályozó 

nyújtóméi, pv.
Justirtafel, sulyszabályozó tábla. 

pv.
Justirungsfeile, szabályozó re

szelő. pv.
Justirungsmasehine, szabályozó 

gép. pv.
Justirwage, szabályozó súly- 

mérő. pv.
Justipzimmer, szabályozó mű

hely. pv.
Justizbeamte, igazságügyi tiszt

viselő.
Justizpflege, igazságszolgáltatás, i
Juwel, drágakő. !

K.
Kabel, kábel, drótkötél.
Kabelseil, vastag drótkötél, b.
Kachelofen, cserépkályha. é.
Kahlgehen beim Treiben, kó

pén· űzés. ko.
Kahnföpderung, sajkaszállitás.

b.
Kainozoisch, kainozói, ujótetbeli.

/'·
Kalamin, czinkbidroszilikát, gal- 

máj. á.
Kalcinirofen, pörkölő kemencze. 

ko.
Kali, káli; Kalihydrat, kálihi- 

drat; Kalilauge, kálilúg: Ka
lisalz, kálisó. V.

Kaliber, üreg, ürminta. ko.
Kalibepvopstreekwalze, ürege- 

zett előhenger. ko.
Kalibriren, űregezni. ko.
Kalifeldspath, káliföldpát. á.
Kaliglimmep, kálicsillám, á.
Kalihydrat, marókáli. v.
Kalium, kálium, v.

Kaik, m ész; ausgiebiger Kaik, 
sikeres mész; abgestorbener, 
verwitterter, abgestandener 
Kalk, elavult m ész; fetter 
Kaik, kövér mész; gelöschter 
Kaik, oltott m ész; trocken 
gelöschter Kaik, szárazon ol
tott mész : hydraulischer 
Kaik, vízálló mész; lebendi
ger, ungelöschter, gebrann
ter Kalk, maró mész; mage
rer Kalk, sovány mész ; todt- 
gebrannter Kalk, agyonége
tett mész. é.

Kalkanwurf, mészvakolat. é.
Kalkbespritzung, mészfecsken- 

dezés. é.
Kalkbewurf, mészvakolat. é.
Kalkbreccie, mészbroccia. f .
Kalkbrei, mészpép. L
Kalkbrennen, meszet. égetni. é.
Kalkbrenner, mészégető.
Kalkbruch, mészkőbánya.
Kalkdiabas, mészdiabas. / .
Kalkdiorit, mészdiorit. /.
Kalkerde, mészföld.
Kalkgebirg, mészhegység.
Kalkglimmersehiefer, meszes 

csillámpala. f.
Kalkgrube, mészgödör. é.
Kalkhaltig, mész fa r I a Imi i.
Kalkhydrat, oltott mész.
Kaikig, meszes.
Kalkiger Sandstein, meszes ho

mokkő. /'.
Kalkkasten, meszes láda. é
Kalkkelle, vakoló kanál. é.
Kalkknotenschiefer,mészcsomós 

pala. / .
Kalkkrücke, mészkavaró, é.
Kalklager, mésztelep, / .
Kalklöschen, meszet oltani, é.
Kalklöschtrog, Kalklöschtruhe,

mészolló láda. é.
Kalkmauerung, mészfalazat, é.
Kalkmergel, mészmárga. / .
Kalkmilch, mésztej, mőszié. é.
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Kalkmörtel, meszes habarcs; 
hydraulischer Kalkmörtel,
vizbcnkötő habarcs, é. 

Kalkofen, mószkemencze. é. 
Kalkpapier, másoló papiros. 
Kalkputz, mészvakolat. <’ 
Halkrahm, mésztcj. é.
Kalkreieh, mószben bővelkedő. 

./■
Kalkreiche Sedimente, mészben 

bővelkedő üledékek. /'. 
Kalksehicht, mészréteg. 6. 
Kalkschiefer, mészpala. / .  
Kalkschlamm, mésziszap. f. 
Kalksilieat, mészszilikát. v. 
Kalksinter, mészszivárgány. cse- 

pegőkő. / ’.
Kalkspath, mészpát, calrit. A. 
Kalkstein, mészkő, f.
Kalktuff, mésztuff. /'. 
Kalkverputz, mészvakolat. é. 
Kalkwasser, mészvíz, é. 
Kalkzuschlag1, mészadalék. ko. 
Kalligraph, szépíró. 
Kalligraphie, szépírás. 
Kalloehrom, ólomchromát. A. 
Kalo, fogyaték, apadék. ko. 
Kálóméi, kényeső chlorür. v. 
Kait, hideg.
Kaltblasen, szünclelni. ko. 
Kaltbruch, hideglörés. /,■<>. 
Kaltbrüchig, hidegen törő. ko. 
Kältemisehung, hűtő elegy. r. 
Kaltfrischen, hidegkészelés. ko. 
Kaltgang, hideg olvasztófolva- 

mat. ko.
Kalthämmern, hidegen ková

csolni. ko.
Kaltmeissel, edzett véső, hideg 

véső. yé.
Kaltscheere, hideg olló. yé. 
Kalthartschlagen, hidegen ko

vácsolni. (jé.
Kaltschmieden, hidegen ková

csolni. (jé.
Kaltstehen des Ofens, az ol

vasztás szünetelése, ko. 
Kalttreiben, hűvös leűzés. ko.

Kaltwasserpumpe, hidegvizszi- 
vattyú. yé.

Kamerad, bajtárs. 
Kameradschaft, társaság. 
Kamerái, kincstári.
Kameralgut, kincstári jószág. 
Kameralherrsehaft, kincstári 

uradalom.
Kameralverwaltung, kincstári

igazgatóság.
Kamin, kémény.
Kamm der Räder, kerékfog; yé. 

Kamm des Gebirges, hegyge- 
rincz, / ’. elvető ér. b. 

Kammbalken, fogasgerenda, é. 
Kammer, kincstár, kamara. 
Kammerbau, kamaravájás. sb. 
Kammergraf, kamaragróf, bá

nyagróf.
Kammerprobirer, főkémlő. ké. 
Kammerprocurator, kincstári 

ügyvivő.
Kammerschleusse , szekrényes 

vízfogó. é.
Kammholz, kerékfognak való fa. 

,/é.
Kammkies, vasbisulfuret. A. 
Kammloeh, foghely. yé. 
Kammrad, fogaskerék, yé. 
Kammwalze, fogasgörönd yé. 
Kämpfer, boltváll. é.
Kamsasse, kapocsfészek geren

dában. é.
Kanal, csatorna, é.
Kanalnetz, csatornahálózat, é. 
Kanalplatten, csatornafedő la

pok. ko.
Kanne bei den Frischherden,

fuvókatok. ko.
Kannelkohle, kennelszén. á. 
Kanonenbohrer, nagyfúró. yé. 
Kanonenmetall, ágyúfém. ko. 
Kante, él, széle valaminek. 
Kantenachse, éltengely. A. 
Kantenpfahl, szögletczölöp. é. 
Kantenriss, élrepedés, ko. 
Kantenschiene, állósín. l>. 
Kantenwinkel, élek szöge. A.



Kantholz, fordító fa. c.
Kantig·, szögletes, é.
Kanzelist, Írnok.
Kanzlei, írószoba. 
Kanzleibeamte, írnok. 
Kanzleidiener, hivatalszolga. 
Kanzleidirector, írnokok igaz

gatója, másoló személyzet igaz
gatója.

Kanzleipapier, irópapiros. 
Kanzleipauschale, irnoki átalány, 

írószerek átalánya.
Kanzleistyl, hivatalos stílus. 
Kanzleivorstand, írnokok főnöke, 

másoló személyzet főnöke. 
Kaolin, porczellánföld. ú.
Kapelle, űzőké. ké.
Kapellengold, tisztított arany. 

ki'.
Kapellenkluft, üzőkefogó. ké. 
Kapellenmodell, üzőkeminta. ké. 
Kapellensehlagen, űzőkét készí

teni. ké.
Kapellensehläger, üzőkekészítő. ! 

ke.
Kapellensilber, tisztított ezüst.

ké.
Kapellenzange, üzőkefogó. ké. 
Kapellenzug, üzőkeszívás. ké. 
Kappelliren, űzőkén leűzni. ké. \ 
Kapital, töke, alaptőke. i
Kapitaleonto, alaptőke számadó | 

lapja.
Kappe, homlokfa, süvegfa. h. 
Kappeisen, foglaló vas. <μ·. 
Kappenbaum, süveggerenda, b. 
Kappengewölb, süvegboltozat.

é.
Kappenroek, csuklyás kabát. b. 
Kapselform, hüvelyminta. kő. 
Kapselguss, hüvelyöntés. ko. 
Karat, karát. pv.
Karniesshobel, párkánygyalu. é. 
Karpathensandstein, kárpáti ho

mokkő.
Karren, targoncza. b. 
Karrenförderung, targoncza- 

szállítás. b.

Karrenführer, targonczás. I>.
Karrenwagen, taligaszekér, é.
Karstenit, 1. Anhydrit, ú.
Karstkalkstein, karsztmészkő. / .
Karte, térkép.
Kartenbüehse, térképtok. hm.
Kartengestell, térképállvány, b.
Kartenregister, térkép lajstrom. 

bm.
Kartensammlung, térképgyűjte

mény. b.
Kartiren, térképeiül, bm.
Kartitseh, félkészvas. ko.
Kartitscharbeit, előkészülés, ko.
Kartitschschmiede, olökészelt- 

vasat finomító, ko.
Käse im Probirofen, agyagtalp. 

ké.
Kasse, pénztár.
Kassenanweisung, pénztári utal

vány.
Kassenausweis, pénztári kimuta

tás.
Kassenbestand, pénztári készlet.
Kassenbilanz, pénztári egyenleg.
Kassenbuch, pénztárkönyv.
Kasseneonto, pénztári számadó- 

lap.
Kasseneontrollor, pénztári el

lenőr.
Kassendefeet, pénztári hiány.
Kassenjournal, pénztári napló.
Kassenmanipulant, pénztárke

zelő.
Kassenreehnung, pénztári szá

madás.
Kassenrest, pénztári maradvány.
Kassenrevision, pénztárvizsgálás.
Kassenrevisionsprotoeoll, pénz

tári vizs-gálat jegyzőkönyve.
Kassenscontrirung, pénztárvizs

gálás.
Kassenvorsehuss, pénztári elő

leg.
Kassier, Kassirer, pénztáros.
Kassiterit, ónoxid, ónkő, ónércz.

á.
Kasten, padozat; b. szekrény, jé.
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Kastenförmerei, szekrény min
tázás. ko.

Kastengebläse, szekrény fúvó. ko. 
Kastenguss, szekrényöntés. ko. 
Kastenrad, merítőkerék. gé. 
Kastenschlagen, padozni. b. 
Kastenschloss, borított zár. é. 
Kastensieb, köpüszita. 0. 
Kastenstange, padozatvánkos, b. 
Kastenzimmerung, gerendapad. 

b.
Katalog, lajstrom. 
Kataraktsteuerung, katarakt- 

váltogató. gé.
Kataster, teíekkönyv. 
Katastralkarte, kataszteri tér 

kép.
Katastrophe, válság, szerencsét

lenség.
Kategorie, osztályzat, sorozat. 
Kathete, befogó.
Katogen, katogén. alulképződött.

Katzengold, sárga csillám, á. 
Katzensilber, feliéi- csillám, á. 
Kaue, bányakunylió. L.
Kauf, vásárlás.
Kaufbetrag, vételár.
Kaufblei, áruólom Í v .  

Kaufbrief, adásvevésre vonat
kozó szerződés.

Kaufeontraet, adásvevésre vo
natkozó szerződés.

Kaufen, venni, vásárolni. 
Käufer, vevő.
Kaufgegenstand, vásárlás tár

gya·
Kaufgeschäft, vásárló üzlet. 
Kaufglätte, árumázanyag, áru- 

gelét. ko.
Käuflich, megvásárolható. 
Kaufmann, kereskedő. 
Kaufmännisch, kereskedői. 
Kaufmannsgut, áruczikk. 
Kaufpreis, vételár.
Kaufprobe, kereskedelmi próba. 

ke.
Kaufschilling, vételár.

Kaufsumme, vételösszeg.
Kaufvertrag, adásvevésre vo

natkozó szerződés.
Kaufwerth, vételérték.
Kaustikum, marószer. v.
Kaustisch, maró, v.
Kaute, agyagbánya.
Kautschuk, kaucsuk, gummi; 

vulkanisirtes Kautschuk, vul- 
kánozott kaucsuk. gé.

KautschukbufFer , kaucsuküt- 
köző. gé.

Kautschukpackung, kaucsuk- 
zárotás. gé.

Kautschukplatte, kaucsuklap. gé.
Kautsehukring, kaucsukgyürű.

<F-
Kautsehukschlauch, kaucsuk- 

tömlő. gé.
Keffer, emelőgém. gé.
Kegel, kúp.
Kegelaehse, kuptengely,
Kegelband, sarokpánt. é .

Kegelberg, kúpos hegy. /'.
Kegeldaeh, kúpfödél. é.

\ Kegelförmig, kúpalaku.
Kegelherd, kúpos szer. z.
Kegelrad, kúpos kerék, g é .

Kegelrohr, kúpos cső. gé
Kegelschnitt, kúpszelet.
Kegelventil, kúpos szellentyű. 

!/<’■
Kehlbalken, torokgeronda. é.

Kehien, völgvelni. é.

Kehlhammer, völgyeid kalapács. 
U<‘·

Kehlheimerplatte, kehllieimi 
tábla. ]>t).

Kehlhobel, hornyoló gyalu, é

Kehlrinne, födélzug. é.
Kehlsparren, zugszarufa, é.
Kehlstichbalken, torokfiókge- 

renda. é
Kehlung, hornyolat. é.
Kehlziegel, oromcserép, öblös 

födélcserép, é.
Kehrherd, seprőszér. 0.
Kehrrad, váltó vízkerék. gé.
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Keil, ék.
Keilbesetzung, ékfojtás, b. 
Keildamm, ékrekesz, ύ.
Keilen, ékelni, é.
Keilerz, ékes érez. b. 
Keilförmig, ékalaku. 
Keilgeviere, ékkáva. b. 
Keilhammer, ékalaku kalapács. 

gé.
Keilhaue, csákány, b. 
Keilhauenarbeit, csákány munka. 

b.
Keilhaue erlegen, csákányt ná

cióink b.
Keilkranz, ékkáva. b.
Keillage, éksor. b.
Keillänge, ékhossza. 
Keilloehbohrmasehine, éklyu- 

katfúró gép. gé.
Keilnuth, ékhorony. gé. 
Keilpresse, éksajtó. gé. 
Keilputzka, ékverő. lm. 
Keilrahmen, ékkeret. ko. 
Keilring, ékgyűrű. ko. 
Keilsehlägel, ékverő. ko. 
Keilsehloss, ékzár. é.
Keilsitz, ékfészek, gé. 
Keilverbindung, ékkötés. gé. 
Keilverspündung, ékrekesz, b. 
Keilzapfen, ékcsap. gé. 
Keilziegel, éktégla. é.
Kelehtute, kémlőesupor, próba- 

csupor, ké.
Kelle, vakoló kanál; é. merő ka

nál. ko.
Keller, pincze. é.
Kellerfenster, pinczeablak. é. 
Kellergeschoss, pinczesor. é. 
Kellerhalsmauerung, pinczeto- 

rok falazás, é.
Kengottit, ezüstantimonsulfuret.

á.
Kennen, ismerni; kennen ler

nen, megismerni.
Kenner, szakértő.
Kennerblick, jártas szem. 
Kenntniss, ismeret; zur Kennt- 

niss nehmen, tudomásul venni.

Kennzeichen, ismertető jegy. 
Kennzeichnen, megjelezni. 
Kerargyrit, chlorezüst. ó. 
Kerbe, rovaték.
Kerben, rovátkolni.
Kerbholz, rovás.
Kerbig, rovátkos.
Kerbmesser, hornyoló kés. é. 
Kermesit, antimonoxisulfid, vö- 

rösantímonércz. á.
Kern, rnintatő; ko. magva vala

minek.
Kernbohrer, magfúró, fogas véső. 

b.
Kernbreeher am Bohrapparat,

magtörő cső. b.
Kern der Sonne, a nap magja. /. 
Kerndreher, mintabélkerekítő. 

ko.
Kerndurchmesser, tőátmérő, ko. 
Kerneisen, mintatőtengely. ko. 
Kernerz, szemelt érez. b. 
Kernfäule, gesztkorhadás. érd. 
Kernguss, tőre öntés. ko. 
Kernholz, geszt. érd.
Kernicht, szemkés. b. 
Kernkasten, tőszekrény, ko. 
Kernlinie, középvonal. 
Kernmarke, ürjegy. ko. 
Kernmauer, bélfalazat, lm. 
Kernriss, bélrepedés, ko. 
Kernröhrehen , mint a bélcsö

vecske. ko.
Kernrösten, magpörkölés, ko. 
Kernsalz, kristálysó. .s-h. 
Kernsehacht eines Ofens, bélto

rok. ko.
Kernspindel, mintatőtengely. ko. 
Kernstahl, szerszámaczél. gé. 
Kernstück, mintatő. ko. 
Kernthon, tőagyag. ko. 
Kerntrog, érczteknőcske. b 
Kessel, üst, katlan, kazán; Ge

birgskessel, hegyöböl, hegy
katlan.

Kesselabzug, üstfölzék. ko. 
Kesselanker, kazánkapocs, gé. 
Kesselarbeit, kazánmunka. gé.
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Kesselarmatur, kazánfölszerelés.
</é.

Kesselbatterie, üsttelep. ko. 
Kesselbekleidung, kazánburko

lat. gé.
Kesselblech, kazáulemez. gé. 
Kesselbraun, rézpor. ko. 
Kesseldampf, kazángőz. gé. 
Kesseldom, kazánkupola, gé. 
Kesselfabrik, kazángyár. gé. 
Kesselfeuerung, kazánfütés. gé. 
Kesselförmig, üstalaku. 
Kesselgarnitur, kazánfölszerelés. 

gé.
Kesselhaus, kazánház. gé. 
Kesselheitzung, kazánfűtés. gé. 
Kesselmantel, kazánköpenyeg. 

gé.
Kesselmauerung, kazánfalazat.

é.
Kesselplatte, kazánlemez. gé. 
Kesselprobe, kazánpróba. gé. 
Kesselreparatur, kazántatarozás. 

gé.
Kesselrevision, kazánvizsgálás. 

gé.
Kesselriss, kazánrepedés, gé. 
Kesselschalen, rézüstlapok. ko. 
Kesselschmied, kazángyártó, gé. 
Kesselschmiede, kazángyár. gé. 
Kesselspeisepumpe, kazántápláló 

szivattyú, gé.
Kesselspeisung, kazántáplálás.

gé.
Kesselsprung, kazánrepedés, gé. 
Kesselstein, kazánkő. gé. 
Kesselsteinablagerung, kazán- 

kőleraködás. gé.
Kesselsteinverhinderer, kazán-

kőháritó. gé.
Kesselstütze, kazántartó. gé. 
Kesselverkleidung, kazánburko

lat. gé.
Kesselverstemmer, kazántöm - 

ködő. gé.
Kesselthal, katlanvölgy. /. 
Kesselwand, kazánfal. gé

! Kette, láncz; Gebirgskette, hegy
sor.

Ketteln, lánczolni.
Kettenbrueh, láncztört.
Kettenbrücke, lánczhíd. é.
Kettengebläse, lánczfúvó. gé.
Kettengelenk, Kettenglied,

lánczszem.
Kettenkunst, lánczos vízmerítő. 

gé.
Kettenkuppelung, lanczkapcso-

lás. gé.
Kettenlinie, lánczvonal.
Kettenmessung, lánczczalmérés. 

hm.
Kettennagel, mérő szeg. hm.
Kettenregel, lánczszabály.
Kettenring, lánczszem.
Kettensehmied, lánczmíves.
Kettenstab, lánczkaró. brn.
Kettenträger, lánczvonó. lm.
Kettentrommel, lánczdob. gé.
Kettenwinde, lánczos göngörítő. 

gé.
Kettenzieher, lánczvonó. hm.
Keuper, kájper. / .
Keuperdolomit, kájperdolomit. 

/·
Keuperkohle, kájperkőszén. f.
Keupermergel, kájpermárga. / .
Kiefer-gemeine, erdei fenyő. 

érd.
Kiefernholz, fenyőfa, é.
Kiehnstock beim Saigern, asza

lók. ko.
Kiehnstockdurchstechen, asza- 

lékolvasztás. ko.
Kiehnstocksaigerstück, csurga

tott aszalók, ko.
Kiehnstockverblasen, csurgatott 

aszalékfinomítás. ko.
Kienruss, szurokkorom.
Kies, kavics, békasó, kovács, á.
Kiesel, kova, békasó. ú.
Kieseleisenstein, vaskova. á.
Kieselerde, kovasav. v.
Kieselgalmei, czinkkova. á.



Kieselkalkstein, kovaturtalmu 
mészkő. / .

Kieselkupfer, rézkova, chryso
colla. ά.

Kieselgallerte, kovakocsonya, ά.
Kieselmalaehit, rézkova, chry

socolla. ά.
Kieselreieh, kovasavban bővel

kedő ; kieselreiehe Sedimente,
kovasavban bővelkedő üledé
kek. / .

Kieselsand, kovahomok.
Kieselsandstein, kovahomokkő.

/·
Kieselsäure, kovasav. r.
Kieselschiefer, kovapala. f.
Kieselschmelz, kovazománcz. ko.
Kieselsinter, kovaszivárgás, á.
Kieselskelett, kovaváz. á.
Kieseltuff, kováin ff. f
Kieselzinkerz, kalamin. á.
Kieserit, kieserit. <).
Kiesgrube, kavicsbánya, é.
Kiesig, kovacsos. b.
Kiesige Bleiformation, kovacsos 

ólomképződmény, b.
Kieslage, kavicsréteg. / .
Kieslauge, gáliezvíz. b.
Kiesschale, kovacskéreg.
Kiesschlich, kovacsszínpor. z.
Kiesstöckel, kéneskőrög. ko.
Kiesstuffe, kovacsérczdarab. b.
Killn, kiin, pörkölő kemencze. ko.
Kilogramm, kilogram.
Kilometer, kilométer.
Kippe, buktató, b.
Kippen der Gichten, adások bu

kása. ko.
Kippen der Wage, a sulymérő 

billenőse.
Kippkarren, hintás taliga, é.
Kippkette, buktató láncz. ko.
Kippregel, szintező vonalzó bot. \
Kippvorrichtung, buktató. />.
Kippwäsche, hintés mosó. z.
Kirchenkux, egvházi bányarész. 

b.

Kiste, láda ; Kiste zum Schläm
men, széregyengető. z. 

Kistenstahl, ládaaczél. ko.
Kitt, ragasz.
Kitten, ragasztani.
Kladde, .jegyzék.
Klafter, öl.
Klaftergeding, ölszakmány. b. 
Klafterholz, óllá.
Klaftermaass, ölmériék. 
Klaftern, öllel mérni. 
Klafterstab, öles lécz.
Klage, panasz.
Klagen, panaszt lenni.
Kläger, panaszlő.
Klageschrift, panaszlevél. 
Klammer, kapocs, fóglalóvas; /·. 

zárjel.
Klammerband, kapocsfa. é. 
Klammereisen, fóglalóvas. é. 
Klammerzange, kapocsgerenda. 

ti.
Klappe, csaptató, csappantyú, jé. 
Klappenthür, csapóajtó. b. 
Klappenventil, csapó szélién tyű.

r -
Klar, tiszta.
Klares Erz, érczmorzsalék. b. 
Kläre, morzsalék; b. szüredék. 

r.
Klärsumpf, tisztító medencze. s. 
Klarwasserlutte, tisztavízcsa

torna. z.
Klasse, osztály.
Klassiren, osztályozni, z. 
Klastisches Gestein, törgvület. 

/'
Klaubarbeit, érezválogatás. b. 
Klaubebühne, szedőasztal, b. 
Klauben, válogatni, szemelni, 

szedegetni, b
Klauber, érezválogató. T. 
Klauberjunge, válogató fiú. b. 
Klauberz, válogatott érez. b. 
Klaubherd, szedőasztal, b. 
Klaubholz, gal.yfa. érd. 
Klaubtisch, szedő asztal, b. 
Klaue, czűlűpverö füle. é.
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Klauenbohrer, karomfúló. b.
Klauenschraube, karomcsavar.

yé.
Klauenverband, marokkötés, é.
Klause, zárház a gáton. b.
Klausenwäehter, gátőr. erd.
Klausel, záradék, kikötés.
Klein, kicsiny.
Kleineisen, vékony vas, vas hul

ladék. ko.
Kleinfrischschmiede, kis bontó 

készelés. ko.
Kleingeld, aprópénz.
Kleinhandel, kiskereskedés.
Kleinhäuer, sódaravágó. sb.
Kleinheitzer, izzító, ko.
Kleinigkeit, kicsinység.
Kleinkohle, aprószén. b.
Kleinkörnig, aprószemű. b.
Kleinofen, kis olvasztó, ko.
Kleinschmiede, kis bontó késze

lés. ko.
Kleinspeisig, aprószemü. b.
Klemme, csiptető, szorító; sich 

klemmen, beszorúlni.
Klemmhaken, szorító horog. é.
Klemmschraube, szorító csavar. 

(jé.
Klempnerarbeit, bádogos munka. 

é.
Klingende Münze, pengő pénz.
Klinke, kilincs. 6.
Klinker, kongó tégla; é. hamu

salak. ko.
Klippen am Treibherd, billen

tyű. ko.
Kloben, horgos szeg. é.
Klobenrolle, horgos csiga. gé.
Kloben zum Pfaffenköpfboh

ren, tengelytok a tőkefő fúrá
sához. pv.

Klopfe, kótogó. b.
Klopfen, kótogni. b.
Klopfer, kótogó. b.
Klopfhammer, sulyok; ko. kó

togó kalapács, b.
Klopfholz, kótogófa. b.

Kloss, a. m. Eisensau, vasmedve. 
ko.

Klossleeh, medverézkéneskő. ko.
Klotz, tuskó, tőke. érd.
Klötzeldamm, ékrekesz, b.
Kluft, hasadék, erecske; b. fogó. 

ké.
Klüftel, fogó, ké.
Klüftig, hasadékos, repcdékes. 

b.
Klug, értelmes.
Klump, bocs. ko.
Klümper, görcs. ko.
Klumpfrischen, bocskészelés. ko.
Kluppe, fogó, csiptető, szorító; 

b. Schraubenschneidkluppe, 
csavarvágó. gé.

Knall, durranás.
Knallgas, durranó lég. v.
Knallgasgebläse, durranó léggel

fúvó. V.
Knallpulver, durranó por. r.
Knallquecksilber, durranó kény

cső. V.
Knallsilber, durranó ezüst. v.
Knallsignal, durranó jel.
Knappe, a. m. Bergknappe, bá

nyászlegény. b.
Knappschaft, bányász legénység. 

b.
Knappschaftsaussehuss, bá

nyászlegénységi választmány, b.
Knappschaftsbuch, legénység 

névjegyzéke, b.
Knappschaftskasse, társpénztár. 

b.
Knappsehaftsverband, bányász - 

legénység, b.
Knauer, kőrög. b.
Knauf, oszlopfej. é.
Knebel, akasztó láncz. b.
Knecht, kötélnyereg, hám; b. 

zúzóban bizgató ; a. pörölynél: 
támasz, ko.

Kneehtstrang, hámistráng, b.
Kneehtunterlage beim Hammer,

támaszlap. ko.



Kneifzange, Kneipzange, csípő-, 
harapó fogó. gé.

Knetmaschine, Knetwerk, gyú
rógép. gé.

Knie an Masehinentheilen, kö
nyök. gé.

Kniehebel, könyökemeltyű, gé. 
Knieleder, térdbőr. h. 
Kniepresse, könyökemelytűs 

sajtó. gé.
Knieröhre, könyökcső. gé. 
Kniestück, könyökcső. gé. 
Knistern, sustorogni, serczegni. 
Knochen, csont.
Knoehenasehe, csonthamu. lé. 
Knochenbreccie, csontbreccia. /'. 
Knochenmehl, csontliszt. ké. 
Knochenöl, csontzsír. gé. 
Knollen, görcs; ko.
Knollig, görcsös, ko. 
Knoppereisen, fodorvas. ko. 
Knospen bei der Bleiarbeit im 

schottischen Herde, ólom- 
bimbó. ko.

Knoten, görcs. ko.
Knotenpunkt, csomópont. 
Kndtensehiefer, csomós pala. / .  
Knotenseil, fogódzó kötél. b. 
Knüppeldamm, galytöltés. é. 
Koaks, Coaks, koksz. b.
Kobalt, kobalt, v. 
Kobaltauflösung, kobaltoldat. ké. 
Kobaltarsenkies, kobaltarzén- 

sulfür. á.
Kobaltblüthe, kobaltvirág, eryth- 

rit. á.
Kobalterz, kobaltércz. 5. 
Kobaltglanz, kobaltfény, kobal- 

tit. á.
Kobaltit, kobaltarzénsulfür, ko

baltfény. á.
Kobaltkies, kobaltsulfür. á. 
Kobaltprobe, kobaltpróba. ke. 
Kobaltsolution, kobaltoldat, ké. 
Kobaltspeise, kobaltfémeskö. ko. 
Kobern, széttörni vaskövet, b. 
Kobold, bányamanó. b.
Kochen, forrni, forralni.

Kochfrisehen, kavarni, ko.
Koehperiode beim Puddeln und 

Bessemern, forrás szaka. ko.
Kochsalz, konyhasó.
Koehsalzlauge, konyhasólúg. ko.
Kochsalzlaugerei, ezüstlúgzás. 

ko.
Koehsehlaeke, buzgó salak. ko.
Kohlbarren, széntár. ko.
Kohle, szén; mineralische Koh

le, ásvány szén; vegetabili
sche Kohle, faszén.

Kohlenabfall, szénhulladék, ko.
Kohlenabladeplatz, szénlerakó 

hely. ko.
Kohlenausbeute, szénnyeremény. 

ko.
Kohlenbahn, szénszállitó pálya.
Kohlenbecken, kőszénmedencze. 

/·
Kohlenbergwerk, kőszénbánya. 

b.
Kohlenbohrer, szénfúró. v.
Kohlenbrandprodukte, szénégés

terményei, v.
Kohlenbrennen, szenet égetni. 

érd.
Kohlenbrenner, szénégető, érd.
Kohlenbrennerei , szénégetés. 

érd.
Kohlendépőt, széntár. ko.
Kohleneisen, szénvas. v.
Kohleneisenstein, szénvaskő. á.
Kohlenfeuer, parázstűz.
Kohlenflötz, kőszéntelep, h.
Kohlenformation, szénképződ

mény. /'.
Kohlenfuhrmann, szénfuvaros.
Kohlenfüllen, boksatöltés, érd.
Kohlengestein, szénkőzet. f .
Kohlengestübbe, szénpor, ko.
Kohlengieht, szénadás. ko.
Kohlengrube, kőszénbánya. h.
Kohlengruppe, széntelepcsoport. 

/'·
Kohlenhalde, kőszénhányó. b.
Kohlenkalkstein, szénképződmé- 

nyí mészkő, szénmészkő, f .
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Kohlenkammer, széntár. ko. 
Kohlenkapelle, szénűzőke. ké.
Kohlenklein, aprószén, szrninm-

zsalék. h.
Kohlenklöppel, széndöngőlő. ko. 
Kohlenkorb, szénkosár. ko. 
Kohlenkrücke, széngcreblve. ko. 
Kohlenladebühne, szénrakodó. b. 
Kohlenlager, kőszéntelep. U. 
Kohlenlösche, szénpor, ko. 
Kohlenmaass, szénméri ék. />. 
Kohlenmeiler, bogsa. m l. 
Kohlenmesser, szénmérő. ko. 
Kohlenmetall, szénfém. r. 
Kohlenoxydgas, szénnxidgáz. r 
Kohlenpfeiler, szénpillér, b. 
Kohlenplatz, széni ér. ko. 
Kohlenrechen, széngoroblye. ko. 
Kohlenreuter, szénrosta. ko. 
Kohlensack, széupoha. ko. 
Kohlensäge, szén ΙΊΊ rész. kr. 
Kohlensandstein, szénképződ- 

ménvi, Iiomokkö. /'. 
Kohlensatz, szénadás. ko. 
Kohlensäure, szénsav, r. 
Kohlensaures Eisen, vaspát. á. 
Kohlenschaufel, szénlapát. I>. 
Kohlenschiefer, szénpala. ά. 
Kohlenschippe, szénlapát. b. 
Kohlenschoppen, széniár, szén

pajta. ko.
Kohlenschrämmmaschine, szén- 

réselő gép. b.
Kohlenstaub, szénpor, b. 
Kohlenstoff, szén, karbon, r. 
Kohlenstoffgehalt, szén tartalom, 

karbontartalom, r 
Kohlentiegel, szén tégely, ke. 
Kohlentransport, szénszá11ilás. 
Kohlenwagen, szénkocsi, szén

csille. b.
Kohlenwäsche, szénmosó mű. b. 
Kohlenwasserstoff, szénhidro

gén. r
Kohlenwerk, kőszénbánya. b. 
Kohlenziehen, szenet szedni, m l. 
Kohlenzug, szénvonat.
Köhler, szénégető, m l.

Kohlhaus, széntár. ko.
Kohlholz, szénfa. érd. 
Kohlkrippe, szénkas. ko. 
Kohlofen, szenítő kemencze. ko. 
Kohlstätte, szenítő hely. m l. 
Kohlung, szénités. érd. 
Kohlungsofen, szenítő kemencze. 

ko.
Kohlungszone, szenítő őv. ko. 
Kohlwippe, .szénkosár. ko. 
Kohlwisch, pernete, ko.
Kokes, I. Koaks.
Kolben, a. m. Retorte, lombik; 

r. Kolben einer Maschine, 
dugattyú, ramács; j é .  Kolben 
mit Hanfliederung, kenderrel 
zárolt ramács; j é .  Kolben mit 
Metallliederung, fémmel zá
rolt ramács; j é .  Kolben zum 
Ausschmieden, vaslmga. ko. 

Kolbenarmatur, dugul (.yúszere- 
lés. i/é.

Kolbenbohrer, buzogányfúró. h. 
Kolbencours, ramács járat. j é .  

Kolbendeckel, ramácsfedő. j é .  

Kolbeneisen, bugavas. ko. 
Kolbenfeder, dugattyú rugója. 

!)<'■
Kolbenfrischerei, futtató késze

lés. ko.
Kolbenführung, dugattyúveze-

ték. ( jé .

Kolbengebläse, dugattyús fúvó.
ko.

Kolbenhub, ramácsjárat. j é .  

Kolbenkluft, lombikfogó. pr. 
Kolbenkreuz des Gebläses, ra-

mácskereszt. j é .

Kolbenliederung, dugattyú záro
lás. j é .

Kolbenpackung, dugattyú záro
lás. j é .

Kolbenpumpe, dugattyús szivat
tyú. j é .

Kolbenregulator, dugattyús sza
bályozó. j é .

Kolbenringe, dugatlyúzáró gyű
rűk, ramácskarikák. j é .

14
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Kolbenrohr, dugattyú csöve. gé.
Kolbenscheibe, dugattyúlap. gé.
Kolbenschub, Kolbenspiel, ra-

mácsjárat. gé.
Kolbensetzmaschine, dugattyús 

ülepítő gép. 2.
Kolbenstange, ramácsrúd. gé.
Kolbensteuerung , dugattyús 

váltó. gé.
Kolbenventil, dugattyús szellen- 

tyű. gé.
Kolbenweg, ramács útja. gé.
Kölberl beim Stahlfrischen,

aczélbuga. ko.
Kollaya, Golleja, bugaadat. ko.
Kollermühle, görgő malom. ko.
Kollern beim Pumpen, hu ruk

kolni : gé. kollern beim Draht
seil, bonyolódni, b.

Kolophonit, gránát, á.
Kolossal, nagyszerű.
Kommission, bizottság.
Kompass, tájékozó, hm.
Kompassbüchse, tájékozó tokja. 

bm.
König beim Probiren, színfém - 

szemecske ; König beim Guss- 
stahlschmelzen, öntött aczél- 
czipó. ko.

Königsblau, királykék.
Königskupfer, nyersrézczipó , 

fölzékréz. ko.
Königswasser, királyvíz. ké.
Konisch, kúpos, kúpalaku.
Konisches Rad, kúpos kerék. ge.
Konkurrenz, verseny.
Kontobuch, számadó könyv.
Konus, kúp.
Kopey, bérszámadás.
Köpfel am Stossherd, szérfej. 0.
Köpfeiläuterschlich, másod felső 

színpor. 0.
Köpfelmehlschlich, felső liszt- 

színpor. 0.
Köpfelschlich, felső színpor. 0.
Kopfholz, botfa. é r d .

Kopfholzwirthschaft, botfagaz
daság. érd.

Kopflochstein, sarokba Iái kő. h m .  

Kopflos, esztelen.
Kopfmaehen beim Meiler, búból 

rakni. é r d .

Kopfnagel, fejes szeg. é. 
Kopfplatte, fejlemez, ko 
Köp frechnen, fej sz á 1 n ol á s. 
Kopfring an der Vorlage bei 

Destillationsmuífen, a szedő 
karimája, ko.

Kopfseite der Münzen, előlap.
pr.

Kopfstück am Bohrzeug, fúró
fej. h .

Kopirleinwand, másoló vászon. 
Korallenkalk, korálmész. f .  
Korb, a. m. Förderschale, szál

lító kas; h. Korb, a. m. Seil
korb, kötéldob ; h .  Korb zum 
Transport kleiner Gegen
stände, kosai·.

Korbdaube, kötéldonga. h .  

Korbkranz, kötéldobkarima. b .  
Korbsäule, kötéldob orsója, b .  

Korbseheibe, kötéldobkarima. b.  

Korbspreitze, k ö tó I dob küllő. b .  

Korbstange, kötéldonga. b.  

Korbwelle, kötéldob göröndje. 
b .

Korbzange, tégelyfogó. ko 
Korbzapfen, kötéldob csapja, b.  

Korn, szem, szemecske, szemese. 
ke.

Kombiéi, ólomdara. ké. 
Kornbrett, szemcselap. ké. 
Kornbürste, szemcse kefe. ke. 
Körnchen, szemecske. ké. 
Korndruckzange, szemcsét nyo

mó fogó. ké.
Körnen, szembeni, szemcsézni. 

ké.
Körner, középpontjelző. gé. 
Körnerplatte, központos korong.

pl).
Körnerzink, nyersczink. ko. 
Korngrösse, szemnagyság. 0. 
Kömig, szemcsés.
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Körnigsehuppiger Gneiss, szem
csésen pikkelyes gnájsz. f.

Kornkluft, szemcsefogó. ké.
Kornkratzbürste, szemcse vakaró 

kelé. ké
Kornkupfer, rózdara. ka.
Kornlieferant, gabonaszálliló.
Kornprobirwage, szemcsesuly- 

méi'ft. hé.
Kornwage, szemesesulymérő. hé.
Kornzange, szemecsfogó. Lé.
Kornzinn, óndara. ka.
Körperberechnung, köb foga tszá

mít ás.
Körperinhalt, köbfogat.
Körpermass, köbmérték.
Körperschaft, testület.
Kortitseh, félkészvas. ka.
Kosmisch, kosmikus, világegye

tembeli, vílágtéri. / ’.
Kosmogonie, teremtéstan. /'.
Kosmos, mindenség, világegye

tem. / .
Kosten,költség.
Kostenanschlag, költségvetés.
Kostenaufwand, kőiIekezés.
Kostenberechnung, költségszá

mítás.
Kostenpreis, beszerző ár.
Kostenvoransehlag, költségelő

irányzat.
Kostenüberschlag, költségvetés.
Kostenverzeiehniss, költségjegy

zék.
Kostspielig, költséges.
Kothziegel, vályog, é.
Kraft, erő ; beschleunigende 

Kraft, gyorsító erő; bestän
dige Kraft, állandó erő; be
wegende Kraft, mozgató erő ; 
elektromotorische Kraft, elek
tromos hajtó erő; lebendige 
Kraft, eleven erő ; veränder
liche Kraft, változékony erő; 
verzögernde Kraft, lassító 
erő.

Kraftanstrengung, erőfeszííés.
Kraftäusserung, erőnyilvánúlás.

Kräftenparallelogramm, erőpa-
rallelogram.

Kraftmaschine, hajtógép. <jé.
Kraftmesser, erő mérő. (jé.
Kraftmoment, erőnyomaték, jé.
Kraftrichtung, erőirány.
Kragstein, gyámkő. é.
Krähl, gereblye, ka.
Krählen, gerebelni. ha.
Krahn, emelő csiga, emelő gém ; 

jé. feststehender Krahn, helyt
álló gém; jé. transportabler 
Krahn, járó gém. jé.

Krahngestell, gém állványa, jé.
Krahnkette, gémláncz. jé.
Krahnsäule, gémoszlop, jé.
Krahnsehnabel, gém orra. jé.
Krahnsehnabelrahmen, gémorr 

kerete, jé.
Krahntrommel, gémkötéldob. jé.
Krahnwagen, gémszekér. jé.
Krahnwagengestelle, gémszekér 

állványa, jé.
Krahnwagenräder, gémszekér 

kerekei, jé.
Krahnwärter, gémkezelő, jé.
Krall, Kr ail, 1. Krähl.
Krällwäsehe, gereblyés mosó. 0.
Kram, tár, karám; Zeugkram, 

szertár; Erzkram , éreztár; 
Seheidkram, szemelő szoba. 
b.

\ Krampe, csákány, b.
Krampenarbeit, csákánymunka. 

b.
Kramzehrung, élelmidíj. b.
Kranich, 1. Krahn.
Krank, beteg.
Krankenhaus, kórház.
Krankenkasse, betegsegítő pénz

tár.
Krankenpflege, betegápolás.
Krankentransport, betegek szál

lítása.
Krankenübergeher, betegláto

gató.
Krankenwärter, betegápoló.
Krankheit, betegség.

14*
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Krankheitsfall, kóreset.
Krankheitsstoff, kóranyag.
Krankheitszeiehen, betegség 

j e l e .
Krankheitszeugniss, betegségi 

bizonyítvány.
Kränklich, beteges.
Kranz, szegély, párkány, karima, 

koszorú. ('.
Kranzgesims, koszorús párkány. 

é.
Kränzler, Kuxkränzler, bánya

részekkel házaló. I).
Kranzmauerung, koszorú falazat. 

h.
Kranzschiene, szögletsín. L.
Krater, kráter, kattan, f.
Krätzarbeit, vaka rék ol vasztás. 

ko
Krätzausbrennbleeh, vaka rék - 

égető lemez. ko.
Krätzblei, vakarékőlom. ko.
Kratzbürste, vakaró kefe. pr.
Kratze, kapa, rakóhely. I>.
Krätze, vakarák, ko
Kratzenarbeit, kapamunka. h.
Kratzenfüller, alügyelő, aiőr. h.
Krätzer, kaparó, körömvas. U.
Krätzfrisehen, vakarékólomitás. 

ko.
Krätzfrisehstück, csurgatni való 

vak a rék. ko.
Krätzgrubensehlamm, vakarék- 

iszap. pe.
Krätzkiehnstoek, aszalni való 

vakarák, ko.
Krätzkupfer, vakarékréz. ko.
Kratzmesser, vakarókés. ko.
Krätzpoehwerk, vakarékzúzó. 

ko.
Kratzreehen, kaparó gereblye. 

ko.
Krätzsehlaeke, vakaréksaiak. ko.
Krätzsehlieh, vakarékszínpor. ko.
Krätzwerk, vakarék. ko.
Krauseisen, fodorvas. ko.
Krausei, fci gettyű. jé.
Krauselrad, kis fogaskerék. jé.

Krausständer, fogaskerék állvá
nya. qé.

Kreide, kréta. <\. 
Kreideformation, krétaképződ- 

méiiv. f.
Kreidegruppe, krélacsuport. f. 
Kreidemergel, krélamárga. /'. 
Kreideschlamm, krélaiszap. /. 
Kreis, kör.
Kreisabschnitt, k ö rsze! e I. 
Kreisbahn, körpálya. 
Kreisbewegung, keringés. 
Kreisbogen, körív. 
Kreiselbohrer, pergefúró. é. 
Kreiselrad, pörgollyű. j é .  
Kreisexcenter, körexcmter. j é .  
Kreisfläche, körlap.
Kreisförmig, köralaku. 
Kreislauf, körl'orgfrs; Kreislauf 

der Stoffe, anyagok keringése. 
Kreislinie, körvonal.

I Kreisperipherie, körkerület.
Kreisrund, kerek.

; Kreissäge, körfűrész, é. 
Kreisseheere. körolló. <jé. 
Kreisschieber, körtolóka. jé. 
Kreissegment, körszelel. 
Kressenberger Schichten, kres- 

senbergi rétegek, j.
Kreuz, a. m. Gränzzeiehen, há- 

nyahatáijel. h.
Kreuzarm, könyökkar. j é .  

Kreuzbahn, kérész (pálya ;
Kreuzbahn des Hammers, ka
lapács keresztfoka. ko. 

Kreuzband, sarokpánt az ajtón ; 
keresztkötés.

Kreuzbohrer, keresztvesö. I>. 
Kreuzdiopter, keresztdiopter. hm. 
Kreuzen der Gänge, az erek 

keresztezése, h.
Kreuzer, krajezár. 
Kreuzgestänge, pallókereszl. h. 
Kreuzgewölbe, keresztboltozat. 

é.
Kreuzhacke, kétágu csfikány. />. 
Kreuzholz, keresztfa. é. 
Kreuzkamm, kereszt kapocs, é.
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Kreuzkluft, km-szíri·. I>. 
Kreuzkopf, kérészi foglaló, ke

resztiéi. gé.
Kreuzkopfschiene, keresztfoglaló 

sín. gé.
Kreuzmeissel, keresztvéső. b. 
Kreuzriss, oldalrajz.
Kreuzrohr, koresztcső. gé. 
Kreuzschliesse, kcreszlkapoos. 

ko.
Kreuzschraubenschlüssel, ke-

reszlesavarkulcs. gé.
Kreuzt,hür, kercszlajíó. <·. 
Kreuzübersetzen, halárkő váltás. 

hm.
Kreuzungspunkt, átmetszés 

pontja.
Kreuzung’swinkel, keresztezés 

szöge. hm.
Kreuzverband, kereszlköiés. {·. 
Kreuzverkämmung·, Fecskefarku 

kapcsolás. <·.
Kreuzzapfen , kerosztszárnvas 

csap. A.
Krippe, jászol, é.
Krise, válság.
Kriterium, ismerlelö jel.
Kritik, bírálat.
Krokoit, ólomchmmál . vörös

ólomércz A.
Krone, korona ; Krone bei Dä

chern, orom. <’
Kronenbohrer, fogas véső, h. 
Kronenbreite des Dammes, gát- ;

korona szélessége. >'·. 
Kronenthaler, koronás tallér. 
Krongut. korona jószág. 
Kronkupfer, finom réz. !:<>. 
Kronrad, fogaskerék. gé. 
Krönungsmünze, emíékpénz a 

koronázásra.
Kropf an Wasserrädern, csörgő

h e g y .  gé.
Kröpfen, görbíteni, gé. 
Kropfgerinne, begy-csatorna, ß .  
Kropfrad, hegyes kerék. ß .  
Kropfschaufel, begylapát. <ß. |

Kroppeibau, a. in. Raubbau,
rabló növelés, h.

Krücke, gamó. ko.
Krüekel beim Bohrgestänge, 

forgató ; b. Krüekel beim Pro- 
birofen, kaparó, ké. 

Krückenkratze, vonókapa. b. 
Krumm, görbe.
Krummeisen, akasztók, gé. 
Krümmen, görbíteni.
Krümmer, görbe cső. gé. 
Krummfuss, akasztók, gé. 
Krummhälserarbeit, görnyeszti) 

váj ás. b.
Krümmling, a. in. Däumling,

bütyök, z.
Krummofen, kis olvasztó, ko. 
Krumms 1. Krummfuss. 
Krümmung, görbités, in. I. gör- 

boség, görbület.
Krümmungshalbmesser, görbü

let sugara.
Krümmungskreis, görbületkör. 
Krümmungsmittelpunkt, gör

bület középpontja. 
Krümmungsprobe, görbítő pró

ba. ko.
Krummzapfen, forgató csap. gé. 
Krummzirkel, horgas körző. 
Krüppel, nyomorék.
Krüppelbau, a. in. Raubbau,

rabló növelés, h.
Kruste, kéreg.
Kryolit, jégkő. A.
Krystall, kristály, jegület. A. 
Krystallachse, kristálylengoly, 

jegület. tengelye, A. 
Krystallagregat, kristályhalmaz.

jegfilet.ha.lmaz. A. 
Krystalldruse, krístályodor, je- 

gületodor. h.
Krystallfläehen , kristálylapok , 

jegnletlapok. A
Krystallform, kristályalak, jegü- 

letalak. ú
Krystallgruppe, kristálycsoport, 

jegületcsoport. A.
Krystallhell, kristálytiszta.
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Krystalliniseh, kristályos.
Krystalliniseher Sandstein, kris

tályos homokkő, f .
Krystalliniseher Schiefer, kris

tályos pala. /'.
Krystalliniseh körnig, kristályo

sán szemcsés, f .
Krystallinisehkörnigsehiefrig,

kristályosán szemcsés-palás. f .
Krystallisation, kristályosodás, 

jegülés. r.
Krystallisationsgefäss, kristá

lyosodó edény, jcgülő edény. o.
Krystallisationswasser, kristály

víz, jegülővíz. «.
Krystallisiren , kristályosodni , 

jegülni. V.

Krystallisirt, kristályosodott, jc- 
gült.

Krystallkante, kristály óle, jogú
iét. éle. á.

Krystallinse, kristálylencse. bm.
Krystallograph, kristály ismerő, 

jegület ismerő, á.
Krystallographie , kristálytan . 

jegűlettan. ú.
Krystallsalz, kristály só, jógii It 

só. sb.
Krystallsystem, kristály rend

szer. jegület rendszei·. Λ
Krystallwasser, kristály víz, jé

gül ő víz. á.
Kübel, veder; Kübel und Seil 

werfen, bányát, nyitni; Kübel 
und Seil fahren lassen, bá
nyát. felhagyni, h.

Kübelkette, vederláncz. 0.
Kübelkunst, vedresgép. </é.
Kübelsturz, vederadó. b.
Kubik, köb.
Kubikeentimeter, köbczentimé-

ter.
Kubikinhalt, köbtartalom, köb

fogat.
Kubikmaass, köbmérték.
Kubikmeter, köbméter.
Kubikwurzel, köbgyökér.
Kubiren, köbözni. ;

Kubisch, köbös, köb.
Kubus, köb, koczka.
Kufe, sóhordó; sb. szántalp. b. 
Kufengewölbe, dongaboltozat. 

é.

Kugel, golyó, gömb. 
Kugelabschnitt, gömbszelet. 
Kugelabsehnitztasehe, körmet

sző talp. pv.
Kugeldiorit, gömbös diorit. /. 
Kugeldurchmesser, gömbát

mérő.
Kugelförmig, göm b ö I y ü. 
Kugeliläche, gömbfelület. 
Kugelgelenk, gö mb es u k ló. 
Kugelgewölbe, gömbbollozat. ί·. 
Kugelig, gömbös. 
Kugelporphyr, piromerid, göm

bös porti)·. / .
Kugelsegment, gömbszelet. 
Kugeltonne, morzsoló kád. /,■<>. 
Kugelventil, gömbszellentyű. <//'. 
Kugelzapfen, gömbcsap. <jé. 
Kühlapparat, hűtő készülék, r. 
Klihlbottieh, hütő kád. r. 
Kuhlenbau, ereszkedő lejtés, b. 
Kühlfass, hűtő kád. r. 
Kühlkasten, hűtő szekrény. !;<>. 
Kühlkessel, hűtő üst. /,·<>. 
Kühlklotz bei Puddelöfen, hütő

tuskó. !;<>.
Kühlmittel, hütő szer.
Kühlofen, hűtő pest. in. 
Kühlrohr, hűtő cső. In. 
Kühltrog, oltó vályú. </<’·.
Kühn, merész.
Kühnheit, merészség.
Kühr, csapat, b.
Kultursehicht, kulturreteg. /. 
Kummer beim Dachschiefer

bergbau, a. m. Versatz, be
rakat. b.

Kundmachung,! hirdetés. 
Künftig, jövőben.
Kunst, a. m. Maschine, gép. b. 
Kunstabschützen, vizet eresz

teni a gépre. b.
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Kunstabtheilung des Schachtes,
ot ok. h.

Kunstbauten, müépílmények. <’. 
Kunsteinhängen, géphez kap

csolni a szivattyút, b. 
Kunstgestänge, géprudazat. jé. 
Kunstgezeug, gépies készülék. 

b.
Kunstgiesserei, műöntés. ko. 
Kunstgraben, vízámk. I>.
Kunstgri ff, m < >s t e r fo gás. 
Kunstguss, műöntós, m. L. nűí-

üntvóny. ko.
Kunstkreuz, gépkereszt. jé. 
Kunstmeister, gép fölfigyel fi. h. 
Kunstoffizier, gópószliszl. b. 
Kunstproduet, m ((készítmény. 
Kunstrad, vízkerék. h. 
Kunstramme, verőgép. é. 
Kunstsatz, szivattyúrakal. jé. 
Kunstschacht, gépakna h. 
Kunststange, gépmdazal. I>. 
Kunststeiger, gépügyelő. h. 
Kunststrasse, csinált, úl. <’. 
Kunstwärter, gépkezelő, h. 
Kunstwinkel, gépkereszt. jé. 
Kupelliren. 1. Capelliren,
Kupfer, i'f'z. r. j
Kupferabgang, rézveszteség, réz- \ 

fngyalék. ko.
Kupferabschnitt, rézny i ra d f‘k.

Kupferantimong’lanz, (tlmlko- 
-á iliil. A.

Kupferarbeit, rézolvaszlás. ko. 
Kupferarseniat, arzónlarlahnn

rézércz. ko.
Kupferasche, rézsziporka. ko. 
Kupferauflösung, réznldó olvasz

tás. 1,1).
Kupferauflösungsprocess, réz- 

oliló olvaszlás. ko. 
Kupferauflösungssehmelzen , 

rézoldó olvasztás, ko. 
Kupferbarren, rézrudacs. ko. 
Kupferbedachung, rézlemez fö

dél. é.
Kupferblau, kovasavas réz. h.

Kupferblech, rézlemez. /,■<>. 
Kupferbleispath, linarit. A. 
Kupferbleistein, rezes ólomké- 

neskő. ko.
Kupferbleivitriol, linarit. A. 
Kupferblende tennantif. Λ. 
Kupferblüthe, cuprit. A. 
Kupferboden, salakréz. ko. 
Kupferbrechen, nyersrézaprítás. 

I:o.
Kupfercementschlieh, ejtettréz-

szinpor. ko.
Kupferchlorid, rézchlorid. v. 
Kupferdraht, rézdrót, rézhuzal. 

ko.
Kupfererz, rézércz. h. 
Kupferfällung, réz ejt és. ko. 
Kupferfrischen, rézólomitás. ko. 
Kupferfrisehofen, rézólomító

pesl. ko.
Kupferfrischschlaeke, rézólomí- 

tás salakja, ko.
Kupfergarherd, rézfmomitó tűz

hely. ko.
Kupfergarrost , készrepörkölt 

rézkéneskő. jé.
Kupfergarschlacke, rézólomitás

salakja, ko.
Kupfergeld, rézpénz. 
Kupferglanz, fényes rézsűi für, 

chalkocit. A.
Kupferglas, chalkocit. A. 
Kupferglimmer, rézcsillám, chal- 

kophyIlit. A.
Kupferglühspahn, rézsziporka.

k o .
Kupfergranalien, rézdara. ko. 
Kupfergrün, kovasavas réz, 

chrysocolla. A.
Kupferhammer, rézpőröly. ko. 
Kupferhammeramt, rézpőröly- 

hívatal. ko.
Kupferhammersehlag, rézszi

porka. ko.
Kupferhammerwerk, rézpőröly. 

ko.
Kupferhütte, rézkohó. ko.
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Kupferindig, rézindigo, covellit. 
A.

Kupferkies, rézkovacs, rézvas- 
sulfür, sárgaércz. á.

Kupferlazur, rézlazur. á.
Kupferlauge, rézlúg. ko.
Kupferlebererz, cuprit. á.
Kupferleeh, rézkéneskő. ko.
Kupferlechsehmelzen, rézkénes

kő olvasztás, ko.
Kupferlegur, rézötvény. pv.
Kupferniekel, réznikolércz, niko- 

lit. á.
Kupferoxyd, rézoxid, v.
Kupferoxydul, rézoxidul, v.
Kupferoxydulsilieat, rézoxidul- 

szilikat. v
Kupferpecherz, Ziegelerz, tégla- 

ércz, chrysocolla. At.
Kupferphyllit, chalkophyllit. á.
Kupferplatte, réztábla.
Kupferprobe, rézpróba. ke.
Kupferqueeksilberfahlerz, te- 

traédrit. «.
Kupferrafflniren, rézfinomítás. 

ko.
Kupferraueh =  Flugstaub, réz

füst, szállópor. ko.
Kupferregen, rézsziporkázás. ko.
Kupferreissen, tárcsázni, ko.
Kupferrohstein ,n y orsrézkén csk o. 

ko.
Kupfer rosette, réz tárcsa, ko.
Kupferrost, pörkölt rézkéneskő. 

ko.
Kupferrostsehwarzkupfer ,

nyersréz a pörkölékolvasztás- 
ból. ko.

Kupfersalz, rézsű. ko.
Kupfersandstein, rezes homokkő.

/'■
Kupfersau, rézmedve. ko.
Kupfersehaum, tirolit. út.
Kupferscheibe, réztárcsa, ko.
Kupferschiefer, rézpala. f
Kupferschlacke, rézsalak. ko.
Kupferschlamm, réziszap. ko.
Kupferschlieh, rézszinpor. ko.

Kupferschmelzen, rézolvasztás. 
ko.

Kupferschmied, rézmi vés.
Kupferschmiede, rézpőröly. ko.
Kupferschrotten, rezet, darabolni. 

ko.
Kupfersehwärze, üszögös réz

ér ez. «.
Kupferspleissherd, rézkészelő 

tűzhely, ko.
Kupfersprühen, rézsziporkázás. 

ko.
Kupferstein, rézkéneskő. ko.
Kupfersteinamalgamation, réz

kéneskő foncsorítás. ko.
Kupfersteingranalien, rézkénes- 

kődara. ko.
Kupfersteinröstofen, rézkéneskő 

pörkölő, ko.
Kupfersteinschmelzofen, rézké

neskő olvasztó, ko.
Kupfertutte, rézcsupor. ké.
Kupferuranit, torbemit. út.
Kupferverlust, réz veszteség, ko.
Kupfervitriol, rézgálicz, chalkan- 

thit. út.
Kupfervitriolhütte, rézgálicz- 

gyár. ko.
Kupferwismuthglanz, emplektit. 

út.
Kupferzuschlag, rézadalék, ko.
Kupolofen, ömlesztő, ko.
Kuppe, csúcs.
Kuppel, gömbbollozal. kupola. A.
Kuppelglied, kapocsszem. </é
Kuppelhaken, kapocsborog. (jé.
Kuppelkette, kapcsoló láncz. <jé.
Kuppeln, kapcsolni, jé.
Kuppelung, kapcsolat, jé·.
Kuppelungsapparat, kapcsoló 

készülék, (jé.
Kuppelungsbolzen, kapcsoló

szeg. jé.
Kuppelungsbüchse, kapcsoló tok. 

jé.
Kuppelungshaken, kapocshorog.

jé.
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Kuppelungshebel, kapcsoló kar.
<β·

Kuppelungskette, kapcsolóláncz.
<β·

Kuppelungsklaue, kapcsoló ma
rok. j é .

Kuppelungsmuff, kapcsoló tok. 
j é .

Kuppelungsrad, kapcsoló kerék.
j é .

Kuppelungsriemen , kapcsoló 
szijj. < j é .

Kuppelungssehaehtel, kapcsoló 
tok. j é .

Kuppelungsseheiben, k n p c? ol ó
korongok, j é .

Kuppelungssehraube, kapcsoló 
csavar, j é .

Kuppelungsspindel, kapcsoló 
tengely, j é .

Kuppelungsständer beim Walz
werk, kapcsoló állvány, ko. 

Kuppelungsstange, kapcsoló rúd.
<ß-

Kuppelungswelle, kapcsoló ten- 
gely. j é .

Kuppelungszapfen, kapcsoló
csap. j é .

Kurbel, forgattyú, forgató, j é .  

Kurbelaehse, lörgattyúlengely. 
β ·

Kurbelarm, forgatókar. j é .  

Kurbelknie, forgallyúkönyök. j é .  

Kurbelrad, forgattyúkerék. j é .  

Kurbelring, forgal.tyiikarika. j é .  

Kurbelscheibe, forgatlyús korong.
r -

Kurbelspindel, lorgatlyútengely.

Kurbelstange, haj lóriid, j é .  

Kurbelwarze, Kurbelzapfen, for-
gatócsap. j é .

Kurz, rövid.
Kürze, rövidség.
Kurzes Mittel, szakadatos, íövid 

köz. b.
Kurzklüftig, szakadatos. b.

Kurzklüftigkeit, szakadatosság. 
h.

Kürzung, rövidítés.
Küste, part.
Küstengebiet, partvidék. 
Kutten, átkutatni, b.
Kux, bányarész. b.
Kuxkränzler, bányarésszel há

zaló. b.
Kuxsehein, bányarészjegy, h. 
Kyanisirung des Holzes, fa telí

tés. b.

L.
Laborant, laborans, segéd. 
Laboratorium, műhely; chemi

sches Laboratorium, chemiai 
műhely, v.

Lacht, készelő salak. ko. 
Lachter, bányaöl. b. 
Lachtergeding, ölszakmány. b. 
Lachtloeh, salaklyuk. ko. 
Laehtsohle, salakágy. ko.
Lack, fényes máz, lakk. é. 
Lackfarbe, fényező festék, lakk

festék. é.
Laekiren, fényezés, lakkozás, é. 
Lade im Pochwerke, köpű. 0. 
Ladeaufseher, rakodó felvigyázó. 
Ladebrücke, Ladebühne, rakodó 

pad. b.
Ladefrist, rakodás határideje. 
Ladegeld, rakodó dij. 
Ladegeleise, rakodó vágány. />. 
Ladegewicht, rakodó súly, teher. 
Ladekrahn, rakodó gém. j é  
Laden, tölteni; rakodni. 
Ladenriegel, vezetékszorító. 2. 
Ladenspalte, vezetékpalló. 0. 
Ladenwasser, köpüvíz. 0. 
Ladeplatz, rakodó hely. 
Laderaum, rakodó tér. 
Laderequisiten, rakodó szerszá

mok.
Ladeschein, rakodó levél. 
Ladestation, rakodó állomás. 
Ladbolz, bélésfa. h.
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Ladstaueher, döngölő. h.

Ladung-, töltés, teher, rakomány.

Ladungsfähigkeit, teherbírás, 
rakodó képesség.

Lage, állás, helyzet, fekvés, lék- 
vet, réteg, lét.

Lagenförmig, réteges. !>.

Lagengneiss, szalagos gná.jsz.
Lagentextur, réteges alkotás. / .
Lager, telep, ülep ; h. csapágy ; 

j é .  fekvőhely, rakóhely.
Lagerbalken, alapgerenda, é.
Lagerbaum, alapfa. é.
Lagerbueh, telekkönyv, rakóhelyi 

könyv.
Lagerbüchse, csapágytok. qé.
Lagerbügel, csapágyfoglaló, j é .
Lagerdeckel, csapágyfődél. j é .
Lagerfuge, fekvéshézag. é.
Lagerfutter, csapágy bél lés, csap- 

fészek. qé.
Lagergang, telepszerű ér. h.
Lagergerüst, csapágyállvány. j é .
Lagermasse, telepanyag, telep- 

kőzet. T).
Lagerpfanne, csapfészek, (jé.
Lagerplatte, csapágytalp. j é .
Lagerschalen, csapfészek, j é .
Lagerschuh, csapsaru. j é .
Lagerstätte, fokvet, telep. h.
Lagerstock, liegender Stock,

leleptömzs, fekvőtömzs. h.
Lagerstuhl, csapágy állvány, j é .
Lagerung, település, helyezkedés. 

b.
Lagerung der Grubenmaasse,

bányatelek elhelyezése, hm .
Lagerungskarte, elhelyezés tér

képe. hm .
Lagerungsverhältniss, település 

viszonya, elhelyezés viszonya. 
hm .

Lagerzins, rakóhelybér, tárház- 
bér.

Lagerzinsfrei, tárházbériől men
tes.

Lagerzinspflichtig, tárházbérre 
köteles.

Lagerzug, lelepvonulat. h.
Laie, avatlan.
Laist, kih'tgzoll agyag. ah. 
Lakmus, lakmusz. 
Lakmuspapier, kémlő papiros. 

ké.
Laminiren, lemezzé nyújtani, ko. 
Laminirhammer, lemezkalapács. 

ko .
Lampe, lámpa, mécs. 
Lampenanzünder, lámpagyujtó

gáié. h.
Lampendocht, lámpából. !>. 
Lampenputzer, Lampenwärter,

lámpa tiszt itó. h.
Land, ország.
Länderkunde, országismeret. 
Landesarchiv, országos levéltár. 
Landescultur, föl dm ívelés. 
Landesfürstlich, fejedelmi. 
Landesfürstlieh frei, adomá- 

nyozhaló. h.
Landesgesetz, országos törvény. 
Landesverfassung, alkolmánv. 
Landesvertheidiger, honvéd. 
Landfracht, fuvarozás. 
Landfuhrmann, fuvaros. 
Landkarte, löldahrosz, térkép. 
Landkohlung, rakóparii szeneid 

hely. érd .
Landpfeiler einer Brücke, pai-l- 

OSZ.Iop. é.
I Landrücken, földgerincz. /'. 

Landstrasse, országfd. é. 
Landtag, őszétggyűlés. 
Landungsplatz, kikötő hely. 
Landwirthschaft, mezőgazdasag. 
Lang, hosszú.
Langbalken, hosszanti gerenda. 

é.
Langbohrer, hosszú véső. h. 
Länge, hosszaság. 
Längenansicht, hosszanti kép. 
Längenband, lmsszantkölés. é. 
Längendurchsehnitt, hossza ni - 

metszet, hossz:intszelvény.
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Längeneinheit, hosszasát; <gy-
ságo.

Längenerstreekung , hosszába j 
terjedés.

Längenmaass, hosszú lelek; b. \ 
hosszaság mérték.

Längenprofll, hosszantmetszet, 
lmsszantszel vény.

Längenriss, hosszantrepedés. 
Längensehliesse, hosszanti ka

pocs. ('·■.
Längenschnitt, hosszantmetszet, 

hosszantszelvény.
Längenseite, bosszantóbbik 
Langholz, szálfa, m l. 
Langholzflösserei, szálfaósztatás.

cril.
Länglich, hosszúkás.
Längs, hosszában.
Langsam, lassan.
Langsamkeit, lassúság. 
Langsehwelle, hosszú talpfa. !>. 
Langschweller, gyámgerenda. <’. 
Längsspalte, hosszában hasadás. 
Längsthal, hosszanti völgy, f  \ 
Langträger, hosszú gyám. 
Lanzenbohrer, gerelyfúró. h. 
Lapilli, líízbegvi kavics. /1 
Lärche, vörös fenyő. m l. 
Lärmglocke, vészharang.
Lasche, heveder, sínkapocs, sín

kötő. </<’·.
Laschenbohrer, Intés fiiró. b. 
Laschenkette, tago-láncz. <)<·. 
Laschenlochmaschine, heveder- 

lyukasztó gép. gr. 
Laschenschraube, hevedercsa- | 

var. </<·.
Last, teller, rakomány. 
Lastaufzugmaschine, emelő gép. j 

T-
Lastenfrei, tehertől mentes. 
Lastwagen, teherkocsi.
Lastzug, tehervonat.
Latente Wärme, rejlő hő. 
Lateralseeretionstheorie, oldal- j 

hói kiválás elmélete, f. 
Lateriren, összeadni. j

Laternen bei der Formerei,
gözlyukak /re.

Latte, lécz.
Latten, léczelni.
Lattenbohrer, léczlúró. <■ 
Lattennagel, léczszeg. <’. 
Lattenverschalung, léczboriték. 

é.
Lattenverschlag, léczrekesz. é. 
Lattenwerk, léczezet. c. 
Lattenzaun, léczkerítés. c.
Latus, átvitel.
Laub, lomb. m l.
Laubholz, lombfa. m l. 
Laubholznutzung, lomb fahasz

nálat. m l.
Laubsäge, lomtifűrész. c. 
Laubwald, lomberdő, m/.
Lauch des Frisehfeuers, láng.

ko.
Lauf, járat, folyosó. (>. 
Laufbahn, pálya.
Laufbohle, csillepalló. l>. 
Laufbrüeke, gyaloghíd ; c. buk

tató. h.
Laufbühne, buktató, b. 
Laufdiele, csillepalló. c.
Läufel, járatka. b.
Laufen, csillével szállítani, b. 
Laufende Rechnung, folyó szá

madás.
Laufenlassen aus dem Ofen,

megcsapolni, ko.
Läufer, csilléi·, csillés; b. Läufer 

bei den Quickmühlen, forgó; 
:. Läufer in der Mahlmühle,
forgó kö. (/<’.

Lauferauge, forgókő lyuka. //c. 
Läufersehaar, Läuferschicht,

futó sor. é.
Läuferstange, korongvas. ,/·. 
Laufgewicht, futó súly. 
Laufkarren, targoncza, talicska. 

b.
Laufkarrenradel, talicskakerék. 

b.
Laufkrahn, futó gém. ψ· 
Lauflassspiess, csapoló rúd. ko.



Laufpass, elbocsátó levél, h. I. 
Abkehrsehein.

Laufpfosten, csillepalló. b.
Lauframme, verőbak. <’.
Laufriemen, hajtó szíj. ß .
Laufrolle, vezető kerék. ß .
Laufstrecke, szállító vágat,, h.
Lauftruhe, csilleszekrény, b.
Laufzange, futtató fogó. ko.
Laufzettel, útlevél, h.
Laugbottieh, lúgzókád. ko.
Lauge, lúg. ko.
Laugen, lúgolni. ko.
Laugenpfanne, lúgüst. ko.
Laugenständer, lúgzókád. ko.
Laugerei, lúgzás, lúgzó mű. ko.
Laugfass, lúgzókád. ko.
Laurentian rocks, laurenti réte

gek. /'.
Laurus, laurus. /'.
Laut ist das Gestein, hangzik, 

dobog a kőzet. h.
Lauter, tiszta.
Lauterer, tisztáié. 2.
Läuterfrisehschmiede, tisztáié 

készelés. ko.
Läutergraben, daratisztáló. z.
Läuterherd, tisztáié szór: 2 . fino- 

íníló tűzhely, ko.
Läuterkiste, tisztuló ház. ».
Läutern, tisztáim; 2. finomítani. 

ko
Läuterofen, finomító pest. ko.
Läuterrinne, tisztáié vályú. e.
Läutertrommel, mosókád. 2 . 1, 

Abläutertrommel.
Läuterung, tisztáid«; 2 . finomí

tás. ko.
Läuterungsperiode, tisztálás 

szaka : z. finomítás szaka. ló).
Läuterungswasser, Läuterwas

ser, tisztáié víz; 2. 1. Abläu- 
terwasser.

Lautes Gestein, dobogó kőzet. h.
Läutewerk, elektrisches, elek

tromos harangmű.
Lava, láva. á.
Lavaergiessung, lávaömlés, f.

Lavamasse, lávalömeg. /'. 
Lavastrom, lávafolyam. / .  
Lazurmalaehit, rézlazur. á. 
Lebendige Kraft, eleven erő. 
Lebendiges Wasser, folyó víz. 
Lebensalter, életkor.
Lebensart, életmód. 
Lebensbedürfniss, élei szükség. 
Lebensfähig, életre való. 
Lebensgefahr, életveszély. 
Lebenslänglich, holtiglan. 
Lebensmittel, élelmi ezer. 
Lebensunterhalt, életlent a rlás. 
Lebenswandel, magaviselet. 
Leberkies, vasbisul túréi. á. 
Leberstein, barit. ú.
Lech, kéneskő. ko 
Leehdurehstechen, másod kémes- 

kő olvaszt,ás. ko
Leehdurchstechenslech, másoél- 

kéneskő olvasztás kénesköve. 
ko.

Leehgiebig’, kénesköves. ko. 
Leehrösten, kéneskő pörkölés. 

ko.
Leehscheibe, kéneskő tárcsa, ko. 
Leehseheidhammer, kéneskö 

törő. ko.
Leehsehmelzen, kéneskő olvasz

tás. ko.
Lechsehmel zenskrätz, k é n esk ö -

olvasztás vakaráim, ko. 
Lechschmelzenslech, másod k é- 

neskő. ko.
Lechsehmelzensreiehblei, dús

ólom a kéneskő olvasztásból. 
ko.

Leehsehmelzensschlaeke , ké-
neskő olvasztás salakja, ko. 

Lechschüssel, kéneskő tégely, ko. 
Leehstadel, pörkölő szín. ko. 
Lechstrasse, kéneskő csörgő, ko. 
Lechtiegel, kéneskő tégely, ko 
Lechtute, kéneskő csupor, ké. 
Leder, a. m. Arschleder, farbőr. 

b.
Lederhalg, bőrfúvó. ß .  
Lederdichtung, bőrzárolás, ß .
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Lederdurchsehlag, burl y akaszt.-').

Lederklappe, börszollentyfí. jé. 
Lederliederung, bőrzárolás. jé. 
Lederriemen, bőrszíj, jé. 
Lederstulp, bőrhajtóka. jé. 
Lediglich, ('gyedül.
Leer, üres.
Leere, üresség.
Leergespärre, üres szavazat. é. 
Legal, Iörvényes.
Legalisiren, hitelesíteni.
Legei sen, ékalj. h.
Legiren, ötvözni. pr.
Legirt, ötvözött. )>r.
Legirung, ölvözet, ötvény. pr. 
Legislation, törvényhozás. 
Legislative, törvényhozó testü

let.
Legitim, jogszerű.
Legitimation, igazolás. 
Legitimationskarte, igazolvány. 
Legitimität, jogszerűség. 
Legföhre, henyofeiiyü. m/. 
Legur, ötvözet, ül vény. pr. 
Legurkupfer, ötvényréz. pr. 
Lehen, adomány. I>.
Lehenbrief, adomány levél. h. 
Lehenherr, adományozó. (>. 
Lehensachen , adományozás 

ügyei. !>.
Lehenschein, adomány levél. h. 
Lehensfähig, ad·,mányozható. T>. 
Lehensträger, adományos. I>. 
Lehensurkunde, adomány levél. 

h.
Lehensverwirkung, adomány 

vesztés, h.
Lehenswerber, fölkérő. I>.
Lehm, agyag.
Lehmannit, óloinehromát. ó. 
Lehmarbeit, tapasztó munka. é. 
Lehmbatzen, agyagdugó. k<>. 
Lehmboden, agyagos talaj. 
Lehmdecke, tapasztott mennye

zet. é.
Lehmestrich, agyagpadozal.. é. 
Lehmform, ngyagminia. ko.

Lehmförmerei, agvagmintázás. 
ko.

Lehm for m Ständer, agy a gm i 11 la
állvány. ko.

Lehmgrube, agyagbánya. é. 
Lehmherd, agyaglűzholy. ko. 
Lehmig, agyagos, h.
Lehmkern, agyagbél. ko. 
Lehmmauer, agyagfa), é. 
Lehmmergel, agyagos márga. lo. 
Lehmnudel, agyagfojtás, h. 
Lehmpfropfen, agyagdugó. ko. 
Lehmsohle, agyagtalp. ko. 
Lehmstauehwerk, agyagdüngö- 

lés. Ti.
Lehmverputz, agyag-vakolat, é. 
Lehmziegel, vályog, é.
Lehne des Berges, hegyoldal. 
Lehranstalt, tanintézet. 
Lehrbogen, mintaív. é. 
Lehrbrief, szabadító levél. 
Lehrbub, Lehrbursch, inas. 
Lehrbuch, tankönyv.
Lehrbund, minlakötés. <·. 
Lehrcurs, tanfolyam.
Lehre, tan ; mintadeszka. é. 
Lehren, tanítani.
Lehrer, tanító.
Lehrfach, tanszak.
Lehrfreiheit, tanszabadság. 
Lehrgeld, tandíj.
Lehrgerüst, mintaív. é. 
Lehrhäuer, vágó segéd. !>. 
Lehrjahr, tanév.
Lehrjunge, inas.
Lehrkörper, tanítói kar. 
Lehrling’, inas.
Lehrmethode, tanmód. 
Lehrmittel, taneszköz.
Lehrplan, tan terv.
Lehrreich, tanulságos.
Lehrsaal, tanterem.
Lehrsatz, tantétel.
Lehrstuhl, tanszék.
Leichtflüssig, folyékony, ko. 
Leichtflüssigkeit, föl vékonyság. 

ko.
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Leichtschmelzbar, könnyen ol
vadó. ko.

Leichtspaltend, könnyen hasadó. 
á.

Leidenschaftlich, szenvedélyes. 
Leierbohrer, forgató fúró. g é .  
Leierwerk, a. in. Drahtíeier,

huzalgöngyölö, drótgöngyölő.
ko.

Leihen, kölcsönözni.
Leim, enyv.
Leimen, enyvezni.
Leimpfanne, enyvserpenyő 
Leinöl, lenolaj.
Leinwand, vászon.
Leisten, salakcsorgó ; ko párkány, 

szegély, é.
Leistenbleeh, csörgő lemez. ko. 
Leisteneisen, párkányvas. ko. 
Leistenliederung bei Holzbalg

gebläsen, lóczzárolás. ko. 
Leistenplatte, csörgő lemez. ko. 
Leistensteine einer Strasse, sze

gélykövek. ti
Leistung·, végzett munka, telje

sítmény. hatás; Leistung der 
Arbeiter , munkateljesítés ; j 
Leistung einer Maschine, a |
gép hatása.

Leistungsfähig, munkára képes, 
munkabíró.

Leistungsfähigkeit, munkára 
képesség, rn unkabírás.

Leitarm, vezérkar. g é  
Leitbacke, vezérlap. g é  
Leitbaum, vezetékfa. g í .  
Leitbiichse, vezető tok, vezető 

persely, g é .
Leiten, vezetni.
Leiter, vezető; létra, lajtorja, 

hágcsó.
Leitersprosse, létrafok, hágcsó

fok. h.
Leitfaden, vezérfonal.
Leitflötz, vezértelep. b. 
Leitfossilie, vezérkövület. J. 
Leitgraben, vízvezeték. 
Leithakalk, lajtamész. f .

Leitlinie, vezérvonal. 
Leitmuschel, vezérkövfilel, vezér

kagyló. / .
Leitnagel, vezérszeg. b. 
Leitnagelhund , vezérszeges 

csille, b.
Leitrad, vezérkerék. gé. 
Leitrolle, vezérkorong, gé. 
Leitschaufel, viz,sugár vezeték.

g é .

Leitschiene, vezető sín. gc. 
Leitsparren, vezető fa. gc. 
Leitspindel, vezető orsó; gr. 

Leitspindel bei der Dreh
bank, vezérlengolv. gr. 

Leitspindelmutter, vozelő orsó
tok. pv.

Leitstange, vezető rúd. gé. 
Leitstock bei Drehbänken, ve

zetékállvány. gc 
Leitstrahl, vezérsugár.
Leitung, vezeték, vezetés. 
Leitungsdraht, vezető drót. 
Leitungsfähigkeit, vezető ké

pesség.
Leitungsröhre, vezető cső. 
Leitungsvermögen, vezető ké

pesség.
Leitungswiderstand , vezeték 

ellenállása.
Lenken, intézni, irányozni, ve

zetni.
Lenker am Bohrapparat, kor

mányrúd. Λ.
Lenkstange, haj tórád gé. 
Lenticulargang, lencsoalaku ér. 

/·
Leptaena, leplaena. /'. 
Lepidodendron, lepidodendron. 

/'·
Lepidokrokit, vashidroxid. ti. 
Lepidolithfels, lepidolithszikla.

/
Lepidosiren, lepidosircn.
Lernen, tanálni.
Lesbar, olvasható.
Lesekohle, válogatott szén. m l. 
Lesen, olvasni.



Letten, agya”·.
Lettenbesetzung, agyagfojlás. b. 
Lettenbesteg, agyagváladék. h. 
Lettenbohrer, agyaglürö. é 
Lettengang, agyagéi·, b. 
Lettenhaue, agyagkapa. b. 
Lettenhaus, agyagi ár. i <>. 
Lettenkluft, agyagerecske. b. 
Lettenkohle, palásszén, agyagos- 

szén. b.
Letten stau eher, agya gdö n gö 1 ő.

b.
Leuehtbub, lámpahordó. b. 
Leuchten, világítani.
Leuchtgas, világító gáz.
Leuchtöl, világító olaj.
Leueitfels, leucitszikla. f. 
Leueitporphyr, leucitpoifn·. f. 
Leukopyrit, arzéuvas. Λ.
Lexikon, szótár.
Liaskalk, lájeszmész. ú.
Libelle, szintező, vízmérték, hm. 
Libellula, libellula. /.
Liberal, szabadelvű.
Liberalität, nagylelkűség. j
Libethenit, rézhydrophosphnt. A. 
Libroeedrus, librocedrns. /'. 
Lieenz, engedély; Sehurflieenz, 

engedély a kutatásra, b.
Lieht, világosság, világos.
Lichte Gicht, világos torok. h>. 
Lichte Nase, világos orr. I.o. 
Lichterscheinung , fénytüne

mény.
Lichtes Rothgültigerz, proustit.

A
Lichte Weite, tágasság. 
Lichtkreis, fénykor.
Lichtlehre, fénytan.
Lichtloch, szelelő akna, légakna. 

b.
Liehtmangel, léghiány. b. 
Lichtsehaeht, légakna, b. 
Lichtschmelzen, világos olvasz

tás. Ιό.
Lichtseite, fényoldal.
Lichtstrahl, fénysugár.
Lieitation, árverés.

Liederbühne, zároló pad. jé. 
Liedern, zárolni, jé.
Liederung, zái'olás. jé. 
Llederungsdeekel, zároló fedél.

<β·
Liederungskranz, zároló karima.

!!>'■
Liederungsring, zároló gyűrű.

tjé.
Liederungssehraube, zároló csá

vái·. (jé.
Liedlohn, munkabér.
Lieferant, szállító.
Liefern, szállítani.
Lieferschein, Lieferungssehein,

szállító levél.
Lieferung, szállítás. 
Lieferungseontraet, szállító szer

ződés.
Lieferungsfrist, szállítás halár

ideje.
Lieferungsjournal, szállítmá

nyok naplója.
Lieferungstermin, szállítás ha

tárideje.
Lieferungszeit, szállítás ideje. 
Lieferzeit, szállítás ideje.
Liegen, feküdni.
Liegend, fekvő. b.
Liegende Maschine, fekvő gép.

<β·
Liegendherd, fekvő szél·, z. 
Liegendkluft, fekvő ér. h. 
Liegendschlag, fekvővágat. b. 
Liegendschutt, fekvőgurító, b. 
Liegedtrumm, fekvőszakadék, b. 
Liegendverkreuzung, fekvőke

resztezés. b.
Liga, ötvény. pv.
Lignit, ásványfaszén, lignit, á. 
Limbus, fokszegély, hm.
Limito Frucht, szabott áru ga

bona. h.
Limonit, vashydroxyd, barnavas- 

ércz, gyepvaskő. A. 
Lindenbaum, hársfa, érd.
Lineal, vonalzó.
Linear, vonalos.
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Linearzeichnung·, vonalos rajz. 
Linguist, nyelvérlő.
Lingula, lingula, f.
Linie, vonal.
Liniren, vonalozni. 
Linksgewinde, balra forduló 

csavar. ß .
Linse, lenese, hm.
Linsenförmig’, lenesealaku, fész

kes. /)
Linsenstock, lenesealaku lömzs. 

h.
Liparit, liparil, Irnchilpoifir. /. 
Liquid, folyóvá lelt, érvénvesílell. 
Liquidation, folyósítás, számfej-

tés.
Liquidator, számfejtő. 
Liquidatur, számfejlő hivatal. 
Liquidiren, számba venni, érvé

nyesíteni.
Lisene, támaszfal. é.
Liste, sorjegyzék, lajstrom. 
Lithionglimmer, lithionesillám. 

./·
Lithographie, kőrajz, kőnyomó 

intézet.
Lithographiren, kőre rajzolni. 
Lithographisch, kőnyoma tu. 
Lithographischer Kalkstein, li- 

tliograflai mészkő, f. 
Lithologie, kőtan.
Litiscurator, perügyelő. 
Litorinellenkalk. lilorinella mész 

kő. t.
Litterarisch, irodalmi. 
Litteratur, irodalom.
Littorina, littorina. / .
Litze, zsineg.
Litzenmaschine, sodrógép. <ß. 
Loh, dicséret.
Loben, dicsérni.
Lobenswerth, dicsérni re méltó.
Löblich, tekintetes.
Local, helyi, helybeli, helyenként. 
Localbahn, helyi érdekű vasút. 
Localbehörde, hely hal őséig. 
Locale, helyiség.

Localsediment, helvbeli üledék. 
/·

Loch, lyuk.
Lochbeutel, lyuk véső. é. 
Lochbohrer, fúró. é.
Lochbolzen, lyukasztó líí. ß .  
Locheisen, lyukasztó vas. ß  
Lochen, lyukasztani. <//'. 
Löchern, lyukasztani. I> 
Loehgeding, furntszakinémv. h. 
Lochmaschine, lyukasztó gép. ß .  
Lochring, lyukasztó gyűrű. </r. 
Lochsäge, lyukfűrész. I>. 
Lochstein, íiatárkó. h 
Loehstempel, lyukasztó tű. ß .  
Locker, laza.
Locomobile, lokomobil, hordoz

ható gőzgép, ß .
Locomobilarmatur, lokomobil

szerelvénye. ß .
Loeomobilkessel, lokonmbilka- 

zém.
Locomotive, lokomotív, gőzkocsi. 

II1'·
Locomotivbahn, lokomolivvaséit.

!)<’■
Locomotivbauanstalt, lokome- 

tivgyár. ß .
Locomoti vconstruction, 1 ok m 11 o -

tivszerkezet. ß .
Locomotivführer, lokumotivke- 

z e l ő .  < jé .

Locomotivwerkstatt, lokomo- 
tivműhelv. ß .

Löffel beim Bohrapparat, iszap-
szedő. b.

Löffelbohrer, kanalas fii ró. <jf. 
LöfFelhaspel, tisztító gőngőrílő. 

b.
Löffeln, iszapot szedni, b. 
Löffelschieber am Bohrapparat,

tiszlító olló. b.
Löffelseil, tisztító kőtél. b. 
Logarithmus, logaritmus.
Logik, gondolkodásban.
Lohn, bér. díj. b.
Lohnabzug, bérlevonéis. b.
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Lohnaufheben, bérelőlegct le
vonni. h.

Lohnbuch, bérkönyv. b.
Lohnen, fizetni.
Lohnerhöhung·, bél-javítás. 
Lohnliste, bél-lajstrom. 
Lohnsermässigung, bérleszállí- 

tás.
Lohnskopey, bérszámadás, b. 
Lohntag·, Löhnungstag·, fizető 

nap.
Löhnung, fizetés. 
Löhnungsbogen, fizető ív. 
Lohnvorschuss, bérelőleg. 
Lohnzettel, bél-számadás. 
Lölingit, arzénvas. á.
Losboden in den Extraetions- 

fässern, szűrő fenék. ko. 
Löscharbeit, készelés porhanyón. 

ko.
Löschboden, porhanyfenék. ko. 
Lösche, porhany. ko.
Löschen im Berggegenbuche,

kitörűlni. />.
Löschfass, hűsítő, ko. 
Lösehfeuer, porhanyos készelő 

tűzhely, ko.
Lösehfeuerschmiede, készelés 

porhanyón, ko.
Löschkohle, szénpor, ko. 
Löschpapier, itatós papiros. 
Lösehtiegel, oltó tégely, pr 
Löschtrog, hűsítő, ko. 
Löschwasser, hűsítő víz. ko. 
Löschwedel, oltó pnuete. yé. 
Lösehzaeken, tűzhely hátlapja. 

ko.
Lose, lazán.
Lose Masse, fee, lőmeg.
Lösen, ■·'. ■■.·:.: ,· b;so .. dia Wäs

ser, 1 :;O Í á <· ! ’..
Lose Scheine, \ : . ......
Loses Gestein, í. za k«.. ·. 
Lösestunde, Π'ívállá.-, órá, -. 
Losdrehen, lei-sava ι-ni. ,/■. 
Losgehen, elsiilni. h 
Loshauen, levágni, b. 
Loskuppeln, lekapcsolni. yé.

Löslich, oldható, o.
Löslichkeit, oldható képesség, v. 
Losmachen, eloldani.
Losreissen, szétszakítani.
Löss, loss, márgás agyag. b. 
Lossagen, lemondani, b. 
Losschiessen, szétrobbantani, b. 
Lossehrauben, lesrófolni, yé. 
Lösung, oldat. v.
Lösungsmittel, oldószer, v. 
Lothgewicht, lat: Loth, a. m. 

eine Vertikale, függőleges ; 
Loth, a. m. Senkel, ónos zsi
nór ; b. Loth, a. m. Masse 
zum Löthen, forrasztó yé. 

Lothblei, ónos zsinór, b.
Löthen, forrasztani, yé. 
Lothgabel, függőlegesítő villa. 

bm.
Löthig, latos. b.
Löthkolben, forrasztó vas. yé. 
Lothreeht, függőleges.
Löthrohr, forrasztó cső. ké. 
Löthrohrlampe, forrasztó lámpa. 

ké.
Löthrohrprobe, forrasztó próba. 

ké.
Löthrohrprobirkunst, forrasztó

kémelés. ké.
Löthung, forrasztás, yé. 
Löthzange, forrasztó fogó. yé. 
Löthzinn, forrasztó ón. yé. 
Lücke, hézag.
Luckiges Roheisen, likacsos

nyersvas. ko.
Luerativ, nyereséges.
Luft, levegő.
Luftartig, légnemű.
Luftbad, légszárító, ké. 
Luftbehälter, I éggy üjtő. 
Luftblase, buborék. 
Luitcompressionsmaschine, lég

sűrítő gél.) yé.
Luftdicht, légtartó.
Luftdruck, légnyomás. 
Lufterhitzungsapparat, léghe

vítő készülék, ko.
Luftform, fuvokalok. ko.

15



Lufthahn, légszellentyű, légcsap. 
gé.

Luftheitzung, légfűtés, é.
Luftklappe, légszellentyű. gé.
Luftleer, légnélküli.
Luftleitung·, légvezetés, gé.
Luftleitungsrohr, légvezető cső. 

gé.
Luftloch, légakna, b.
Luftmangel, léghiány. b.
Luftmasehine, Hell vízemelő lég

gépe. gé.
Luftmörtel, közönséges habarcs. 

é.
Luftpumpe, légszivattyú, gé.
Luftreservoir, léggyüjtő. gé.
Luftsattel, légnyereg, gé.
Luftsäqle, légoszlop.
Luftschacht, légakna, b.
Luftschlauch, légtömlő. gé.
Luftströmung, légáramlat.
Lufttrocken, levegőn szárított.
Luftventil, légszellentyű. gé.
Luftwiderstand, légellenállás.
Luftziegel, vályog, é.
Luftzug, légvonat.
Luftzugregulator, légvonatsza- 

bályo,zó. ko.
Lünette einer Drehbank, segéd

szorító. gé.
Lunte, kanócz, gyújtó szál. b.
Lupe, kézi nagyító, bm.
Luppe, bocs. ko.
Luppenarbeit, bocskészelés. ko.
Luppenballen, bocsot csinálni. 

ko.
Luppenbaum, bocsemelő. ko.
Luppendrücken, bocsot szorí

tani. ko.
Luppenfeuer, bocskészelő tűz

hely. ko.
Luppenfrischerei, bocskészelés. 

ko.
Luppenfrischfeuer, bocskészelő 

tűzhely, ko.
Luppenhammer, bocspőröly. ko.
Luppenmaehen, bocsot csinálni. 

ko.

Luppenmühle, bocssajtó. ko.
Luppenquetsehe, bocssajtó. ko.
Luppenseheere, bocsvágó. ko.
Luppenschmiedzange, bocsfogó. 

ko.
Luppenstahl, hevenyaczél. ko.
Luppenwagen, bocsszekér, bocs- 

talicska. ko.
Luppenwalzen, bocshengoi-ek. ko.
Luppen wenden, bocsot. forgatni. 

ko.
Luppenzange, bocsfogó. ko.
Luppen zängen, bocsol verni. 

ko.
Luppenziehzange, b öcs von ó fogó. 

ko.
Lustrum, évötöd.
Lutiren, tapasztani, v.
Lutirung, tapasztás, v.
Lutte, csatorna; z. Wetterlutte, 

légvezető csatorna, b.
Luttenarm, csatornaszál·, z.
Luttenjunge, szerelő inas. z.
Luttenklammer, iszkába. z.
Luttensystem, csatornarendszer. 

z.
Lutum, tapaszték. v.
Luxus, fényűzés.
Lyceum, felső tanintézet.
Lyeopodiaeeae, lycopodiaceák. 

/·
Lydischer Stein, kémlő pala. ké.

M.
Macadamisiren, makadámozni.

é.:
Maceration, áztatás. v.
Maceriren, áztatni, v.
Machen, csinálni.
Macherlohn, munkabér.
Macht, hatalom.
Mächtig, hatalmas, vastag, b.
Mächtigkeit, vastagság, terjede

lem. b.
Mäehtigkeitsabquerung, vasta g- 

ság harántolása. b.
Machtspruch, hatalomszó.
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Magazin, tár, tárház.
Magazinaufseher, tárházi felvi

gyázó.
Magazinbeamter, tárházi tiszt

viselő.
Magazineur, tárnok.
Magazinverwalter, tárházi fő

nők.
Magistral bei der amerikani

schen Amalgamation, ron
csom dali'!k. ko.

Magnesia, mngnézia. ά.
Magnesium, magnézium, r.
Magnet, mágnes; künstlicher 

Magnet, mesterséges mágnes ; 
natürlicher Magnet, termé
szetes mágnes.

Magneteisenerz, Magneteisen
stein, magnetit, mágnesvaskö. 
ά.

Magnetisch, mágneses.
Magnetisiren, mágnesezni.
Magnetismus, mágnesség.
Magnetit, vasoxiduloxid, mág

nesvaskö. ά
Magnetkies , mágnesvassulfür , 

mágneskovacs. Λ.
Magnetnadel, mágnestű, iránytű. 

Inn.
Magnetometer, mágnességmérő. 

qm.
Magnetpol, mágnessark. hm.
Magnetstein, mágneskő. Λ.
Magulant, só rakó »I.
Maguliren, máglválni a sóköve

ket sótárban, sh.
Mahlen, őrölni.
Mahlgut, őrlemény.
Mahlmühle, őrlőmalom.
Mahnbrief, intőlevél.
Majestät, felség.
Majestätsreeht, felségi jog.
Majorenn, nagykorú.
Majorennität, nagykorúság.
Makrodiagonale, nagyátló. á.
Makrodoma, nngydóma. ú.
Malachyt, rézhydrocarbonat, ma

lachit. «,

i Malen, festeni.
Maler, festő.
Malerpinsel, festőecset.
Malter, Mörtel, vakolat, habarcs.

ó.
Malterhaue, habarcskeverő. <'. 
Maltern, vakolni. <’.
Maltertruhe, habarcsláda. f. 
Malterverputz, vakolat. 
Mammuth, mammut. f.
Maneo, hiány.
Mandant, felit a tál m azó.
Mandat, felhatalmaz vány. 
Mandatar, felhatalmazott. 
Mandel, buborékmag. ά. 
Mandelstein, mundulakő. / .  
Mandelsteinartig, mandulakő- 

szerü. f.
Mangan, mangán, v. 
Manganblende, mangánsulfür, 

al a bandit, ú.
Manganehlorid, mangánchlorid. 

o.
Manganehlorür, mangánchlorür.

V.
Manganeisen, mangánvas. k<>. 
Manganerz, mangánércz. h. 
Manganspath, mangánpát. «. 
Mangel, hiány, hiba, nehezménv, 

nehézség.
Mangelhaft, hiányos. 
Mangelhaftigkeit, hiányosság. 
Mangeln, hiányozni. 
Mangelsauflassung, hiba elen

gedése.
Mängelserläuterung, hiányok

felvilágosítása, nehézmenyek 
megfejtése.

Manipulation, kezelés, eljárás, 
mívelés. h.

Manipulationslauge bei der 
Extraction, kezelésből szár
mazó lúg.

Manipuliren, kezelni.
Mann, ember, személy, legény. 
Mannigfaltig, sokféle, különféle. 
Mannschaft, legénység, személy

zet. h.
15*
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Mannschaftsbuch , legénységi
könyv. b.

Mannsfahrt, beszálló akna. b.
Mannsloch, buvólyuk. gé.
Mannszucht, fegyelem.
Manometer, feszültségmérő. gé.
Manometergehäuse, rnanometer- 

tok. gé.
Manometerrohr, feszültségmérő 

cső. gé.
Mansarde, manzárdfödél. é.
Mantel bei Maschinen, burkolat, 

köpeny e g ; gé. Mantel bei 
Hochöfen, külső fal; ko. Man
tel beim Treibherd, füstfogó; 
ko. Mantel beim Giessen, 
agyagboriték; ko.

Mantelbalken , Mantelbaum , 
füstfogó gerenda, é.

Mantelförmig, köpenyeg alakú.
Mantelmauer, füstfogó fal. é.
Mantelplatte beim Frisehherd, 

füstfogó lap. ko.
Mantelstütze, füstfogó támasz. 

ko.
Mantelstützsäule beim Streck - 

herd, füstfogó oszlopa, ko.
Manteltragplatte in der 

Schmiede, füstfogó gyámlapja. 
ko.

Mantisse bei den Logarithmen,
pótlék.

Manual, kézikönyv.
Manuscript, kézirat.
Mappe, térkép, földabrosz.
Mappiren, térképeim.
Mark Gewicht, márka \pv. Mark, 

a. m. Gränze, határ. b.
Markasit, vasbisulfuret. á.
Marke, jegy.
Markeisen, határszeg. hm.
Markiren, jelölni, megjelölni.
Markpfahl, Markpflock, határ- 

karó. b.
Markscheide, határszél, b.
Markseheidekunst, bányamérés

tan. hm.
Markscheiden, határt szabni, bm.

Markscheider, bányamérnök, hm. 
Markscheiderei, bányamérnök

ség. bm.
Markscheidestein, határkő. />. 
Markscheidepflock, Markschei

destufe, Markscheidezeiehen,
határjegy. b.

Markscheiderzug, bányamérnöki 
huzat. hm.

Markstätte, határ; schwebende 
Markstätte, lebegő határ. b. 

Markstein, határkő, b. 
Markstuífe, határjegy. b.
Markt, piacz, vásárhely. 
Marktpreis, piaczi ár.
Markung, határjel, b.
Marmor, márvány. 
Marmorbruch, márványbánya. é. 
Martinofen, martinpest. ko. 
Martinstahl, martinaezél. ko. 
Masche am Siebe, csokor, z. 
Maschenweite, csokornagyság, s. 
Maschine, gép; Dampfmaschine, 

gőzgép; Gasmaschine, gázgép ; 
kalorische Maschine, bevitelt 
levegővel működő gép ; lie
gende Maschine, fekvő gép; 
oseillirende Maschine, ingó 
gép ; stehende Maschine, álló
gép. gé.

Maschinenartig, gépszerü. 
Maschinenaufseher, gépfelvi

gyázó. gé.
Maschinenbau, gépgyártás, gé. 
Maschinenbauer, gépgyáros. gé. 
Masehinenbaukunst, gépszer

kesztés. gé.
Masehinenbestandtheile, gépré

szek. gé.
Masehinenbohren, géppel fúrás. 

b.
Maschineneonstructeur, gép- 

szerkesztő. gé.
Maschinenfabrik, gépgyár, gé. 
Masehinenfabrikant, gépgyáros.

gé.
Masehinenführer, gépész, gép- 

vezető, gépkezelő, gé.
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Maschinengussstahl, gépaezél.
!)<'■

Maschinenhaus, gépház. </<'. 
Maschineningenieur, gépész- 

mérnök. j é .

Maschineninspector, gépészeti 
felügyelő. ( j é .

Maschinenlehre, géptan, erő
mű lan. t j é .

Maschinenmeister, gépmester, 
l'őgépész. t / é .

Masehinenöhl, gépolaj. j é .  

Maschinenpersonal, gépész sze
mélyzet.

Masehinenpuddeln, géppelkava
rás. ko.

Maschinenraum, géplmlyiség. 
Maschinenschacht, gépakna. b. 
Maschinenschlosser, gépla katos.

Maschinensieb, gépszita. ,jé. 
Maschinenstellschlüssel, szabá- 

lyozlialó csavarkulcs. j é .  

Maschinentheil, géprész. j é .  

Maschinenwärter, gépész, gép
kezelő. j é .

Maschinenwerkstätte, gépmű
hely. j é .

Maschinenwesen, gépészet, gép
gyáriás. j é .

Maschinenziegel, géppel gyártott
tégla é .

Maschinerie, gépezet. 
Maschinist, gépész, gépvezető, 

gépkezelő, tjé.
Masse, lömeg.
Massecurator, tő 11 ieggoml no k. 
Massenförmerei, szenesagyag- 

mintázás. Ív.
Massengebirge, tömeghegység.

/·
Massengestein, tömeges kőzet.

/'·
Massengestell, szenesagyagme- 

dencze. hv.
Massenguss, szenesagyagha ön

tés. hv.
Massenhaft, tömeges.

Massentransport, tömeges szál- 
j lítás.

Massenzustellung, szenes-agya-
I gos medenczekészítés. ko. 
i Massicot, sárga mázanyag, sárga 

gélét. ko.
Massig, tömeges.
Massiv, tömör.
Mastodon, mastodon. /. 
Mastodonsaurus, mastodonsau- 

rus. /'.
Mass, mérték; bm. Mass bei der 

Rennarbeit, a. m. Luppe,
bocs. ko.

Massanalyse, térfogatos elemzés.
ké.

Massanalytische Probe, térfoga
tos próba. ké.

Massenanrainer, határszomszéd. 
b.

Masseneinheit, mértékegység. 
Massengebühr, bányamérték 

illeték, bányatelekadó. b. 
Massengränze, bányatelek ha

tára. b.
Massgebend, irányadó.
Massl bei der Friseharbeit,

bocstuskó. ko.
Masslatte, mérő lécz. bm. 
Massigraben, salakút, ko. 
Massnahme, intézkedés.
Massner, adományos.
Massregel, rendszabály. 
Massstab, mérték.
Material, anyag, anyagszer. 
Materialanschlag, anyagszámve

tés.
Materialgebahrung, anyagkeze

lés.
Materialienausgabe, anyagki

adás.
Materialienbuch, anyagkönyv. 
Materialiencontrolle, anyagszer-

ellenőrzés.
Materialieneontrolleur, anyag-

szerellenőr.I Materialiendépőt, szertár, anyag
tár.
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Materialieneinnahme, ; ι ny a gbe -
vétel.

Materialienjournal, anvagna plύ.
Materialienkammer, szertár, 

anyagtár.
Materialienrechnung·, anyagszá

madás.
Materialienverbrauch, anyagfo

gyasztás.
Materialien Verwalter, s z e rtá r-

nok.
Materialtransportwagen, anyag

szállító kocsi.
Materie, anyag.
Materiell, anyagilag.
Mathematik, mennyiségtan.
Mathematisch, mennyiségtani.
Mathesis, mennyiségtan.
Matrikel, névkönyv.
Matrize, anyabélyegtő ; /w. minta. 

ko.
Matrize zum Rollirradel, anya

szegélyező. pv.
Mattes Kupfer, homályos szin- 

réz. ko.
Matte Wetter, bágyasztó lég. b.
Maturitätsprüfung, érettségi 

vizsgálat.
Mauer, fal; é. Ahsehlussmauer, j 

záró fal ; Einfriedigungs
mauer , falkerítés ; Futter
mauer, támaszfal; Widerlangs- 
mauer, gyám fal. é.

Maueranker, falkapocs, é.
Maueranwurf, vakolat, é.
Mauerarbeit, falazás.
Mauerband, falkapocs. «.
Mauerbank, koszorúfa. é.
Mauerdamm, falazott gát. l·.
Mauerdicke, falvastagság. é.
Mauerfrass, fal mállás, e.
Mauergleiche, falegyenlőség, é.
Mauerkrone, falkoszorú, é.
Mauerlatte, falkoszorú, é.
Mauern, falazni, falat rakni. é.
Mauerschliesse, falkapocs, é.
Mauerstärke, falvastagság. L
Mauerstein, épöletkő. é.

Mauerung, falazat; Mörtelmaue
rung, vakolatfalazat ; trockene 
Mauerung, szárazfalazat, é.

Mauerverputz, vakolat, é.
Mauerwerk, falazat; Beton- 

mauerwerk, betonfalazat; Pi- 
seemauerwerk , sárfalazat; 
Ziegelmauerwerk, téglafala
zat ; Bruchsteinmauerwerk, 
kőfalazat; Quadermauerwerk, 
faragott kőfalazat ; Ziegel- 
mauerwerk mit Quaderver
kleidung, faragott kővel borí
tott téglafalazat, é.

Mauerziegel, tégla. c.
Maurer, kőmives. é.
Maurerarbeit, kőmives munka. 

é.
Maurergehülfe, Maurergeselle,

kőmives legény, c. 
j Maurerhammer, kőmives kala

pács. c.
Maurerkelle, vakoló kanál. <’-.
Maurermeister, kőmives mester.

Maurerpinsel, meszelő, é.
Maurerpolier, kőmives pallér.
Maximalbelastung, legnagyobb 

megterhelés, r/r.
Maximaldruck, legnagyobb nyo

más. (/('.
Maximalgeschwindigkeit, leg

nagyobb sebesség. //«.
Maximaltemperatur, legmaga

sabb hőfok. I.v.
Maximum, legnagyobb érték.
Maximum und Minimum Ther

mometer, jelző hőmérő.
Mechanik, erőmül an, géptan.
Mechaniker, műszergyártó.
Mechanisch, erőmiivi, gépies.
Mechanisch gemengt, kevert.
Mechanismus, gépezet. </<·.
Medaille, emlékpénz. />r.
Medaillenkessel, emlékpénzka- 

zán. pv.
Median , középnegy ; Median 

folio, quart, octav, közép-
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nagy féli v, ncgyodrét, nyol- 
czadrét.

Medicament, gyógyító szer, or
vosság.

Medicin, gyógyító szer, orvosság; 
Doctor der Medicin, orvos.

Medium, közeg.
Meer, tenger.
Meeresboden, tengerfenék, f.
Meeresspiegel, tengerszín, / .
Meersalz, tengeri só.
Megalodon, mogulodon. /'.
Mehl, liszt; mildes Mehl, finom 

liszt; mitteres Mehl, közép 
liszt; rösches Mehl, darás liszt. 
z.

Mehlführer, lisztemelő. z.
Mehlführung, osztályozó vályúk. 

z.
Mehlgumpe, zagyló. 0.
Mehlherd, lisztszér.
Mehlkasten, lisztszekrény. z. |
Mehlprobe, lisztpróba. z.
Mehlrinne, osztályozó vályú. z.
Mehlschaufel, szérlapát. z.
Mehlscherben, lisztcsészc. ké.
Mehrausgabe, fölös kiadás.
Mehrbedarf, fölös szükséglet.
Mehrbetrag, többlet.
Mehrgewicht, sulyfölöslog.
Mehrleistung, munkatöbblet.
Mehrmänniseh, többesdcn. b.
Mehrverbrauch, fölös felhasz

nálás.
Mehrwerth, értéktöbblet.
Meile, mérföld.
Meilengeld, mérföldpénz.
Meilenstein, mérföldmutató.
Meiler, bogsa. érd.
Meilerbrüeke, bogsahídlás. érd.
Meilerdeeke, bogsatakaró. érd.
Meilerkohle, bogsaszén. érd.
Meilerofen für Koks, kokszbogsa. 

erd.
Meilerstätte, bogsahely, szérű. 

erd.
Meilerverkohlung, bogsaszeni- 

tés. erd.

Meilerverkokung, bogsakokszo- 
lás. b.

Meinung, vélemény. 
Meinungsverschiedenheit, véle- 

ménykülömbség.
Meister, mester.
Meisterarbeit, remekmunka. 
Meisterstück, remekmunka. 
Meissei, véső.
Meisseibohrer, véső, fúró. b. 
Meisselbruch, vésőtörés. b. 
Meisseistahl, vésőaczél. ko. 
Melanglanz, stefanit. d.
Melania, melania. ,/.
Melanit, gránát, ά.
Melanterit, vasvitriol, vasgálicz. 

ά.
Melaphyr, melafir.
Melden, jelenteni.
Meldung, jelentés, értesítés; te

legraphische’; Meldung, tele- 
grafáltjelentés.

Melioration, jobbítás.
Melirt, vegyes.
Membrum, tag.
Memoire, emlékirat.
Menaccanit, titánvas. A.
Menage, háztartás. 
Mengapparat, keverő készülék. 
Mengen, keverni.
Mengkapsel, keverő csésze, ké. 
Mengspatel, keverő lapátka. ké. 
Menilith, menüit. / .
Mennige, miniom.
Mennigkitt, miniomragasztó. é. 
Mensch, ember.
Menschenfreundlich, embersze

rető.
Mensehenhülfe, emberi segítség. 
Menschenkenner, emberismerő, 
Menschenkenntniss, emberisme

ret.
Menschenleben, emberélet. 
Menschenmöglich, lehetséges. 
Menschenpflicht, emberi köte

lesség.
Menshenschlag, emberfaj.
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Menschenverstand gesunder,
józan ész.

Mental, észbcli.
Mention, megemlítés.
Mereantil, kereskedelmi.
Mercur, kényeső. r .  

Mereurblende, kényesősulfür. á .  

Mergel, márga; /. bituminöser 
Mergel, bitumenes márga. f .  

Mergelgrube, márgabánya. 
Mergelherd, márgatűzhely. ko. i 
Mergeliger Kalkstein, márgás ! 

mészkő, f .
Mergelige Sedimente, márgás 

üledékek. / .
Mergellehm, lösz, márgás agvag. 

/·
Mergelsandstein, márgás ho

mokkő. f.
Mergelsehicht, márga réteg. f. 
Mergelschiefer, márgás pala. /: 
Mergelstein , megkeményedett I 

márga. f .

Mergelthon, márgás agyag. /.  
Mergeltreibherd, márgatűzhely. j

ko.
Meridian, délvonal, delelő. Imi. 
Meridianebene, dél köri sík. h m .  

Meridiankreis, délkör, hm 
Merkwürdig, nevezetes. 
Merycopotamus, mervkopota- j 

mns. f
Mesozoisch, mesozöi. középélet- 

beli. / .
Messapparat, ménW.er.
Messband, mérő sz-d.-u·
Messbar, m e '■
Messen, mérni.
Messfahne, mérő zászi 
Messing, sárgáié'. /,·■;. 
Messingblech, sárgarézbádog. 
Messingdraht, sárgurézdrót. h>. \ 

Messinglager, sárgarézrsapágy. 
ffé-

Messingrohr, sárgarézcső. </ί·. 
Messinstrument, mérőszer. h m .  

Messkette, mérőláncz. hm. 
Messkunde, méréstan, hm.

Messlatte, mérőléez. hm
Messpipette, mérő pipetta, r

Messschnur, mérőzsinór. I m i .

Messstab, mérőléez. hm
Messstange, Messstock, jelző 

rúd. h m .

Messtisch, mérő asztal, hm.
Messtischaufnahme, felvétel mé

rőasztallal. h m .

Messtisehstativ, mérőasztal áll
ványa. hm.

Messung, mérés.
Metall, fém; edles Metall, ne

mes fém ; unedles Metall, kö
zönséges fém; schweres, Me
tall, nehéz fém: sprödes Me
tall, törékeny fém, ko .

Metallabgang, fémfogyaték, fém- 
veszteség. k o .

Metallbad, fémolvadék, k o .

Metallbohrer, lémfúró. i/é.
Métalleomposition, fémötvözet.

Metalldrehbank, fémeszterga. < ß .

Metalldreher, l’émeszlergályos. 
r

Metallfarbe, fémszín.
Metallfeder, lémrugó.
Metallfutter eines Lagers, lém

ből való csapfészek, φ'
Píetallgaze, drólszövel.
Metallgiesser, fémönIöt
Metallglanz, fémfény.
M dallhalt, témlartalom a súly- 

L '· I I .  ko.
V ' : t ’g, léndarla! mi.

f :; i ' lem az

MetadkcU-'.n, iVi:i:im··· , r-ep du
gattyú. ;,.r.

Metallkönig, sziufém •·ζ:·ηι. 
Metalllager, lémesapágy. </<;. 
Metalllegierung, öt vőzeI. 
Metallliederung, lémzárolás. i j i ' .  

Metallmanometer, lém ma néme
téi·. i/ó.

Metalloid, metalloid, r .
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Metalloxyd, fémoxid, r 
Metalloxydsalz, fémoxidsó. η. \ 
Metallpippe, rézcsap. ß .  
Metallreich, érczben bővelkedő, j 

di'isan érezes. l>. !
Metallsalz, fémsó. r.
Metallsäge, lémvágó fűrész, ß .  
Metallscheere, fémnyíró. ß .  
Metallstein, dúskéneskő. ko. 
Metallurg·, fémkohász, fémgyártó. 

Ιο.
Metallurgie, fémkohászat, fém- 

gyári ás. /:<>.
Metallverlust, lém fogyaték, fém- 

vosztoség. /.'ο.
Metallwerth, fémérték. /,·<>. 
Metamer, átanyagult. f .  
Metamerie, átanvagúlás. /'. 
Metamorph, alakotváltott. / .  
Metamorphisch, átváltozott. / .  
Metamorphisches Gestein, ala

kéi váltott közel. /. 
Metamorphose, alakváltozás, f. 
Meteoreisen, meteorvas. 
Meteorolith, Meteorstein, me- 

leorkö.
Meteorologie, időjárásiam 
Meteorstahl, meteoraczél.
Meter, méter.
Methode, mód, módszer. 
Mezzanin, lélahlak. h.
Miargyrit, ozüslaiilimonsulfuret.

Micrometer, paránvmérö. Imi. 
Mierometerse! raube, paráriv- 

üiéró csavar. Imi.
Microskop, górcső. mikroskop.

nagyi In.
Microskopisch, csak nagvilóval 

I f i  I  l l  d o .
Miethrontract, hérszei-ződés. 
Miethe, bér, bérlet.
Miethen, bérelni, bérbe fogadni. 
Miether, bérlő.
Miethzeit, hérleli idő.
Miethzins, haszonbéi·. 
Mikrometer, I. Micrometer.

Mild, lágy. engedékeny, porha
nyó, törékeny. Λ.

Milde Gabe, kegyes adomány. 
Mildes Gestein, lágy közét. b. 
Militär, katonai.
Militärbeurlaubter, szabadságos 

katona.
Militärcommando, hadparancs- 

nokság.
Militärjahr, katonai év. 
Militärpflichtig, katonai szolgá

latra köteles. o
Millbars, nyerslap, bocslap. h-o. 
Millbarsriehtplatte, nyerslap - 

e gyenge lő. l-o
Millbarsseheere, nyerslapolló.

ko.
Millerit, nikolsulfür. ú. 
Millimeter, milliméter, ezredmé- 

ter.
Mimetit, zöldólornércz. <í. 
Mindergewicht, su 1 yluány. 
Minderjährig, kiskorú. 
Minderjährigkeit, kiskorúság. 
Mine, akna.
Mineral, ásvány. 
Mineralcombination, ásvány- 

c.onibinatió. 1/.
Mineralgang, ásványér. f. 
Mineralgemenge, ásványelegv. 

h
Mineraliencabinet, ásványtár. 
Mineraliensammlung, ásvány- 

gyüjleméuy.
Mineralkohle, ásványszén. 
Minerallagerstätte, ásvány telep.

Mineralog, asványtudós, mine-
ra l· ig: ;.s á.

Mineralogie, ásványtan, é. 
Mineralogische Zusammenset

zung, ásványtani alkotás. <t. 
Mineraloel, ásványolaj. 
Mineralquelle, ásványos forrás. 
Mineralreich, ásványország. 
Mineralstuffe, ás v.á n y d a ra b. 
Mineralsubstanz, ásványanyag. 

<í.



Mineralverbindung, ásványve- 
gyület. ά.

Mineralwasser, ásványos víz. 
Minette, min ette. f.
Mineur, aknász, bányász. 
Minimalwerth, Minimum, leg

kisebb érték.
Minister, miniszter. 
Ministerialrescript, miniszteri 

leirat.
Ministerium, minisztérium. 
Minium, miniom.
Minorenn, kiskorú. 
Minorennität, kiskorúság. 
Minorität, kisebbség.
Minus, kevesebb (valamely szám

mal).
Minute, perez.
Minutiensalz, porsó. I>.
Mioeän, mioeän. f.
Mioeäne Periode, mioeän kor

szak. / .
Mioeänschichten, miocänröb'gek.

/·
Mirabilit, glaubersó. ύ.
Mischen, keverni.
Mischung, keverés, m. t. keve

rék.
Misehungsverhältniss, keverés 

aránya.
Mispiekel, kénarzénvas. ά. 
Mission, küldetés.
Missbilligen, rosszaim. 
Missbrauch, visszaélés. 
Missbrauchen, visszaélni vala

mivel.
Missdeuten, félre magyarázni. 
Missgeschick, balsors. 
Misstrauen , bizalmatlankodni , 

bizalmatlankodás.
Misstrauisch, bizalmatlan. 
Missverhältniss, aránytalanság. 
Mitarbeiter, munkatárs. 
Mitbeamte, tiszttárs.
Mitbesitzer, közbirtokos, bánya

részes. I).
Mitbewerber, versenytárs. 
Mitbürge, kezestárs.

Mitbürger, polgártárs. 
Miteigenthümer, közbirtokos, 

bányarészes. b.
Mitfolgend, kapcsolatban. 
Mitgesell, legénytárs. 
Mitgewerke, bányarészes, b. 
Mitglied, tag.
Mitinteressent, érdektárs. 
Mitleid, szánalom.
Mitnehmer, akad ék. <jé. 
Mitnehmerkloben, akad ékhorog.

<β·
Mitreissen, magával ragadni. 
Mitschuld, bünrészesség. 
Mitschuldige, bűntárs. 
Mitschuldner, adóstárs.
Mittag, dél. bru.
Mittagskreis, délkör, hm. 
Mittagslinie, délvonal. hm.
Mitte, közepe valaminek.
Mittel, közé]), eszköz, tehetség, 

köz, szer; erziges Mittel, él
ezés köz. l>.

Mittelachse, középtengely. 
Mittelalter, középkor. 
Mittelbalken, középgerenda, é. 
Mittelbar, közvetve. 
Mitteleinstrich, középfeszitő, kö- 

zépfeszíték. b.
Mittelerz, középtartalmu érez. h. 
Mittelgebirge, középhegység, f. 
Mittelgeviere, középkeret. b. 
Mittelglied, középlag. 
Mittelgrösse, középnagyság. 
Mittelhartwerk, középnyersréz. 

ko.
Mittelkrystall, középkristály. Λ. 
Mittellauf, középjárat, középső 

járat, közbenső járat. b. 
Mittellinie, középvonal 
Mittellos, vagyontalan. 
Mittellosigkeitszeugniss, sze

génységi bizonyítvány. 
Mittelmässig, középszerű. 
Mittelmauer, középfal. é. 
Mittelpfeiler, középoszlop, é. 
Mittelpfette, gerinczkötő. é. 
Mittelpfosten, középezölöp.
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Mittelplatte, középlap ko. 
Mittelpreis, középár. 
Mittelpunkt, középpont. 
Mittelrad, középső kerék. gé. 
Mittelsehiene, középsín. 
Mittelschläehtig , középcsapó 

(kerék), gé.
Mittelstein, dúsrézkéneskő. ko. 
Mittelstempel, középnyíl. 2. 
Mittelstrecke, középvágat. !>. 

Mittelstüek, középrudazat. gé. 
Mitteltrumm des Ganges, kö

zépág. b.
Mittelwerk, középtartalmu ólom. 

ko.
Mittelzeugstahl, szerszámaiéi. 

ko.
Mitternacht, észak. hu. 
Mitternaehtsgang, északi ér. 1>. 
Mittheilen, közölni.
Mittheilung, közlés, m. t. köz

lemény.
Mittlere, középső.
Mittlere Temperatur, középső 

hőmérsék.
Mitwirken, közreműködni. 
Mitwirkung, közreműködés. 
Möbel, bútor.
Mobil. ingó.
Mobilien, ingóságok.
Moekstahl, mokaezél. ko. 
Modalität, módozat.
Modell, minta.
Modelliren, mintázni, ko. 
Modellmagazin, mintatár. ko. 
Modellsehraube, mintacsavar, kő. 
Modelltischler, mintaasztalos, ko. 
Modelltischlerei, mintaműhely.

ko.
Modellwerkstatt, minta műhely.

ko.
Modellzeichnung, mintarajz. ko. 
Modification, változtatás, módo

séi 1 ás.
Modul, modulus, mérték. 
Modumit, arzénkobalt, á. 
Mofette, srázokádó hegy. f. 
Möglich, lehető.

Möglichkeit, lehetőség. 
Möglichst, lehetőleg.
Mohsin, arzénvas. á.
Molasse, molasz. / .  
Molassegruppe, rnolaszcsoport. 

/·
Molassekohle. molaszkőszén. / .
Molassenformation, m olaszkép-

ződménv. f.
Molassperiode, molaszkorszak./. 
Molecularkraft, molekula erő. r .  

Molecule, molekula, v .  

Mollblech, kormánylap. ko. 
Möller, elegyadás. ko. 
Möllerbett, el egy tér. ko. 
Möllerboden, elegytér. ko. 
Möllerhalle, el egyház, ko. 
Möllerhaus, elegyház. ko. 
Möllerkrücke, elegyhorog. ko. 
Möllerprobe, elegypióba. 
Möllerung, elegyadás. ko. 
Molybdän, molibdén. v .  

Molybdenit, Molybdänglanz , 
Wasserblei, molibdenit, molib- 
dénsulfür. á.

Moment, nyomaték, gé. 
Momentan, pillanat,]'.
Monat, hónap.
Monatlich, havonként. 
Monatsabschluss, havi zárlat. 
Monatsausweis, havi kimutatás. 
Monatsbericht, havi jelentés. 
Monatsfrist, egyhavi idő. 
Monatsrapport, havi jelentés. 
Monatsrate, havi részlet.
Mönch, üzőkekölyfl; ké. dugasz 

tógáinál, z.
Mönchhäusehen, záró ház. z. 
Mönchkolben, búvárdugattyú. gé. 
Mönehrinne, Mönehrohr, csapoló 

cső, csapoló csatorna. ~. 
Mönchschütze, záró dugasz, s .  

Mönchstollen, csapoló járat. z. 
Mönchzugstange, dugaszrúd. 0. 
Mondsäge, favágó fűrész, érd. 
Moneta, vertpénz.
Monition, intés.
Monitorium, intő levél.
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Monoklinisehes System, egy ha j
lású rendszer, á.

Monoklinoedrisehe Prismen,
egyhajlásu oszlopok, ét.

Monoklinoedrisehe Pyramiden,
egyhajlásu piramisok, á.

Monom, egytagú.
Monopol, egyedáruság.
Montague, felszerelés.
Montanaerar, bányakin estár.
Montanbahn, hegyi pálya. é.
Montanist, bányász.
Montanistisch, bányászati.
Monteur, felszerelő gépész. j é .
Montiren, felszerelni, j é .
Montirung, felszerelés, j é .
Montonen, f'oncsorhalom. ko.
Moor, láp ; Torfmoor, tőzeges 

láp.
Moorboden, ingoványos talaj.
Moortorf, láptőzeg.
Moralisch, jó erkölcsű.
Moralität, erkölesiség.
Moräne, kőtorlat. /.
Morasterz, inocsárérez, limonit. ét.
Morgengang, keleti ér. b.
Morphologie, alaktan. >i.
Morphologische Eigenschaften,

alakbeli tulajdonságok, ét.
Morsch, redves, korhadt.
Mörser, mozsár.
Mörtel, habarcs, malter; é. dünn

flüssiger Mörtel, híg habarcs; 
fetter Mörtel, kövér habarcs; 
hydraulischer Mörtel, vízben- 
kölő habarcs; schnell binden
der Mörtel, gyorsan kötő ha
barcs. é

Mörtelanwurf, vakolat, é.
Mörtelguss, habarcsön lés. é.
Mörtelhaue, habarcskeverő, é.
Mörtelkelle, vakoló kanál. é.
Mörtelkiste, habarcsláda. é.
Mörtellöffel, habarcskanál, é.
Mörtelmasehine, habarcscsinál;') 

gép. é.
Mörtelmauerwerk, habarcscsal 

rakott ádázát, é.

Mörtelschläger, habarcscsináló. 
é .

Mörteltrog, haharcsláda. é. 
Motiv, indító ok.
Motiviren, okadalohii, megokolni. 
Motivirt, megokolt.
Motivirung, okadatolás, meg- 

okolás.
Motor, hajtó gép. j é .

Motto, jelige.
Muff, hüvely, tok. j é .

Muffel, kémlő tok. hé. 
Muffelofen, tok os pest. k e .  
Muffelröstofen, pörkölő tokos- 

pest. k o .
Muffensehloss, tokzár. j é .  

Muffröhre, tokos cső. j é .  

Muffverbindung, tokos kapcso
lat. j é .

Müglaarbeit, müglakészelés. ko 
Mühe, fáradság.
Mühle, őrlő malom. 
Mühlbottich, foncsorkád. k o .  
Mühleisen, malomorsó. j é .  

Mühlengold, Mühlgold, zúzó 
arany, zúzában nyert arany. 2. 

Mühlfass, malomkőkáva. j é .  

Mühlpfanne, malomserpenyő, j é .  

Mühlrad, malomkerék, j é .  

Mühlspindel, malomorsó. j é .  

Mühlstange, malomorsó. j é .  

Mühlstein, malomkő, j é .  

Mühlsteinporphyr, malomkőpor- 
fir. /'.

Mühlstuhl, malomállvány, j é .  

Mulde, teknő. L.
Muldenende, teknővég. b. 
Muldenflügel, teknőszárny. b. 
Muldenförmig, teknőalaku. b. 
Muldenlinie, teknővonal. b. 
Müller, molnár.
Müllerit, aranyezüsttellurit. ét. 
Mulmig, redves.
Multiplication, sokszorozás. 
Multiplicationstheodolit, sok

szorozó szögmérő, bm. 
Multiplicator, sokszorozó.
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Multiplieiren, sokszorozni.
Münden, torkollani, nyílni.
Mündig1, teljes korn.
Mündigkeit, teljes koruság.
Mundiren, tisztázni. ·
Mündlich, szóbeli.
Mundloch, torkolat, száj. T>.
Mündung, torkolat, nyílás.
Mundgezimmer, lorkolatkölés. 

f>.

Municipal, helyhatósági.
Municipalität, helyhatóság.
Munition, lövószer, i-ohbantószer. 

h.
Munitionsguss, lövőszeröntés. 

ko.
Münzamt, pénzverő hivatal, po.
Münzbeamte, pénzverő tiszt. po.
Münzcabinet, pénzgyüjtemény.

/W.
Münzcours, ái-lblyam.
Münzdireetor, pénzverőhivatal 

igazgatója, pr.
Münze, pénz, pénzverő ház, pénz- 

vei'ő intézet, pr
Münzeinheit, pénzegység, pr.
Münzen, pénzt, verni. po.
Münzer, pénzverő, po.
Münzfälscher, pénzhamisító.
Münzfuss, pénzláb, pénzbecs 

mértéke, pr.
Münzhaus, pénzverő ház, pénz

verő műhely, pénzverő intézet. 
pr.

Münzkosten, pénzverés költsége. 
pr.

Münzkrätze, pénzverés hulladé
ka. I/O.

Münzkunde, pénztan. pr.
Münzlegur, pénzülvözel. pr.
Münzmeister, pénzverő hivatal 

igazgatója, pénzverő mester. 
pr.

Münzmetall, pénzötvözet, pr.
Münzort, pénzverő hely.
Münzpfund, pénzfont. po.
Münzplatte, Münzplattel, lapka, 

pénzlapka. po.

Münzplattenglühofen, pénzlap
kát, izzító kcmencze. pr. 

Münzprobe, pénzpróba. kő. 
Münzreeht, pénzverés joga. 
Münzsammlung , pénzgyüjte

mény.
Münzschein, pénzjegy.

! Münzschlag, pénzverde, pr.
Münzsorte, pénznem, po.

\ Münzstätte, pénzverő ház, pénz
verő műhely, pénzverő intézet. 
pr.

Münzstempel, pénzbélyeg, po. 
Münzung, pénzverés, pr. 
Münzungssäeke, pénzítő zacskók.

pr
Münzungswage, pénzítő sulymé-

rő. pr.
Münzwage, pénzsulymérő. pr. 
Münzwardein, pénzbecsőr. pr. 
Münzwesen, pénzverés, po. 
Münzzain, pénzrudac.s. pr. 
Münzzainstrecke, pénzrudacs- 

nyujtó. po.
Münzzainstreckwerk , pénzen- 

dacsnyujtómű. po. 
Münzzainstreekwerkstatt, pénz 

rudaesnyujtó műhely, pr. 
Muriacit, calciurnsulíát. «. 
Muschel, kagyló.
Muschelkalk, kagylós mészkő. /. 
Muschelsehieber, kagylóalaku 

lolóka. t/é.
Musehliger Bruch, kagylós tö

rés.
Museum, műtár.
Musivgold, ónsulfür. r.
Muster, minta, mustra. 
Mustereisen, mintavas. ko. 
Musterflüssigkeit, mintafolya

dék ke.
Musterhaft, példás.
Müssiggang, henyélés. 
Müssiggänger, henyélő.
Muthen, felkérni, h.
Muther, felkérő, b. 
Muthmasslieh, gyanít hatólag. 
Muthung, felkérés, b.
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Muthungsbuch , felkérések 
könyve, b.

Muthungsgesueh, felkérvény. T>. 
Muthungssehein, felkérés bizo

nyítványa. h.
Muthzettel, folkérvény. h .  

Mutter, anya.
Muttergestein, érkőzet. h .  

Mutterlauge, oldó lúg. k o .  

Mutterpressmaschine, rsavar-
t oksajtó. tje.

Mutterrad, fafogas kerék. <jf. 
Muttersehneidmasehine, csava r- 

tokvágó gép. <)<·.
Myrica, myrica. /'.
Mytilus, mytilus. / .

N.
Nabe des Rades, kerék agy. <μ·. 
Nabenbüchse, agypersely, tje. 
Nabenring, agykarika. yé. 
Nachahmende Gestalten, utánzó 

alakok, ti.
Nachahmung, utánzás. 
Nachahmungswert, követésre 

méltó.
Nacharbeit, utólagosmunka. 
Nachbar, szomszéd. 
Naehbarfeld, szomszédtelek. b. 
Nachbericht, utólagos jelentés. 
Nachbessern, egyengetni, javít

gatni.
Nachbohrer, utólagos fúró. yé. 
Naehbüchsen, egyengetni, b. 
Nachdampf, fojtó lég. I .  

Nachdruck, nyomaték. 
Nachdrücklich, nyomatékos. 
Nacheifern, vetélkedni. 
Nachfahren, utána nézni; b .

utána tolni. k o .

Naehfall, omladék. b. 
Nachfallen, omlani, b .  

Nachfolgen, következni. 
Nachfolgend, következő. 
Nachforderung, utólagos köve

telés.
Nachforschung, nyomozás.

Nachfrage, kereslet, tudakozó-
I dás.
i Naehfüllen, utána tölteni. 

Nachgeben, engedni. 
Nachgemacht, utánzótI. 
Nachgiebig, engedékeny. 
Nachgleichen, egyengetni. 
Nachhaltig, tartós.
Nachhang, függelék.
Naehholen, utána pótolni. 
Nachkommen einem Befehle, 

parancsot teljesíteni. 
Nachlassen, elengedni, leengedni. 
Nachlässig, hanyag.
Nachlass, engedmény. 
Naehlegen Kohlen, szenet rá

rakni. ko.
Nachlese, tarlózás.
Naehliga, pótló ötvözet, pr. 
Naehmachen, utánozni. 
Nachmauerung, pótló falazat, é. 
Nachmessen, utána mérni. 
Nachnahmbohrer, utánfutó, h. 
Nachnahme, utánvétel. 
Nachreehnen, utána számolni. 
Naehrennen, utólagos készelés. 

ko.
Nachricht, hir, értesítés. 
Nachrüeken, utána nyomulni, b. 
N aehsehlüssel, t ol vaj kul cs. 
Nachschrift, utólagos megjegy

zés.
Nachsetzen beim Treiben, utána 

adni. k o .

Nach Sieht, előnmtatás után. 
Nachsicht, elnézés. 
Nachsichtsvoll, kíméletes. 
Naehstempeln, utólag bélyegezni. 
Nachtarbeit, éjjeli munka. k. 
Nachtaufseher, éjjeli ügyelő, b. 
Nachtdienst, éjjeli szolgálat. 
Naehtertiär, harmadkor utáni.

Nachtfahrer, éjjeli ügyelő, b. 
Nachtheil, káros következmény. 
Naehtheilig, káros.
Nachtrag, pótlék.
Nachträglich, utólagosan.
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Nachtragsgebühr, pótló illetők, j 
Naehtragsprüfung, pótló vizs

gálat.
Nachtreiben, utánhajtnni. b. 
Nachtschicht, éjjeli műszak, éj

jeli munkaszak. b. 
Naehtübergeher, éjjeli ügyelő, 

éjjeli kerülő, b.
Nachtwache, éjjeli őrség. 
Nachtwächter, éjjeli őr. 
Naehwäg’en, újra mérni. 
Nachweisen, kimutatni. 
Nachweislich , bebizonyítható, 

kirnu tál ható.
Nachweisung, kimutatás. 
Nachwirkung, utólagos hatás. 
Naehzahlen, ráfizetni. 
Nachzählen, utána számlálni. 
Nachzahler, ráfizető.
Naehzähler, utánaszámláló. 
Nachzahlung, ráfizetés. 
Nachzeichnen, utána rajzolni, 

másolni.
Nadel, tű ; Magnetnadel, mág

nestű. hm.
Nadelbaum, tűlevelű fa. érd. 
Nadeleisenerz, göthit. A. 
Nadelholz, tűlevelű fa. érd. 
Nadelwald, fenyőerdő. érd.
Nagel, szeg. é.
Nagelamboss, szegűllő. ko. 
Nagelauszieher, szeghúzó. é. 
Nagelbohrer, szegfúró. é. 
Nageleisen, szegvas. ko. 
Nageleisenkaliberwalze, ürege- 

zett szegvashenger, ko. 
Nagelfluhe, nagelfluhe. /. 
Nagelhammer, szegpőröly. ko. 
Nagelkalk, körömmészkő. /'. 
Nagelkopf, szegfej. é. 
Nagelkopfpressmaschine, szeg-

fejsajtó. (jé.
Nageln, szegezni. 
NägelscheuerungsVorrichtung , 

szegfényesítő, jé.
Nagelschmied, szeggyártó, ko. 
Nagelschmiede, szeggyár. ko.

Nägelschneidmaschine, szegvágó 
gép. ko.

Nägelspitzmasehine , szeghe
gyező gép. ko.

Nagelzain, szegrudacs. ko. 
Nagelzieher, szeghúzó. é. 
Nagyáger Erz, nagyágit. A. 
Nagyágit, ölom-arany-tellursul- 

fűr, levélérez. á.
Näherungsbrueh, közelítő tört. 
Näherungswerth, közelítő érték. 
Nahrung, táplálék. 
Nahrungsquelle, keresetforrás. 
Naht, forradás, szegély, ko. 
Name, név.
Namenbuch, névkönyv. 
Namenliste, névjegyzék. 
Namenregister, névjegyzék. 
Namensverzeiehniss, névjegy

zék.
Namentlich, névszerint. 
Namhafte Summe, nevezetes 

összeg.
Naphta, kőolaj.
Nase, orr; helle, lichte Nase,

világos izzó orr; halblichte 
Nase, piros orr; dunkle Nase,
sötét orr. ko.

Nasenschlaeke, orrsalak. ko. 
Nasensehmelzen, orralolvasztás. 

ko.
Nasenstuhl, orrszék.’ ko.
Nässe, nedvesség, nedv. 
Nässeabzug, nedvesség levonása. 

ko.
Nässebestimmung, nedvesség 

meghatározása, ko. 
Nässeprobe, nedvességi próba. 

ké.
Nassuran, uranit. á.
Nass, nedves.
Nasse Aufbereitung, érczelőké- 

szítés vízzel, z.
NasspocJjen, vízben zúzni. z. 
National, nemzeti.
Nationale, származás kimutatása. 
Nationalinstitut, nemzeti inté

zet.
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Nationalismen, honosítani. 
Nationalität, nemzetiség. 
Nationaloekonomie, nernzetgaz- 

dászat.
Natrium, nátrium, v.
Natron, nátron, v.
Natronalaun, nátrontimsó. v .  

Natronlauge, nátron lúg. r.
Natur, természet.
Natural, természeti.
Naturalien, termékek. 
Naturalieneabinet, tcrmészeI iok 

gyűjteménye.
Naturalisation, honosítás. 
Naturalwohnung, hivatalos la

kás.
Naturereigniss, természeti ese

mény.
Naturerscheinung, természeti 

tünemény.
Naturforscher, természetbúvár, j 
Naturgeschichte, természetrajz. 
Naturgrösse, natürliche Grösse, j

valóságos nagyság.
Naturlehre, természettan. 
Naturprocess, természeti folya

mat.
Naturproduet, termény. 
Naturstahl, nyersaczél. /,·«. 
Naturwissenschaft, természet- 

tudomány.
Nautilus, nautilus. /. 
Nebenabsicht, mellékczél. 
Nebenachse, melléktengely, ά .  

Nebenarbeit, mellékmunka. 
Nebenausgabe, mellék kiadás. 
Nebenaxe, melléktengely, ú. 
Nebenbecken, mellékmedenc.ze. 

h .

Nebenbegriff, mellék fogalom. 
Nebeneinkommen, mellékjöve

delem.
Nebeneinnahme, mellékes bevé

tel.
Nebeneisen, mellékvas. Lv 
Nebenertrag, mellékjövedelem. 
Nebenfrage, mellékkérdés. 
Nebengang, mellékér. b .

Nebengebäude, melléképület. <’ 

Nebengebühren, mellékilletékek. 
Nebengeleis, mellékvágány, b .  

Nebengeschäft, mellékfoglalatos
ság.

Nebengestein, mellékkőzet. I .  

Nebengewinn, melléknyereség, 
mellékjövedelem. 

Nebengründe, mellékokok. 
Nebenmaass, melléktelek. b. 
Nebenpfeiler, mellékoszlop. 
Nebenproduct, melléktermény. 
Nebensache, mellékes ügy. 
Nebenwinkel, mellékszög. 
Negation, tagadás.
Negativ, negativ, tagadó. 
Negligent, hanyag.
Negociant, ügyvivő.
Neigung, lejtés, lejtősség, bajlas. 
Neigungswinkel, lejtésszög. 
Nenner, nevező.
Nennwerth, névérlék. 
Neocomien, noocomiák. /'. 
Nephelindolerit, nephelindoleril. 

f .

Neptuniseh, uepluni. / .  
Neptunist, neptunista. / .
Nester, fészkek; Erznester, érez 

leszkek. b.
Nesterweise, fészkenként, b .  

Netto, liszlán, netto. 
Nettoeinnahme, nettobe vél el. 
Nettoertrag, Iiszlajövedelem. 
Nettogewicht, nettosiily. 
Nettolast, neüoteher. 
Nettopreis, mltoár.
Netz, luí.lé), hálózat.
Netzartig, liálószerii.
Netzgang, hálóalaku ér. b .  

Netzpunkt, halóponf. h m  

Netzwerk, hálózat.
Neubau, uj épilés, uj épilmény. 

é.
Neubildung, uj képződés. /.  
Neuerung, újítás.
Neuntel, kilenezod. b .  

Neuroptera, neuroptera. / ' .  

Neusehurf, uj kutatás, b.
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Neutral, közömbös.
Neutrale Achse, közömbös ten

gely.
Neutralisiren, közömbösíteni, v. 
New red sandstone, nj vörös 

homokkő.
Nexus, összeköttetés.
Nichtig·, semmis.
Nichtigkeitserklärung, semrnis- 

nek nyilvánítás.
Nichtsbedeutend, scmmitjelentö. 
Nichtsnutzigkeit, haszontalan-

ság.
Nichtswürdigkeit, semmirevaló-

ság.
Nickel, nikol. v.
Nickelarsenikkies, nikolarzén- 

sulfür. (Í.
Nickelblende, nikolsulfür. «. 
Niekelglanz, nikolarzénsulfür. ά. 
Nickelin, vörös arzénnikol. ά. 
Niekelkies, nikolsulfür. ά. 
Nickelspiessglanzerz, nikolanti- 

monarzénsulfür. ά.
Niekelerz, nikolércz. b .  

Niekelgewinnung, nikolgyárhis. 
ko.

Nickelprobe, nikolpróba. ké. 
Nickelschlacke, nikolsalak. ko. 
Niekelspeise, nikollemeskö. ko. 
Nicopyrit, vasnikolsulffu·. Λ .  

Nieder, alacsony.
Niederblasen, kifüvatni. ko. 
Niederdruck, alacsony nyomás, 

kis nyomás. gé.
Niederdruekmasehine, kisnyo

mású gép. gé 
Niedergang, lejárás, ko. 
Niedergehen, lejárni, ko. 
Niederholz, eserjefa. m l. 
Niederlage, lerakó hely, lárház. 
Niederloehen, 1. Abteufen, 
Niederschlag, csapadék, v. 
Niederschlagen, lecsapatni, v. 
Niedersehlagsarbeit, ejtő ólom

olvasztás. ko.
Niederschlagsmittel, ejtő szer. 

ko.

Niederschlagsschmelzen, ejtő 
ólomolvasztás, ko. 

Niederschlagung, ejtés. ko. 
Niederschmelzen, megolvasztani.

ko.
Niedersinken der Gichten, az

adások sülyedése. ko. 
Niederstossen, mélyeszteni. h. 
Niederteufen, mélyeszteni. b. 
Niederung, lapály.
Niederwald, sarjerdö. erd. 
Nieren, vesék; Erznieren, ércz- 

vesék. b.
Nierenförmig, vesealaku. ά. 
Niete, szegecs, gé.
Nieteisen, szegecscsiptető. gé. 
Nieten, szegecselni, gé. 
Nietenvorhalter, szegecstámasz, 

gé.
Niethammer, szegecselő kala

pács. gé.
Nietkolben, szegecspeczek. gé. 
Nietkopf, szegecsfej. gé. 
Nietloeh, szegecslyuk. gé. 
Nietmasehine, szegecselő gép. 

gé.
Nietnagel, szegecs, gé.
Nietnath, szegecsvarrat, gé. 
Nietreihe, szegecssor. gé. 
Nietung, szegecselés. gé. 
Nietverbindungen, szegecskötés. 

gé.
Nikolit, vörös arzénnikol. á. 
Nische, fülke.
Nitrogen, nitrogén, v. 
Nitroglycerin, nitroglycerin, v. 
Nitroverbindungen, nitrogénve

gyületek. v.
Nitrumsalz, salitrom. r.
Niveau, szint, szintvonal. 
Niveaudifferenz, szintkülümbség. 
Niveauregulirung, szintrende

zés.
Niveauveränderung, szintválto

zás.
Niveauübergang, pályaszinti út

átjáró.
Nivelle, szintező, bin.

1β
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Nivellement, szintezés, hm.
Nivellirbueh, szintező könyv. hm.
Nivellirdiopter, szintező diopter, j 

hm.
Nivelliren, szintezni.
Nivellirinstrument, szintező mű

szer. hm.
Nivellirkunst, szintezéstan. hm.
Nivellirlatte, szintező lécz. hm.
Nivellirung, szintezés, lejtező 

mérés. hm.
Nivellirwage, szinlmérő. <·.
Nöggepathien, nöggerathiák. /'.
Nomenelatur, műnevezés.
Nominal, névleges.
Nonius, parányin érő, nonius, hm.
Nonne, anyók, fizőkeminta. lr.
Nonnenausreibkloben, esaplyuk- 

kotré». pp.
Nonnenfutter, tokbéllés. pr.
Nord, észak.
Nordische Geschiebe, északvi

déki vándorkövek. /'.
Nördlich, észak l'elé, északi. T>.
Nordpol, északi sark. h.
Nordstern, sarkcsillag.
Norm, szabály.
Normal, szabályszerű, merőleges, 

derékszögű.
Normalbarometer, szabályzó 

légsulymérő.
Normalbelastung, szabályos meg

terhelés.
Normaldruck, szabályos nyomás, 

merőleges nyomás. </<'.
Normale, szabályzat.
Normalflüssigkeit, szabályzó ol

dat. l-é.
Normalgeschwindigkeit, sza

bályszerű selrnsség. (/(’.
Normalgewicht, szabályszerű 

súly.
Normalgneiss, rendes gnájsz. f .

Normalien, szabályzatok.
Normalienbuch, szabályzatok 

könyve.
Normalmass, szabályoz«) mérték.
Normalpreis, rendes ár.

Normalprofil, szabályszerű szel
vény. <’.

Normalspur, rendes vágányszé
lesség. (’.

Normalzustand , szabályszerű 
állapot.

Notar, jegyző.
Note, jegyzék.
Nothbau, ideiglenes épülői, é. 
Nothbrücke, ideiglenes híd. <’. 
Nothdaeh, ideiglenes födél. <■. 
Nothdamm, segédgát. h 
Nothdürftig, szűkén. 
Nothgedrungen, kény leien. 
Nothgeleise, ideiglenes vágány. 

r.
Nöthig, szükséges. 
Nöthigenfalls, szükség «.'setében. 
Nothkette, larialéklánez. 
Nothventil, larlalékos szellentyü.

!/’■
Nothwendig’, szükséges. 
Nothwendigkeit, szükségesség. 
Notification, közlés, m. t. köz

lemény.
Notiren, ji'gyezni.
Notiz, jegyzék.
Notizbuch, j egyzékköny v. 
Notorisch, nyilvánságos. 
Novation, újítás.
Nulle, semmi, zérus, nulla. 
Nullpunkt, zéruspont. O-pont. 
Nullzirkel, paránykörző. hm. 
Numeriren, szánni,álni, számozni. 
Numerirung, számlálás, szárno- 

z.ás.
Numerisch, számszerűd. 
Numerisches Verhältniss, szám

szerű arány.
Numerus, szám.
Numismatik, pénzismeret. 
Nummer, számi.
Nummulithen, nummulitok. J . 
Nummulithengesteine, mi in m u- 

litkőzetek. f.
Nummulithenkalk, mimmulit-

mészkő. /.
Nuss, csukló, (ß.
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Nussbaum, diófa. erd.
Nuth, horony, rovatok. é. 
Nuthbohrer, horonylüró. Τ·. 
Nuthen, hornyolni. é. 
Nuthhobel, hornyoló gyalu, é. 
Nuthleiste, horony lóra. é. 
Nuthstossmaschine, horony vágó

g. 'p. </.
Nutzbar, hasznavehető. 
Nutzbringend, haszonhajtó. 
Nutzeffeet, haszonhatás. yé. 
Nutzgenuss, Nutzniessung, ha

szonvétel.
Nutzholz, építő fa, szerszám fa. 

érd.
Nutzlast, tiszta súly.
Nutzlos, haszontalan. 
Nyctogineen, nyetogineák. /'.

0 .

Obbemeldet, főnnérinlelt. 
Oberamt, föhivatal. 
Oberaufseher, fő lel ü gy t Ί ő. 
Oberbalken, felső gerenda, é. 
Oberbank, fedőréteg, b. 
Oberbau, felső építmény; eiser

ner Oberbau, vasszerkezetű 
felső építmény, é.

Oberbauamt, fő építőhivatal, é. 
Oberbaueonstruetion, felső <‘pit- 

mény szerkezeti', é. 
Oberbaumeister, fő építőmester.

V.

Oberbausystem, felső építmény 
rendszere. é.

Oberbergamt, fő hánvahívalal.
h.

Oberbergbehörde, fő bányaha
tóság. b

Oberbergdireetor, fő hányaigaz
gató. b.

Oberberghauptmann, fő bánya-
kapitány, fő bányafőnök. b. 

Oberbergrath, fő hányalanáesos. 
b.

Oberbergverwalter, fő bánya
intéző. fő bányagondnok, fő 
bányahivatali főnök. b. 

Oberboden, padlás, é. 
Oberbuchhalter, fő könyvvivő. 
Obercassier, fő pénztáros. 
Obereontroleur, fő ellenőr. 
Oberfeuer, toroktűz. ko. 
Oberfläche, fölület, fölszin. 
Oberflächencondensation, fölszi-

ni sűrűsödés. yé.
Oberflächeneigenthümer, föld

szinti tulajdonos, b. 
Oberfläehenform, fölületi alak. 

/·
Oberflächengestaltung, fülűiét.

alakulása. /'.
Oberflächenhärtung, fölíilet ed

zése. ko.
Oberflächlich, fölületcs. 
Oberforstamt, fő erdöhivatal.

érd.
Oberförster, fő erdész, érd. 
Oberforstmeister, fő crdőmes- 

for. érd.
Obergericht, fő törvényszék. 
Obergesell, első legény. 
Obergesims, felső párkány, é. 
Obergespan, főispán. 
Obergestänge, felső rudazat; yé. 

felső járat. b.
Obergestell, felső olvadó hely. ko. 
Oberhutmann, fő bányaügyelő. 

!>.
Oberhüttenamt, fő kohóhivatal.

kn
Oberhüttenverwalter, fő kohó

intéző, fő kohógondnok, fő 
kohóhivatali főnök. ko. 

Oberingenieur, főmérnök. 
Oberinspector, fő felügyelő. 
Oberirdisch, földfölötti, fölszíni. 
Oberkasten, felső szekrény, yé. 
Oberkorb, felső kötéldob. b. 
Oberkunstmeister, fő gép felü

gyelő. b.
Oberlager, csapágy födele, yé.

Ifi*
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Oberlandesgericht, kerületi fő
törvényszék.

Oberlech, nyersrézkéneskő. ko. 
Oberlechrost, nyersrézkéneskő 

pörkölék. ko.
Oberliehte, ajtó fölötti ablak. é. 
Obermaschinenmeister, fő gép

mester. j é .
Obermaul der Form, felső ajak. 

ko.
Oberpostamt, fő postahivatal. 
Oberprobe, mártó próba. ko. 
Obersehlächtig, fölülcsapó. j é .  
Oberschwelle des Thürstockes, 

homlokfa. é.
Oberseil, felső kötél. b. 
Obersteiger, fő aknász, b. 
Oberstkammergraf, főkamara- 

gróf. b.
Oberstkammergrafenamt, főka- 

maragrófi hivatal, b.
Oberstoss, felső mart. h. 
Oberstuhlrichter, fő szol ga b í ró. 
Obertags, fölszinten.
Obertheil, felső rész.
Oberungarn, felső Magyarország. 
Oberwasser, hajtó víz. j é .  
Oberwassergerinne, hajtóvízcsa

torna. j é .
Oberwassergraben, hajtóvízárok. j 

j é .  í
Oberwasserspiegel, hajtóvíz szí

ne. j é .
Obig, föntebbi.
Object, tárgy.
Objection, ellenvetés.
Objectiv, tárgyüveg. hm. 
Objectivdiopter, tárgyirányzó. 

bm.
Objectivität, tárgyszerűség. 
Objectivlinse, tárgylencse, bm. 
Obliegenheit, kötelesség.
Obligat, köteles.
Obligation, kötvény, kötelezvény. 
Obligatorisch, kötelező.
Obligo, kötelezettség.
Obliquität, ferdeség.
Oblong, hosszúkás.

Obrigkeit, elöljáróság. 
Observation, észlelés. 
Observationsbuch , észlelések 

jegyzőkönyve.
Observatorium, észlelő hely. 
Obsidian, obszidián. f .  
Obsidianporphyr, obszidián por

ti r. /'■
Obsorge, gondoskodás.
Obstinat, makacs.
Occasion, alkalom 
Occident, nyugat, bm. 
Occupation, foglalás.
Ocker, porva, okker.
Ockerig, porvás.
Oetaeder, nyolczlap, nyolczas 

alak. ((..
Octav, nyolczadrél.
Octavseite, nyolczadrél lap. 
Ocular, szemlencse, bm. 
Oculardiopter szemirányzó, bm. 
Oeularinspeetion, szemlélés. 
Oeffentlieh, nyilvánosan. 
Oeffnen, megnyitni.
Oeífnung, nyílás.
Oehr, lyuk, fül.
Oehse, lyuk, fül.
Oekonom, gazda.
Oekonomisch, gazdálkodó.
Oel, olaj.
Oelbehälter, olajtartó. 
Oelbüchse, olajedény.
Oelfass, olajos hordó.
Oelgefäss, olajedény.
Oellampe, olajlámpa.
Oelschiefer, olajpala. /'.
Oerter, rövid vágatok. I>. 
Oerterbau, vájatvégekkelfojtés. b. 
Oertliehe Verhältnisse, helyi 

viszonyok.
Oertliehkeit, helyiség.
Oestlieh, keleti, bm.
Ofen, kemencze, pest, olvasztó. 

ko.
Ofenansatz, pesttapadék. ko. 
Ofenarbeit, olvasztó munka. ko. 
Ofenbruch, pesttapadék. ko. 
Ofenbrust, pestmell. ko.
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Ofenbrustklammer, pest mellka
pocs.

Ofeneampagne, olvasztó szak. 
ko.

Ofengalmei, czinkes pesttapadék.
kn.

Ofengang, olvasztás folyamata; 
guter, regelmässiger, gaarer 
Ofengang, szabályos olvasz
tás folyamata; dürrer, szikár; 
halbirter, közép; heissgaarer, 
heves készelő ; hitziger, he
ves ; kaltgaarer, hűs készelő; 
normaler, rendes; gaarer, 
készelő; roher, nyers; schar
fer, túlságosan űzött; über
setzter , túlságosan terhelt ; 
übergaarer Ofengang, túlsá
gosan készelő olvasztás folya
main. k<>.

Ofengieht, pesttorok. ko.
Ofenkatze, csapoló vas. kn.
Ofenkrüeke, szénvonó. ko.
Ofen mit geschlossener Brust,

zárt mellű pest. ko.
Ofen mit offener Brust, nyílt 

mellű pest. ko.
Ofenraumeisen, pestvakaró, ko.
Ofensau, medve. ko.
Ofensehacht, pestakna. ko.
Ofenschaufel, szénlapát. ko.
Ofenstoek bei Hochöfen, kűlfal.

ko.
Ofenthürl, pestajtó. ko
Ofentrichter, töröktőllsér. ko.
Ofenverätzung, kamara ázlatás. 

sb.
Ofenverkleidung, pestboríték.

ko.
Ofenverkleidungsplatten, pest- 

fedő lapok. ko.
Ofenverkohlung, kemcnczeszc- 

nítés. érd.
Ofenwölfe, vasrács az izzító ke- 

menezéhez. ko.
Ofenzirkel, pestkörző. ko.
Ofenzustellung, olvadómedencze 

béllelése, alakja, ko.

Offene Gestalt, nyílt alak. A. 
Offene Klüfte, nyílt repedések. / .  
Offener Durchschlag, nyílt áttö

rés. b.
Offenkundig, köztudomású. 
Offeriren, ajánlani.
Offerte, ajánlat.
Offertverhandlung, ajánlattár

gyalás.
Official, tiszt.
Offieiell, hivatalos.
Öffnung, nyílás.
Öhl, olaj, 1. Oel.
Öhlanstrich, olajos mázolás, é. 
Öhlbeleuehtung, olaj világítás. 
Öhlen, olajozni, kenni, jé. 
Öhlfarbe, olajfesték, é. 
Öhlfirniss, olaj máz. é.
Öhlgas, olajgáz.
Ohnhältig, meddő. b.
Ohr, fül.
Ohrensehneide am Bohrer, fül

keél. h.
Ohrenzeuge, fültanú.
Old red sandstone, régi vörös 

homokkő, f.
Oligoeän, oligociin. /.
Oligoklas, oligoklas. / .  
Oligoklasporphyr, oligoklaspor- 

flr. f -

Oligoklastrachyt, oligoklastra- 
chit. / .

Oligonspath, vaspát. A.
Olive an der Thür, olivafogan- 

tyű. é.
Olivenerz, olivenit. A.
Olivenit, olivenit, rézhydroarze- 

nát. A.
Olivinfels, olivinszikla, dunit. / .  
Omission, mulasztás. 
Omnipotent, mindenható.
Oolith, oolith, ikrakő, babércz. A. 
Oolitisch, ikrás. f.
Oolitischer Kalkstein, borsókő, 

oolithmészkő. f.
Opak, homályos, ά.
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Opal, opálkő. ά.
Opalisiren, opál módra csillogni. 

á.
Operát, dolgozat, munkálat.
Operation, működés, műtét, ope- 

rátio.
Operiren, működni, műtétet vé

gezni, operálni.
Opfergeld, áldozatpénz.
Opinion, vélemény.
Opponent, ellenvető fél.
Opponiren, ellenvetni.
Opposition, ellenzés, ellenzék.
Oppositum, ellentét.
Optik, fénytan.
Optiker, látószerárus, optikus.
Optimist, legjobbat hivő, opti

mista.
Optisch, fénytani, optikai.
Optische Achse, optikai tengely,

e.
Optische Elastieität, optikai ru

galmasság. ή.
Ordentliches Verfahren, rendes 

eljárás.
Ordinär, közönséges.
Ordinäre Bleiarbeit, közönséges 

ólomolvasztás. Áo.
Ordinate, rendező, rendszál. hm.
Ordinatenachse, rendező tengely, 

rendszáltengelv. hm.
Ordiniren, rendelni.
Ordnen, rendezni.
Ordnung, rend, sor. törvény; 

Bergordnung, bányatörvény. 
b.

Ordnungsmässig, rendszeres.
Ordnungswidrig, rendellenes
Organ, szerv, közeg.
Organisation, szervezés, szerve

zet.
Organisch, szerves; anorganisch,

szenvtelen, r.
Organische Reste, szerves ma

radványok. f.
Organisiren, szervezni.
Organisirung, szervezés.

Organisirungscomniission, szer
vező bizottmány. 

Organisirungsoper at, sz e r vez ő
munkálat.

Organisirungsplan, szervezeti 
terv.

Organismus, szervezet, szerkezet. 
Orgelstempel, sortámaszfa. h. 
Orgelzimmerung, soros kötés. h. 
Orient, kelet. hm. 
Orientirboussole, tájékozó mű 

szer. hm.
Orientiren, tájékozni, hm.  
Orientirung, tájékozás, hm. 
Original, eredeti. 
Originaldokumente, eredeti ok

iratok.
Originalität, eredetiség. 
Originaltext, eredeti szöveg. 
Originell, sajátságos.
Ornament, díszítmény, é.
Őrt, vajat.vég; h. hely, helyiség. 
Orthäuer, kővágó legény, h. 
Orthobel, véggyalu. é. 
Orthoceratiten, orthoceralitek. 

/■
Orthogonal, derékszögű. 
Orthographie, helyesírás. 
Orthotyp, rombos piramis, á. 
Orthotypes System , rombos 

rendszer, ú.
Ortpflock, vajat vég jele. h. 
Ortsbehörde, helyhatóság. 
Ortschaft, helység. 
Ortskenntniss, he I y i s m e re L. 
Ortsstoss, vajat vég martja, h. 
Ortsvortrieb, vajai vég előhala- 

dása. h.
Ortung, lyukasztás, h. 
Oryktognosie, ásvány ismertetés. 

«.
Oscillation, ingás, lengés, bille

gés.
Oseilliren, billegni.
Oseillirende Maschine, billegő

gép. (/é.
I Ost, kelet. hm.

Ostentation, tüntetés.
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Ostrea, ostrea. /'. 
Ottrelitsehiefer, uttrelilpala. /. 
Oval, tojásdad.
Ovalealiber, tojásdad alakú üre- 

gezés. ko.
Oxyd, oxid. n.
Oxydation, oxidálás. r. 
Oxydationsflamme, oxidáló Ián". 

ko.
Oxydationsmittel, oxidáló szar. 

r.
Oxydationsstufe, oxidálás ['oka.

V.
Oxydiren, oxidálni, oxidálódni, r. 
Oxydul, oxidál, r.
Oxygen, oxigén. v.

P.
Paarthürl, ajlókölós. h.
Pacht, bérlel, haszonbérlői. 
Paehtcontract, bái-lel i szorzód ás. 
Pachten, hárulni, haszonbérbe 

vonni.
Pächter, bárló.
Pachtgeld, haszonbér. 
Pachtinhaber, bárlő. 
Pachtlustig, hárulni kívánó. 
Pachtschilling, haszonból·. 
Paehtsumme, haszonból·. 
Pachtvertrag, bárloti szerződés. 
Pachtzeit, bérleti idő.
Pachtzins, haszonbér. 
Paehydermen, pachydermák. /'. 
Packet, csomó, göngyöleg: 

Schienpacket, síncsomó. k o .  
Packettiren, csomóba rakni. k o .  
Packpapier, hurkoló, göngyölő 

papiros.
Packung’ eines Kolbens, oder 

einer Stopfbüchse, zárolás,
l ö m  odók.  ι/ r .

Pagina, lap, oldal.
Paginiren, lapot számozni. 
Palagonittuff, palagonitlulT. /. 
Paläontologie, paläontnlogia. / .  
Paläosaurus, palfiosauriis. / .  
Paläotherium, paläolherium. /.

Paläozoisch, paláozói, ősöleLbeli. 
./'·

Paludina, paludína. f.
Pansterrad, alulcsapó vizkerék.

<β·
Pantograph, pantográf.
Panzerblech, Panzerplatte, vért

lemez. ko.
Papier, papiros.
Papiergeld, papirospénz.
Papierkorb, papiroskosár.
Pappel, nyárfa, erd.
Paquet, csomó, göngyöleg.
Paquettenwagen, síncsomóta- 

licska. ko.
Parabel, hajtalak, parábola.
Paraffin, paraffin.
Paragraph, szakasz.
Parallel, párirányos, egyközü.
Parallelbrettchen, Parallelli

neal, háromszögű vonalzó.
Paralleldrehbank, egyközü esz

terga. iß.
Parallelformation, hasonló kép

ződmény. f.
Parallelführung, egyközü veze

tek. </<’.
Parallelg’änge, egyközü erek. !>.
Parallelgeleise, egyközü vágá

nyok. c.
Parallelismus, egyközíiség.
Parallelogramm, egyen köz.
Parallelschraubstock, egyközü 

suhl .  <//'.

Parallelweg, egyközü ül.
Paralysiren, elbénitani.
Parameter, góezlmr.
Paraphiren, hitelesíteni.
Paraphirstempel, hitelesilö bé

lyegző.
Paratom, mellék melszö. <\.
Pareelle, birtoktag.
Parcelliren, tagosítani. tagokra 

osztani.
Parenthese, zárjel.
Parere, szakértő vélemény.
Pari, hasonló érték.
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Pariser Becken, párisi rneden- 
cze. / .

Parket, Parquet, koczkapadló. 
é.

Partei, párt, fél.
Parteiisch, részrehajló. 
Parteilichkeit, részrehajlás. 
Parterre, földszint, é.
Parthie, részlet.
Partial, részleges.
Partialgefälle, részleges esés. z. 
Partialobligation, részkötvény. 
Partialquotient, részhányados. 
Partialsumme, részösszeg. 
Partialzahlung, részletfizetés. 
Participant, részvevő, részesülő. 
Participiren, résztvenni, része

sülni.
Particulare, részletes számadás. 
Partielle Hebung, részenként 

való emelkedés.
Partikel, részecske.
Passagier, utazó.
Passiren, engedélyezni. 
Passirung, engedélyezés.
Passiv, szenvedő.
Passiva, tartozások.
Passivität, szenvedő állapot. 
Passivschuld, terhelő adósság. 
Passivstand, tartozások állapota. 
Patent, szabadalom.
Patentirt, szabadalmazott. 
Paternosterwerk, vedermü. <jé. 
Patrize, felső bélyeg, pr. 
Patronat, kegyuraság. 
Patronatsreehit, kegyúri jog. 
Patrone, töltés. T>. 
Patronenbrett, töltéstábla. />. 
Patronenkiste, töltésláda. I>. 
Patronenpapier, töltéspapiros. 0. 
Patsehhammer, bocspőröly. ko. 
Patsehhammerzange, Imcspő- 

rölyhöz való fogó. ko. 
Pattinsonirung, paltinsonféle 

ezüsttelenítés. ko.
Paukenring, bütyökgyürü. ko. 
Pauschal, átlagos.
Pauschale, átlag, átalány.

Pauschalsumme, átalányösszeg.
Päuschel, nagykalapács. ko.
Pauschen, ónt csurgatni, ko.
Pauschgeding, átlagos szakmány. 

h.
Pauschherd, óncsurgató tűzhely.

ko.
Pausleinwand, másoló vászon.
Pauspapier, másoló papiros.
Pechblende, szurokércz, uranit. 

Λ.
Pecherz, uranit, szurokércz. á.
Pechkohle, szurokszén. á.
Peehkupfer, chrysocolla, á.
Pechofen, kátránykemeneze,
Pechstein, szurokkő.
Pechsteinporphyr, szurokkőpor- 

flr. / .
Pechtanne, luezlbnyö. cnf.
Pechtorf, szuroktőzeg. á.
Pechuran, uranit, szurokércz. ó.
Pecunialansehlag, pénzbeli szám

vetés, értékszámvetés.
Peeunialrechnung, pénzszáma

dás.
Pedanterie, túlságos pontosság, 

szőrszálhasogatás.
Peitschen beim Puddeln, föl

kavarni. ko
Pegel, vízállást mutató.
Pelagisch, tengeri. /'.
Pelitisch, agyagos. /:
Pendel, ingó.
Pendelschlag, ingó billenlése.
Pendelkegel, ingó csapja, pr.
Pendelkegelgehäuse, ingó csap

jának tokja. pr.
Pendelkeil, ingó éke. pr.
Pension, nyugalomdíj.
Pensioniren. nyugalmazni, nyu

galomdíjjal ellátni.
Pensionirt, nyugalmazott.
Pensionirung, nyugalma zás.
Pensionsfähig, nyugalomdíjra 

jogosult.
Pensionsfond, nyugalom díjalap.
Pensionsstand, nyugalmazott 

állapot.
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Pentagon, öl szög
Pentagondodekaeder, ötszög- 

ti/.cnkettös. á.
Pentakrinus, pentakrinus. f .

Pentathionsäure, ötöd kénsav. 
r.

Percent, százalék.
Perceptor, pénztáros, pénztár

nok.
Pereussionsbohrmaschine, verve 

fúró gép. h .

Perfect, tökéletes.
Perfection, tőkéiéi esség.
Periode, időszak.
Periodisch, időszaki.
Peripherie, körűiét.
Peripheriewinkel, körül li szög
Perlglimmer, gyöngycsillám, f .

Perlhammer, kézipöröly, ko.
Perlit, gyöngykö, periit, f .

Perlmutterglanz, gvöngyhiízfény.

Perlspath, gyöngvpát. f

Perlstah, gyöngyös vessző, é .

Perlstein, gyöngykő. perlit. / .
Permanent, állandó.
Permisches System, permi ré- 

legcsoport, permi képződmény. 
/■'

Permutation, számcsere.
Perpendikel, ónos zsinór, függő

leges fonál. h m .

Perpendiculär, függőleges, h m .

Perron, perron.
Persea, person. / .
Personale, személyzet.
Personaletat, személyzet létszá

ma.
Personalgebühr, személyes já

radék.
Personalgegenstände, személy

zeti tárgyak.
Personalstand, személyzet lét

száma.
Personalzulage, személyes pót

lék.
Personenverkehr, személy for

galom.

Personenwagen, személykocsi. 
Personenzug, személyvonat. 
Persönlich, személyesen. 
Perspectiv, messzelátó eső. b m .  

Perspective, perspektíva. 
Perspeetivlineal, messzelátós 

irányvonalzó, h m .  

Perspectivpumpe, perspektívák
ká szivattyú, ( j é .

Perspeetivzeichnung, perspek-
tivrajz.

Pertinenz, tartozandóság. 
Pessimist, rosszalhivő.
Petent, kéi'elmezö.
Petition, kérelem, kérvény. 
Petitioniren, kérelmezni. 
Petrefact, kövület. 
Petrefactenkunde, kövülettan. 
Petrographie, kőismertei és, kő

zettan, petrografia. 
Petrographiseh, kőzettani. 
Petroleum, kőolaj.
Petrosilex, felzitszikla. /. 
Pfadeisen, csaptartó, csap leszek. 

h .

Pfaffenkopf, tőkefő. p v .  

Pfaffenring, pótló karika, ven
dégkarika. h.

Pfaffring, pótló karika, vendég
karika h.

Pfahl, karó, czölöp. 
Pfahlbauten, czölöpépítményck.

Pfahlbeschlag, czölőpsam. é .  

Pfahlbrücke, czölöpös Idd. c. 
Pfahlramme, czölöpverő bak. c. 
Pfahlreihe, czölöpsor. <’. 

Pfahlring, czölöpabroncs. é .  

Pfahlrost, rácsos karözat. é .  

Pfahlsehlagen, karótverni. c 
Pfahlschuh, karósaru, czölöp- 

saru. c.
Pfahlwerk, kai-ó/.at. é  

Pfahlzaun, karókorilés. <’. 

Pfändebrett, biztosító deszka, h. 
Pfändekeil, biztosító ék. /> 

Pfändestempel, bizlosíló oszlop. 
I).
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Pfandl, csapágy, pc.
Pfandrecht, zálogjog.
Pfanne, csapágy; gé. sóüst. sb.
Pfannenständer am Krahn,

csapfészek állványa, gé.
Pfannenstein, kazánsó. sb.
Pfannenstoek, csapágyállvány. 

(jé
Pfannenstuhl, csapágyállvány.

gé.
Pfannenträger, perselytartó. ko.
Pfannenunterlage, csapágy fek

helye. gé.
Pfannenziegel, öblös cseréptégla.

Pfeife bei Puddelöfen, szélsíp. 
ko.

Pfeiler, oszlop; é. pillér, b.
Pfeilerbau, pillérfejtés. l>.
Pfeilerhöhe, pillémiagasság. h.
Pfeilermässig, pillérszerüen. h.
Pfeilerriíekbau, pillér visszafej

tése. b.
Pfeilerstoss, pillérniart. b.
Pfeilhöhe, ívmagasság, é.
Pfennig, fillér.
Pferdebahn, lóvonatu vasút.
Pferdegöppel, lójárgány ; lóvo

nal u gép. b.
Pferdekorb, lójárgány kötél

dobja; lóvonatu szállítógép 
kötéldobja. b.

Pferdekraft, lóerő. gé.
Pferdekunst, lóval hajtőit gép. 

h.
Pferdestall, lóistálló, é.
Pferdezugtag, igás napszám.
Pfette, szelemen, rámagerenda. 

c.
Pflanze, növény.
Pflanzenanhäufung, növény hal

mozódás. /.
Pflanzenreste, növényi marad

ványok. f .
Pflanzung, ültetvény, m i.
Pflaster, burkolat, kövezet, é.
Pflasterer, kövező, é.
Pflastermauth, kövezetvám.

Pflastern, kövezni, é.
Pflasterramme, kövező bunkó. 

é.
Pflasterstein, burkolatkő. é.
Pflasterziegel, burkolattégla. é.
Pflegekosten, láplálékdíjak.
Pflicht, kötelesség.
Pflichterfüllung, kötelesség tel

jesítése.
Pflichtgefühl , kötelességérzet.
Pflichtschuldig, köteles.
Pflichtverletzung, kötelességsér

tés.
Pflichtwidrig, kötelesség ellenes.
Pflock, czövek, karó.
Pflockbesetzung, czövekfojtás. 

b.
Pflöcken, czövekelni. hm.
Pflugblech, Pflugeisen, szántó- 

vas, ekevas. ko.
Pfosten, Pfostenbrett, pallo,

pallódeszka, é.
Pfropf, dugó, dugasz, fojtás, b.
Pfühlbaum, göngöi-itő vánkos, 

kankarék vánkos, é.
Pfund, font.
Pfündig, fontos.
Pfundgeding, snlyszakmánv. h .

Pfuscherei, kontárkodás.
Pfützen, vizet emelni az akná

ból. h.
Phänomen, tünemény.
Pharmakochaleit, rézhydroarze- 

nát. á.
Pharmakosiderit, koczkaércz. ü .

Philantropie, omberszorelet.
Philolog, nyelvtudós.
Phonolith, zengőkő, fonolil. ó .

Phosphor, vilió, foszfor, r .

Phosphorbleierz, pyromorphit. 
á.

Phosphorbronze, foszforbroncz. 
ko.

Phosphorchaleit, Phosphorkup
fererz, pseudomalachít. á .

Phosphormetall, foszlbrfém. r .

Phosphorsäure, foszforsav. c .

Phosphorescenz, villogás, <?.
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Phosphoresciren, villogni. <í. 
Photometer, fénymérő. 
Phragmites, phragmites. /'. 
Phrase, szólásmód, frázis. 
Phyllit, agyagcsillámpala. /'. 
Physik, természettan.
Physiker, természettudós. 
Physikus, tiszti orvos. 
Physiognosie, természetismerte- 

tés.
Physiographie, természetrajz. 
Physiologie, élei szervezettan. 
Physische Eigenschaft, fizikai 

I illa jdonság.
Picke, csákány. I>.
Piekschiefer, aszalékkéreg. b>. 
Picotage, ékelés. h. 
Picotagejoch, ékkeret. h. 
Piedestal, talapzat. <·..
Pikiren, jelezni, hm 
Pikirnadel, jelző tű. hm. 
Pilaster, féloszlop, f.
Pileopsis, pileopsis. /'.
Pilge, tömlő. h.
Pilot, czölöp, karó. r. 
Pilotenschuh, czölöpsaru. 
Pilotiren, czölöpözni. <’. 
Pilotirung, czölöpözés. <’·. 
Pimplekupfer, nyersréz, b>. 
Pimplestein, rézkéneskű. b>. 
Pinakoid, véglap. <í.
Pincette, esi plet fi. r.
Pinge, horpadás. I>.

Pingenbau, horpaszló fejlés. h 
Pingenzug, horpadások sora. 
Pinsel, ecset.
Pinus, pinus. /'
Pipette, lopócska, pipedla. r. 
Pippe, csap. ß .
Pippengehäuse, csapiok. ß .  
Pippenrohr, csapos cső. ß .  
Pisébau, agyagfalazal. c. 
Pisémauer, agyagfal. é.
Piset, pizét. pi
pistül, mozsártörő. n.
Plache, ponyva, z.
Plachenherd, ]ionyvasz.ér. 2. 
Plachenmehl, ponyva liszt. z.

Plachenrinnen, po nv va szé resa- 
loi'na. 2-.

Plackerei, bajlódás.
Piafond, mennyezet, é.
Plan, terv, tervrajz. 
Plandrehbank, síkeszterga, ß .  
Plandrehen, síkra eszlergálvozni.

<β·
Planen, ponyva, z.
Pläner, planer. /.
Planera, planera. /'.
Plänerkalk, plfmermészkő. /. 
Planetarisch, bolygóközi, j .  
Planetarische Nebel, bolygóközi 

ködök. / .
Plangemäss, teívszerint. 
Planhobel, simító gyalu. é. 
Planimeter, területméi-ő. 
Planimetrie, t e rüI (Ί ιn érés t a n. 
Planiren, egyengetni, c. 
Planirhammer, símíló pöröly. 

l:o
Planirsehaufel, egyengető lapál.

é
Planirung, egyengetés. 
Planirungsarbeiten, egy en ge t ö

munkák. é.
Planirwalze, simító henger. b>. 
Planlos, terv nélkül.
Planscheibe bei bér Drehbank,

befogó korong, esztergakorong.
β ·

Plansieb, sekély szita. 2. 
h. Plasticität, gyárba lóság. 

Plastisch, gyúrható.
Platanus, platanus. /.
Plateau, fönsík. f.
Platfond, mennyezet, r.
Platin, platina, r.
Platindraht, platinádról, r. 
Platinen, lapóczok. /,·<>. 
Platinschwamm, platinatapló. h. 
Platintiegel, platinatégely, r. 
Platt, lapos.
Platte, lap, tábla, lapka. k<>. 
Plätten, lapítani. k<>. 
Plattenförmig, táblás.
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Plattenglühofen, lapkát izzító
kemcncze. pr.

Plattenkübel, lapkavedel·, pr. 
Plattenkupfer, táblaréz. ko. 
Plattenofen, izzító tűzhely, ko. 
Plattensehmiede, lemezhámor. 

ko.
Plattensortirmasehine, lapka

osztályozó gép. pr. 
Plattenwandel, lapkaedény. jw. 
Plattform, síkhely.
Platthammer, lapító pőrölv. ko. 
Plattiren, lemezzel borítni.
Platz, hely, pia ez. 
Platzelgewölbe, cseh boltozat. 

é.
Platzinspeetion, tóidelügyelőség. 
Platzkenntnisse, helyismeretek. 
Platzpreis, piac.zi ár. 
Pläulstange, Pleulstange, hajtó 

rúd. jé.
Plausibel, elfogadható. 
Plenarsitzung, Plenarversamm

lung, teli(.'s gyűlés. 
Pienipotenz, teljes hatalom. 
Pleochroismus, többszínüség. á. 
Plesiosaurus, plesiosaurus. /. 
Pleuelzapfen, íörgattyúcsap. jé. 
Pleurotomarien, pleurotüinariák. I 

/
Plinthe, széklap (oszlopon), é. 
Plioeän, pliocfm. f .
Plombe, ólompecsét.
Piombirung, ólom pecsét elés. 
Plungerkolben, Pluntseherkol- 

ben, biívárdugaltyú, huvárra- 
mács. jé.

Plungerpumpe, Pluntscherpum-
pe, búvárszivattyú, (jé.

Plutonit, plrrtonil. f. 
Pneumatisch, légnyomásu. 
Pocheisen, nvílvas. z.
Pochen, zúzni. 3.
Pocher, zúzó legény. 3.
Pocherz, zúzóérc,z, zúzni való 

érez. s.
Pochgang, Pochgänge, zúzóércz, 

zúzni való érez. 3.

Pochgangsklein, zúzóórczlörme- 
lék. 3.

Pochgefälle, érczelőkészítés ter
ményei, az érczelőkészítés nye
reményei. 3.

Pochgerüste, köpüállvány. 3. 
Pochgraben, zúzómü vízárka. 3. 
Pochgröbe, zúzott dara. 3. 
Pochhammer, zúzó pőrölv. ko. 
Poehhaus, zúzóház. 3. 
Poehjunge, zúzó suhancz. 3 . 
Pochkasten, zúzóköpü. 3 . 
Pochkiel, nyilvas nyele. 3 . 
Pochknecht, zúzó legény. 3. 
Pochkrätz, zúzott vakurék. ko. 
Pochlade, zúzóköpü. 3 
Pochmehl, zúzolt liszt. 3. 
Poehmühle, zúzógép. 3 
Pochputzka, léltörő kalapács. 3. 
Poehrad, zúzógép kereke. 3. 
Poehriegel, vezelékszoriló. 3. 
Pochrinne, zagycsatorna, z. 
Pochring, nyilkarika. 3. 
Pochrolle, gurító, görgető. 3. 
Pochsatz, zúzóköpü. 3 . 
Pochsatzausfütterung, zúzóköpü 

béllése. 3.
Pochsatzschuber, köpű tolóka.

Poehsäule. zúzóköpü oszlopa, 
köpuoszlop. 3.

Poehsehiesser, zúzónyíl. 3. 
Poehschlägel, érczkalapács; />.

feltörő kalapács. 3. 
Poehschlamm, zagy. 3. 
Poehschuh, nyílsaru. 3. 
Pochsehüsser, zúzónvil. 3. 
Pochsehüssering, nyilkarika. 3. 
Poehsohle, köpúfcnék. 3. 
Pochstämpel, ziízónyíl. 3. 
Poehsteiger, zúzófigyelő. 3. 
Poehtrog, zúzóköpü. 3. 
Poehtrübe, zagy. 3.
Poehwelle, zú/.ógöröndje. 3 . 
Pochwerk, zúzó, ziízómü, zúzó

gép ; nasses Pochwerk, vízzel 
zúzómű: trocken Pochwerk, 
szárazon zúzómű. 3.
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Poehwerksarbeiter, zúzó mun
kás. z.

Po eh werksau fseher, z ú z ó ü gy e 1 <">.

Poehwerksbetrieb, zúzómunka.

Poehwerksgeding, zúzószak- 
mány. z.

Poehwerksgefälle, érezolőkészí- 
tés terményei, érrzclőkészités 
nyereményei, s.

Pochwerkshutmann, zúzófigyelő.
Z.

Poehwerksinspector, zúzómű
lel ügyelő. í .

Poehwerksjunge, zúzó suhane.z.
■y

Poehwerksübergeher, zúzó
ügyelő. 2.

Poehwerkswelle, zúzó görőndje.

Pochzeug, zúzni való. i>.
Pohlen, buzgafni. len. 
Pohlungszeiehen, bnzgatás bé

lyege. /,·().
Pol, sark.
Polarisation, sarkúlás, sarkítás; 

Polarisation des Lichtes, 
fénysarkúlús, lenysarkítás. 

Polarisationsinstrument, sarkító 
műszer.

Polariskop, sarkúlást matató. 
Polarstern, sarkcsillag.
Polen, bnzgatni. len. 
Polierschiefer, csiszoló pala. /'. 
Polir, pallér. é.
Poliren, csiszolni, simítani. 
Polirfeile, csiszoló reszelő. pi>. 
Polirhammer, simító pöröly. len. 
Polirschiefer, csiszoló pala. /'. 
Polirstahl, simító aczél. jé. 
Polirwalze, simító henger, len. 
Politur, csiszolat, polilura. 
Polizei, rendőrség. 
Polizeibureau, rendőri hivatal. 
Polizeiordnung, rendőri szabály

zat.
Polizeiwidrig, közrendellenes.

Polkessel, buzgató üst. len. 
Polstange, buzgaló rúd. len. 
Polsterholz, párnafa, talpfa, é. 
Polterbank, csapópad. len. 
Polungskrätzwerk, bnzgatás va- 

karéka. len.
Polybasit, ezüsl rézsűi birsen osti- 

bit. á.
Polyeder, soklap. á.
Polygon, sokszög.
Polyhalit, polyhalit. <i.
Polynom, soktag.
Polymorphie, sokalakuság ú. 
Polyteehnicum, műegyetem. 
Polythalamien, polythalamiák. 

./'·
Polzen, támaszték, h. 
Ponceletrad, Poncelet-féle víz

körök. (jé.
Populär, népszerű.
Popularität, népszerűség. 
Populus, populus. /. 
Porcellanisolator, porczollánszi- 

getelő. jé.
Poren, likacsok.
Porodin, megmerővült (kőzet), f. 
Porös, likacsos.
Porosität, likacsosság.
Porphyr, porfir. /. 
Porphyrartig, porfirszerfl. / .  
Porphyrartiger Granit, porfii- 

szerű gránit, f .
Porphyrit, porfirit. /'.
Portai, kapu. é.
Portlandcement, portlandeze- 

ment. é.
Portlandstein, portlandmészkő. 

/·
Porto, vitelbér.
Portofrei, bértől monies. 
Porzellantiegel, porezellántégely. 

r.
Posidoniensehiefer, posidonia- 

pala. f.
Posidonomya, posidonomya. f. 
Positiv, tevőleges, pozitív. 
Positiver Pol, tevőleges sark, 

pozitív sark.
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Post, postii, tétel, adat.
Post approbationem, jóváha

gyás után.
Postenweise, tételenként, ada

tonként.
Post expeditionem, kiadás után. 
Postgeld, postából·. 
Postnummer, tételszám, sorszám. 
Postulant, kívánó.
Postulat, kívánság.
Potenz, hatvány, tok.
Potenziren, hatványozni, fokozni. 
Pottasche, hainuzsh·, szalajka. 
Pouvoir, hatalom.
Practieant, gyakornok. 
Praetisch, gyakorlati. 
Praecipitat, csapadék, r. 
Praecipitation, csapódás, ejtés.

V.
Praecipitati onsmittel, ej tó szói·.

V.
Praecipitiren, lecsapni, kiejteni.

V.
Praecipitirende Schmelzung·,

ejtő olvasztás. ío.
Praeeision, szabatosság, pontos

ság.
Praeelusivfrist, záros határidő. 
Praefect, igazgató, prefektus. 
Praegekosten, pénzverés költ

ségei. pv.
Praegelkatze, fűtő vasmacska. 

l'O.
Praegemaschine, pénzverő gép.
. pv.

Praegen, pénzt verni. pv. 
Praeger, pénzverő, pr. 
Praegesaal, pénzverő terem. pr. 
Praegestock, bélyegtő. pv. 
Praegring, verő karika, pr. 
Praegringmutter, verőkarikatok. 

pv.
Praegstock, bélyegtő. pr. 
Praegstöekspannkloben, bélyeg 

tőszorító, pv.
Praegwerksspindel, pénzvertá

g-ép orsója, pv.
Praejudieiren, kárára szolgálni.

Praeliminar, előirányzat. 
Praeliminiren, el ö i rány ózni. 
Praemeditirt, szándékos. 
Praemie, jutalék, jutalomdíj. 
Praemisse, előzvény. 
Praenotation, e 1 őjegyzés. 
Praenumeration, előfizetés. 
Praeparat, k ész iUn ér iy. 
Praepariren, előkészíteni, elké

szíteni.
Praeparirwalzen, előkészítő hen

gerek. I,v.
Praerogativ, előjog. 
Praesentant, I > ein π tn tó. 
Praésentationsfrist, bem η I a I ás

batárideje.
Praesentationstag, bemulatás 

napja.
Praeservativ, óvó szer. 
Praesident, elnök, elölülő. 
Praesidial, elnöki.
Praesidiren, elnökölni. 
Praesidium, elnökség.
Praetension, k ö v ete 1 és. 
Praetentiös, követelő.
Praetext, ürügy.
Praeveniren, megelőzni. 
Praeventiv, megelőző, előzetes. 
Prallig, rugalmas, h.
Praschen, a. m. Kohlenklein, 

szénmorzsa, la.
Pratzenrohr, talpas cső. gr. 
Pratzenwinde, talpas emelőgép. 

gé.
Praxis, gyakortaI.
Precair, bizonytalan.
Preis, ár.
Preisaufgabe, pálya kérdés. 
Preisbemessung, á rsza bás. 
Preisbewerber, pályázó. 
Preiscourant, á rj egy zék. 
Preiserhöhung, áremelés. 
Preisermässigung, ármérséklés. 
Preissehrift, pályadíjas munka. 
Preisverminderung, árleszá I ií-

tás.
Preissverzeichniss, árjegyzék. 
Preiswürdig, dicséretes.
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Preiszettel, :i ij < ■ gy z.élv.
Prellbaum , rugóin.. ko.
Prellb re tt, csaptaié. s.
Prelle, rugtató. ko.
Prelleisen, rugtató vas. ko.
Prellen, csaptaim ; 3 . prellen 

beim Treibherdsehlagen, fer
dén ülni. ko.

Preller, csaptaié. 3.
Prellfeder, rúgható.
P rellk raft, rugalmasság.
Prellplatte, csaptaié lemez; 

P re llp la tte  beim Hammer, 
rugó lap. ko-

Prellriem en, rugészíj. pp.
Prellring, csaptaié karika, s .

Prellstoek, csaplaté tőke. ,c.
Premse, a. m. Bremse, Ick. </<- .

Pressant, sürgős.
Pressbauen, teljesen lefejteni. I .

Pressblei, sajtolt élőm. ko.
Presse, sajté ; hydraulische 

Presse, viznyomású sajté. </é.
Pressirt, sürgős.
Presskeil, szorító ék. <jé.
Presskohle, briquet., sajtolt szén. 

b.
Pressperiode bei der k ä rn tn e r  

Bleiarbeit, sajlolé olvaszLészak. 
ko.

Pressschraube, szorító csávái·.
<β·

Pressstock, sajtérúd.
Presstorf, sajtolt I őz cg. l>.
Pressung, nyomás.
Pressverhauen, teljesen lefejte

ni. b.
Presswalzen, nyomó hengerek. 

ko.
Prim äre Periode, első korszak.

f.
Prim asorte, legjobb fajta áru.
Prim itív, kezdetleges.
Primzahl, törzsszám.
Princip, alapelv.
Principal, főnök.
Prineipalgew erke, fő bányaré

szes. I).

Prineipalitä t, fő részesség, h .

P rio ritä t, elsőbbség.
P rio ritä tsae tie , elsőbbségi rész

vény.
Prism a, hasáb. ó .

Prism atisch, hasábalakú. ú.
Prism atischer Arsenikkies, kén- 

arzénvas. ú.
Privat, magámos.
Privatangelegenheit, magán ü gy.
P rivatbahn, magánvasút.
Privateigenthum , magáinbirtok.
P rivatgebäude, magánépulet.
P rivatin teresse, magánéi-dek.
Privatleben, magánélet..
Privatnutzen , magánhaszó 11.
P riva trech t, magánjog.
Priv ileg irt, szabadalmas.
Privilegium , szabadalom.
Probabilität, valószínűség.
Probe, próba, próbatétel, kísér

let; analytische Probe, elem
ző próba; Betriebsprobe, ke
zelő próba ; eontrollirende 
Probe, ellenőrző próba; Mer
kantilprobe, kereskedelmi pró
ba. ke.

Probebelastung, próbaterhelés.

Probeblei, Probirblei. próba
ólom, kémlő ólom. lé.

P robefahrt, próbamenet, y é

Probeflüssigkeit, próbafolyadék.
ké.

Probelauge, kémlőlúg, próbahíg.
ké.

Probe m achen, próbáit termi, 
kém el ni. ké.

Probenbleeh, próbalemez. ké.
Probe nehm en, próbát venni. 

ké.
Probeingusslöffel, probaöntő- 

kanál. ké.
Probenlibell, próbakönyv, kémlő 

könyv, ké.
Probenlöffel, kémlő kanál, pró- 

bakanáil. ké.
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Probensehein, tartalomjegyzék. 
ké.

Probensieb, kémlő szila, pró
baszita. Lé

Probensiebbleeh, próbaszita tál. 
ke.

Probensilber, pröbaezíist. ké. 
Probenstampfer, próbatörő. ke. 
Probenstreckwerk, próbánynjtó. 

1"'
Probentrögel, próba teknőcske.

ké.
Probenzettel, tartalomjegyzék.

ké.
Probezeit, próbaidő.
Probgebühr, próbadíj. ké. 
Probirbueh, kémlő könyv, pró

bakönyv. k.
Probiren, kémelni, próbálni, ké. 
Probirer, kémlő, próbáló, ké. 
Probiresse, kémlöpest kürtője. 

ké.
Probirfaeh, kémelés. kh. 
Probirgaden, kémlő műhely, ké. 
Probirgehäuse, sulymérő szék- | 

rény. ké.
Probirgewieht, kémlő sulv. ké. j 
Probirgezähe, kémlő szerszám. ‘ 

ké.
Probirgläsehen, kémlő esövecske, 

kémlő üveg, próbacsövecske, 
próbaiiveg. ké.

Probirgut, próbaanyag, ké. 
Probirhahn, vízállás! jelző csap, 

próbacsap. i/é.
Probirkluft, próbalbgó. ké. 
Probirkorn, próbaszemecske. ké. 
Probirkunde, kém eléstan. ké. 
Probirkunst, kémelés tudomá

nya. ké.
Probirlaboratorium, kémlő mű

hely. ké.
Probirnadel, kémlő tű. pr. 
Probirofen, kémlő pest. ké. 
Probirpinsel, kémlő ecset. ké. 
Probirseherben, kémlő csésze, 

próbacsésze, ké.
Probirstein, kémlő pala. pv.

Probirtiegel, kémlő tégely, pró
batégely. ké.

Probirtrog, kémlő teknő, pró- 
bateknő. ké.

Probirtutte, kémlö csupor, pró
bacsupor. ké.

Probirwage, prúbasulymérő. ké.
Probirwesen, kémei és ügye. ké.
Probirzentner, próbamázsa. ké.
Problem, feladat.
Problematisch, bizonytalan.
Probmehl, próbaliszt, ké.
Probnahme, próbavétel, ké.
Procent, százalék.
Procentual, százalékos.
Process, pör, folyamat; Aufbe- 

reitungsprocess, érczelőkészí- 
lés folyamata; z, chemischer 
Process, vegyülcttani, chemiai 
folyamat; r. metallurgischer 
Process, fémgyártás folyamata ; 
Sehmelzprocess, olvasztás fo
lyamata. ko.

Procura, ineghatahnaz.iis.
Procuraführer, Procuraträger,

meghatalmazott.
Procuratur, ügyészség, ügyvivő- 

ség.
Producent, termelő.
Produeiren, lermelni, gyártani, 

előállítani.
Product, termény; Industrie- 

produet, iparh rmény, gyárt
mány; Kunstproduct, műtor- 
mény; Hüttenproduct, kohó- 
termény; mineralisches Pro
duct, ásványt ermény ; raffinir- 
tes Product, finomított ter
mény; Rohproduet, nyersler- 
mény; vegetabilisches Pro
duct, növényi termény; Ver- 
brennungsproduct, égés szár
mazéka.

Productenverschleiss, termény
árusítás.

Production, termelés, gyártás, 
készítés.
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Productionsfähigkeit, termelő
képesség.

Produetionskosten , termelő , 
előállító költségek. 

Produetionspreis, termelő ár, 
előállító ár.

Productiv, termelő.
Productus, productus. / .  
Profession, mesterség. 
Professionist, iuestem 11her. 
Professor, tanár.
Professur, tanárság.
Profil, ohlalrajz, szelvény; Län- 

genprofil, hosszan tszelvény ;
Querprofil, keresztszelvény. <■■ 

Profiliren, szelvényekül kitűzni. 
é.

Profilnummer, szelvényszám. é. 
Profit, nyereség.
Programm, cdőrajz.
Progression, haladvány; stei

gende Progression, emelkedő 
haladvány; fallende Progres
sion. apadó haladvány. 

Prohibitiv System, tilalmi rend
szer.

Project, terv, tervezet, javaslat. 
Projection, vetület. 
Projeetionsebene, velületsík. 
Projectionslehre, vetülettan. 
Projeetiren, tervezni.
Projiciren, vetíteni.
Prolog, előszó.
Prolongiren, hosszabbítani. 
Promemoria, emlékirat. 
Promotion, előléptetés. 
Promoviren, előléptetni.
Prompt, gyors.
Promulgiren, közzétenni. 
Proponiren, javasolni, javaslatot j 

tenni.
Proportion, arány.
Proportional, aránylagos. 
Proposition, javaslat.
Prospect, előrajz.
Prosperität, jólét.
Proteaceen, proteacoák. /  
Protection, pártfogás.

Protector, pártfogó.
Protegé, pártfogolt.
Protest, óvás.
Protestation, óvástétel.
Protestgebühr, óvástétel díja.
Protestiren, óvást, tenni, óvatol

ni váltót.
Protocoll, jegyzőkönyv.
Protocolliren, heigtatni.
Protoeollist, iglat.ó.
Protoeollsaufnahme, jegyző-

könyvi felvétel.
Protogingneiss, protogingnájsz. 

./'■
Protopyramide, elsőrendű pira

mis. á.
Protosaurus, protosaurus. f.
Proustit, ezüstsulfarzenit, arzén- 

vörösezüstércz. «.
Proviant, élelmiszer, eleség.
Proviantiren, élelemmel ellátni.
Proviantwesen, élelmezés ügye.
Provision, nyugalombér, jutalék.
Provisioniren, nyugalmazni, nyu

galombérrel ellátni.
Provisionist, nyugalmazott, nyu

galombéres.
Provisorat, eleségtár, élelmező 

hivatal.
Provisorisch, ideiglenes.
Prüfen, vizsgálni.
Prüfung, vizsgálat.
Prüfungseommission, vizsgáló 

bizottmány.
Prüfungszeugniss, vizsgálati bi

zonyítvány.
Prügelholz, dorongfa. érd.
Pseudomalachit, rézhydrophos- 

phát. á.
Pseudomorphose, álkristály, ál- 

jegület. á.
Psilomelan, mangánbáriumoxid. 

(/.
Pterodaetylus, pterodactylus. / .
Pteropoden, pteropodák. /'.
Pterosaurus, pterosaurus. /'.
Publication, hirdetés.
Publici tat, n yilv ánosság.

17
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Publicum, közönség.
Puddelapparat, kavaró készülék. 

ko.
Puddeleisen, kavart vas. ko.
Puddelhaggen, kavaró horog. 

ko.
Puddelkrüeke, kavaró horog. ko.
Puddelmasehine, mechanischer 

Puddler, kavaró gép. ko.
Puddeln, kavarni, ko.
Puddelofen, kavaró pest; roti- 

render Puddelofen, forgó ka
varópest. ko.

Puddelprocess, kavarás folya
mata. ko.

Puddelsau, kavaró tapadók, ko.
Puddelsehíaeke, kavaró salak. 

ko.
Puddelstahl, kavart aozél. ko
Puddelstahlschiene , kavart- 

aczélsín. ko.
Puddelverfahren, kavarás. ko.
Puddler, kavaró, ko.
Puddlingsarbeit, kavarás, ka

varó munka. ko.
Puddlingsbodenträger, kavaró

fenék tartó. ko.
Puddlingsherdbodenplatte, ka

varó fenéklap. ko.
Puddlingsofen, kavaró pest. ko.
Puddlingsproeess, kavarás fo

lyamata. ko.
Puddlingsstahl, kavart aczél. ko.
Puddling'swerk, kavaró mii. ko.
Puffer, ütköző.
Pulsometer, pulzométcr. gr.
Pulsometerventil, pulzométer 

szellentyűje. gé.
Pultdach, félfödél. é.
Pultfeuerung·, polezos tüzrács. 

gé.
Pulver, por, puskapor, robbantó 

por. I).
Pulvergase, a robbantás gőzei. 

b.
Pulverhorn, portartó. b.
Pulverisiren, porrá törni.

Pulverkammer, robbantóporka
mara, robbantóport,ár. b. 

Pulvermaass , robbantópor- 
mérlék. !>.

Pulvermagazin, robbanlópor- 
tár. b

Pulvermühle, robbanlóporgvár. 
b.

Pulvern, porrá iörni. 
Pulverpatronenkasten, töltés

szekrény. b.
Pulverrauch, robbantás füstje. 

b.
Pulversack, robbantóporzsák. h. 
Pulverthurm, robbantóporto

rony, robbantóportár. b. 
Pumpe, szivattyú, gr.
Pumpen, szivattyúzni, b. 
Pumpeney linder, szivattyúhen

ger. gr.
Pumpengestänge, szivaltyúru- 

dazat. gr.
Pumpenkolben, szivatlyúramács.

r -
Pumpenlager, szivattyúágy. gr. 
Pumpenrohr, szivattyúcső. gé. 
Pumpensatz, szivattyúrakat. gé. 
Pumpensetzmaschine, szivattyús 

ülepítőgép. 2.
Pumpenstange, szivattyúrúd. gé. 
Pumpenstiefel, szíva ti yúhenger.

gé.
Pumpenwärter, szivattyúkezelő. 

b.
Pumpenwerk, szivattyúmű. gé. 
Pumpenzieher, szivattyús, szi

vattyúzó. b.
Punkt, pont: todter Punkt der 

Maschine, a gép holt pontja.
!F-

Punktationen eines Vertrages,
szerződés pontozalai. 

Pünktlich, pontos.
Punze, bélyeg, fémjel, pr. 
Punziren, fémet jelezni. 
Punzirung, fémjelzés. 
Punzirungsamt, fémjelző hivatal.
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Pupillarsicherheit, hároinszoros
biztosítók.

Pupille, árva.
Purisiren, tisztázni iratot. 
Purpurfarbe, bíborszín.
Putzen, tisztítani; Putzen, a. m.

Butzen, fészek, b.
Putzenweis, fészkenként, b. 
Putzenwerk, lészckcsoport. b. 
Putzka, nagykalapács. b. 
Putzröhre, tisztítócső. </<'. 
Putzthüre, tisztogató ajtó. ko. 
Putzwolle, tisztító gyapot. </L 
Pyramide, gúla, piramis. 
Pyramidales System, négyzetes 

rendszer, A.
Pyramidenreihe, piramissor. A. 
Pyrargyrit, ezüstsulfostihit, an

ti ni οn'V ö i■'ös ez ii st é r cz. A.
Pyrit, vassul für, vaskovacs. A. 
Pyrolusit, mangánsupcroxid, bar

nakő. A.
Pyromerid, piromerid, gömbös 

porfir. f.
Pyrometer, tűzmérő, pirométcr.

ko.
Pyrometrischer Effect, tűzi ha

tás. ko.
Pyromorphit, barnaólomércz. «. 
Pyrostibit, antimonoxisulfid, vö- 

rösantimonércz. A. 
Pyrotechnik, tűzi mű tan. 
Pyrrhotit, mágncsvassulfür. A.

Q .
Quader, kőkoczka, faragott kő.

Quadermauer, faragottkőfal. é. 
Quadersandstein, kváderhomok- 

kő, koczkahomokkő. f .  
Quaderstein, kőkoczka, faragott 

kő. é.
Quadrant, körnegyed.
Quadrat, négyzet, négyszög, ép

négyszög.
Quadratcalíber, négyszögü üro- 

gezés. ko.

Quadrateisen, négyszögü vas. ko. 
Quadratfläche, négyzetterület. 
Quadratfuss, négyzetláb. 
Quadratisch, négyszögü. 
Quadratklafter, négyzetül, 

i  Quadratkilometer, négyzetkilo
méter.

Quadratmass, négyzetmérték. 
Quadratmeter, négyzetméter. 
Quadratmeile, négyzetmérföld. 
Quadratwurzel, négyzetgyök. 
Quadratzahl, négyzetszám. 
Quadriren, négyzeteim. 
Quadrupelofen, négyes kavaró

pest. ko.
Quai, rakodó part. é. 
Qualification, minősítés. 
Qualificationsattest, minősítő 

bizonyítvány.
Qualifleationstabelle, minősítő 

táblázat.
Qualität, minőség.
Qualitativ, minőségi.
Quandel, bogsatorok. érd. 
Quandelkohle, toiokszén. érd. 
Quandelpfahl, bogsakaró. érd. 
Quandelruthe, bogsakaró. érd. 
Quandelschacht, bogsatorok. érd. 
Quandelstange, bogsakaró. érd. 
Quantität, mennyiség. 
Quantitativ, mennyiségi.
Quart, negyed.
Quartal, évnegyed, évnegyedes. 
Quartalausweis, évnegyedes ki

mutatás.
Quartaliter, é vn egyed enk én t. 
Quartation, negyedelés. pr. 
Quartier, lakás, szállás. 
Quartierg’eld, lakpénz, lakbér

illetmény.
Quartiren, negyedelni. pt\ 
Quartirsilber, kémlőezüst. pv. 
Quarz, kovasav, kovakő, békasó, 

kvarcz, marmarosi gyémánt, 
bányavirág, szarukő, tűzkő. A. 

Quarzfels, kovaszirt. f. 
Quarzfrei, kvarcztalan. /'.

1 7 *
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Quarzführend, kvarcztartalmu. 
/ .

Quarzig·, kovás. / .
Quarzporphyr , kovaporfir , 

kvarczporfir. /'.
Quarzreich, kvarczban bővelkedő. 

/·
Quarzschiefer, kovapala, kvarcz- 

pala /'.
Quästionsschreiben, kérdő irat.
Quaternär, negyedkori. / .
Quaternäre Periode, negyedik 

korszak. /.
Quecksilber, kényeső. r.
Queeksilbererz, kényesőércz. b.
Queeksilberhornerz, kálóméi, á.
Quecksilberlebererz, kényeső- 

sulfur. á.
Quecksilbermanometer, kény

esős manométer. gé.
Quecksilberoxyd, kényesőoxid.

V.
Quecksilberruss, kényesőkorom. 

ko.
Quecksilberthermometer, kény

esős hőmérő.
Quelle, forrás.
Quellerz, limonit. «.
Quentchen, nehezék. ké.
Quer, keresztbe, haránt.
Queranker, keresztkapocs, é.
Querbalken, keresztgerenda, é.
Querband, keresztkötés.
Querbau, keresztfejtés, haránt

fejtés. b.
Querbaum,' harántfa. é.
Querbruch, haránttörés.
Querdurchlass, harántos át

eresztő. é.
Quereisen, keresztvas. gé.
Quergang, keresztér. b.
Quergeleis, keresztvágány, é.
Querhaupt, keresztfoglaló; gé. 

Querhaupt der Kolbenstange, 
dugattyúrúd keresztfoglalója. 
gé.

Querholz, harántfa. é.
Querkluft, kereszterecske. !>.

Querlinie, keresztvonal. 
Quermauer, harántfal, é.
Querprofll, keresztszelvény, ke

resztmetszet.
Querriegel, nvilszorító; z. ka

pocsfa, keresztkötés. é. 
Querriss, harántszakadás, ke

resztrajz.
Quersehicht, harántréteg. é. 
Querschlag, kereszlvágal, haránt

vágat. b.
Querschneide am Bohrer, ke

resztéi. h.
Querschnitt, keresztszelvény, ke

resztmetszet.
Querschramm, keresztrés. b 
Querschwelle der Eisenbahn,

talpfa, é.
Querstollen, kereszttáró. b. 
Querstrasse, harántpászta. b. 
Querstrecke, keresztvágat. b. 
Querthal, harántvölgy. f. 
Querträger, kereszttartó. é. 
Querulant, panaszkodó. 
Querulmbau, szeletenként ke

resztbe fejtés, b.
Querverbindung, koresztkötés. é. 
Quetsche, zúzógép ; z. lapítógép. 

ko.
Quetseherz, zúzóércz, zúzni való 

érez. z.
Quetschhammer, bocspőröly. ko. 
Quetschwalze, zúzóhenger. 
Quetsehwalzwerk, zúzó henger

mű ; z. lapító hengermű, ko. 
Quetschwerk, zúzómű. 0. 
Quiekarbeit, foncsoritás. ko. 
Quiekbrei, foncsorzagy. ko. 
Quieken, foncsorítani. 
Quiekmühle, foncsormalom. 
Quiescent, nyugalmazott. 
Qiescentengehalt, n y u galom díj, 
Quirl, habaró készülék, ko. 
Quittiren, nyugtatni.
Quittirung, nyugtatás.
Quittung, nyugtató, nyugtatvány. 
Quote, hányad.
Quotient, hányados.



—  261 —

R.
Rabatt, ái-lccngedés.
Rad, kerek; eylindrisches Rad,

hengerkerék ; gekuppeltes 
Rad, kapcsolt kerék; gezahn
tes Rad, fogaskerék; koni
sches Rad, kúpos kerék; Rad 
an der Welle, görönd kereke.
r -

Radabweiser, kerékvető. é. 
Radachse, keréktengely. jé. 
Radarm, kerékküllő, jé. 
Radbelastung, kerékterhclés. jé. 
Radblech an Wasserrädern, ka

pocsvas. z.
Radboden, vízkerék feneke, jé. 
Radbohrer, kerékfúró. é. 
Radbremse, kerékfék. jé. 
Raddurchmesser, kerékál mérő. 
Radelerz, kerékére/., bournonit. 

ét.
Räderschneidmaschine, kerék

fogat vágó gép. jé.
Räderpaar, kerékpár. 
Räderübersetzung, közlő kere

kek. (jé
Räderverbindung, kerekek ösz-

szekölése. jé.
Räderwerk, keréksor. jé. 
Radfelge, keréktalp. 
Radfelgenkranz, keréktalpka ri

ma. jé
Radfluder, csurgó, jé. 
Radförmig, kerékalaku. 
Radhängen, kereket lob

Radhaue, irtó kapa. é.
Radhöhe, kerékátmérő, jé. 
Radial, sugárirányú.
Radical, gyökeres.
Radírén, kivakarni.
Radirung, vakarás.
Radius, sugár, félátmérő. 
Radkeil, kerékkötő ék. jé. 
Radkranz, kerékkoszorú, jé. 
Radkreuz, kerékkereszt, karke

reszt. jé.

Radkunst, kerekes gép. b. 
Radnabe, kerékagy. jé. 
Radnagel, kerékszeg. jé. 
Radnageleisen, kerékszegvas. ko. 
Radniete an Wasserrädern, ka

pocsszeg. jé.
Radreif, kerékabroncs, jé. 
Radreifeisen, kerékabroncsvas. 

ko.
Radreifenwalzwerk, kerék- 

abroncs hengermű, ko. 
Radschaufel, keréklapát. jé. 
Radscheitel, kerek teteje, jé. 
Radschnitzer, vonókés. é. 
Radschuh, fékező talp. 
Radspeiche, kerékküllő. jé. 
Radspurkranz, nyomkarima, jé. 
Radstand, keréktávolság, jé. 
Radstern, Radstock, kerékszék. 

jé.
Radstube, kerékszoba. jé. 
Radstuhl, kerékszék. jé. 
Radtiefste, kerék alja. jé. 
Radumdrehung, kerékfordúlás.

jé.
Radumfang, kerék kerülete, jé. 
Radwelle, görönd. 0.
Radzahn, kerékfog. jé. 
Radzapfen, kerék csapja, jé. 
Radzelle, kerékfiók. jé.
Raffinad, finomít.vány. 
Raffinadkupfer, finomított réz. 

ko.
Raffinerie, finomító gyár. ko. 
Raffiniren, finomítani, ko. 
Raffinirfeuer, finomító tűzhely.

ko.
Raffinirgekrätz, finomítás vaka- 

réka. ko.
Raffinirstahl, finomított aczél. 

ko.
Raffinirt, finomított.
Rahmen, keret, ráma. 
Rahmeneisen, keretvas. ko. 
Rahmnägel, keretszegek, é. 
Raison, ok ; bergmännische 

Raison, bányászati indító ok. 
b.



Raitel bei Hammerwerken, rug- 
tató. ko.

Raitelplatte, rugólap. ko.
Raitelstoek, rugó tőke. ko. \
Raiten, számbavenni, számolni. | 

b.
Raiter, rosta.
Raitern, rostálni.
Raitung, számbavétel, számolás. 

b.
Ramasseisen, szedett vas. kn.
Ramification, ágazódás. j .
Rammbär, Rammbock, ötőkos. 

é.
Rammbloek, sulyok, h.
Ramme, ütőkos. é.
Rammeln die Gänge, az erek 

egyesülnek, b.
Rammelsbergit, arzénnikolko- 

balt. á.
Rammen, beverni, sulykolni, é.
Rammgerüst, verő állás. é.
Rammklotz, ütőkos. é.
Rammmasehine, czölöpverő gép. 

é.
Rammpfahl, czölöp.
Rammtiefe, verő mélység, é.
Rampe, sikló, följáró út, rakodó, j 

é. i
Rampenauffahrt, rakodó föl- j 

járója.
Rampenförderung, szállítás, 

siklón, b.
Rampenkrahn, rakodó gém. ß .
Rampenmauer, rakodó fala. é.
Rand, szél, part, párkány, karima.
Randbemerkung, oldaljogyzot.
Rändeleisen, szegélyező vas. jw.
Rändeln, szegélyezni, pv.
Randleiste, szegélylécz. <■.
Rang, méltóság, rang.
Rangirbahnhof, rendező pálya

udvar.
Rangirdienst, rendező szolgálat.
Rangiren, rendezni.
Rangirgeleis, rendező vágány.
Rangirloeomotive, rendező loko-

] LlOtiv.

Rangirpferd, vonlaié ló. 
Rangordung, rangsorozal. 
Rapport, jelentés, viszonyulás. 
Rapportiren, jelenteni.
Rapsöl, repczoolaj.
Rarität, ritkaság.
Rasch, gyors.
Rasen, gyep.
Rasenbekleidung, gyeppelborí- 

lás. é.
Raseneisenstein, gyepvaskő, li

monii. á
Rasenläufer, fölszinti éreztelep. 

I).
Rasentorf, gyeptőzeg. <i.
Raspel, ráspoly, reszelő, 
Raspeln, ráspolyozni. é.
Rast, nyugvó, ko.
Rastriren, vonalazni. 
Rastsehlagen, nyugvót csinálni. 

ko.
Rastwinkei, nyugvó dőlése, ko. 
Rassmehl, mosadékliszt. z. 
Rassrinne, mosadékcsatorna. z. 
Rate, részlet.
Ratenweise, részletenként. 
Ratenzahlung, részlel fizetés. 
Rath, tanács, tanácskozás. 
Rathen, tanácsolni.
Rathgeber, tanácsadó. 
Rathsbeisitzer, ülnök. 
Rathsehlagen, tan á cs ko zni. 
Rathsherr, tanácstag. 
Rathsmitglied, tanácstag. 
Ratification, jóváhagyás. 
Ratificir en, j ó vádi a gy n i. 
Rationell, okszerű. 
Ratschbohrer, kereplő fúró. ,β, 
Rätter, rosta.
Rätterwäsche, rostás mosó. z. 
Raubbau, ei’őszakolt mívelés, 

dúló mivelés, rabló növelés, b. 
Rauben, dúlni, rabolni, b. 
Räuberisch, erőszakolva, dúlva, 

rabolva, b.
Raubhaggen, ragadozó horog. b. 
Raubholz, ragadozott fa. b.



—  2 6 3

Raubsaigern, tökéletlen (-iirgn- 
tás. h'O.

Raubspiess, ragadozó csáklya. I>.
Raubstollen, dúló táró. h.
Rauch, Füst.
Rauchbildung, füstképződ ás. ko.
Rauchcanal, füstcsatorna, ko.
Raueheondensator, füstsűrítő. 

ko.
Rauchen, füstölni, ko.
Rauehfang. kürtő, kémény, é.
Rauchfangkehrer, kéményseprő.
Rauchgemäuer, Rauhgemäuer,

hurkoló Iái. ko.
Rauchmantel, lüstlbgó.
Rauchrohr, füstc.ső. é.
Rauchschlot, füslrső. é.
Rauchtopas, kovasav, füsllopáz. 

A.
Rauehverbrennung, füstemész- 

tes. Lo
Rauehverzehrungsapparat, füst-

emészl.ő készülék, ko.
Rauehwacke, füstös vakke, sejtes 

dolomit, f.
Raufe, jászol rács.
Rauh, érdes.
Rauhbank, bántó gyalu. é.
Rauhdecke, lomblakaró. m l.
Rauheit, érdesség.
Rauhhobel, bántó gyalu, 6.
Rauhputz, durva vakolat. <’.
Rauhschacht des Hohofens,

hurkoló fal. ko.
Rauhwacke, érdes vakke. í.
Raum, hely, tér; der leere 

Raum, fur: innerer Raum, 
belsőség, belső köz; ein Punkt 
im Raume, térbeli pont ; 
schädlicher Raum, ártalmas 
űr.

Raumeinheit, téregység.
Raumeisen, tisztogató vas, üre- 

gező vas. ko.
Räumen, takarítani.
Räumer, tisztogató vas. ko.
Rauminhalt, térfogat, köbfogat.
Raumkratze, olvasztó kapa. ko.

Raumkrückel, kaparó. I>. 
Räumliche Ausdehnung, térbeli 

kiterjedés.
Räumlichkeit, helyiség. 
Raumloeh, gőzlyuk. ko. 
Raumlöífel, kaparó kanál. b. 
Raumnadel, gyujtórés tűje. b. 
Raumschiessen, űrrel robbantani. 

b.
Raumspiess, tisztogató vas. lm. 
Rauschgelb, auripigment. á. 
Rautenspath, dolomit, f.
Rayon, körsugár, terület. 
Reaction, hatás, visszahatás. <jé. 
Reactionsrad, visszaható kerék. 

<!<'■
Reagens, kémlő anyag. o. 
Reagentien, kémlő anyagok, v. 
Reagenzpapier, kémlő papiros.

V.
Reagiren, hatni; dieser Stoff 

reagirt sauer, ez az anyag 
savként hat. o.

Realgar, realgar, arzénsulfid. ά. 
Realisirbar, létesíthető. 
Realisiren, létesíteni.
Realität, ingatlan jószág. 
Realschule, reáliskola. 
Realwerth, valódi érték. 
Reambulation, határjárás. 
Reassummiren, ismételni, újra 

fölvenni.
Recaleuliren, újraszámítani. 
Recapitulation, ismétlés, össze

foglalás.
Recapituliren, ismételni, össze

foglalni.
Recension, bírálat.
Recepisse, vevény.
Recept, rendelvény.
Recess, pótlék, b.
Reeessbueh, pótlékkönyv. b. 
Reeessgeld, pótlékpénz. b. 
Rechen, gereblye, érd. 
Reehenkohlung, rakóparti sze- 

nítő hely. érd.
Rechenkunst, számtan. 
Rechenmeister, számtudós.
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Rechenschaft, számadás; zur 
Rechenschaft ziehen, kérdőre
vonni.

Rechenschaftsbericht, számot- 
adó jelentés.

Rechenschieber, Reehenstab , 
számoló tolóka.

Rechnen, számolni.
Rechner, számoló.
Rechnung·, számadás. 
Rechnungsableger, számadó. 
Rechnungsabnehmer, számvevő. 
Rechnungsabschluss, számadás 

zárlata.
Rechnungsanstand, nehezmény, 

hiányolás.
Rechnungsauszug, számadás 

kivonata.
Rechnungsbeamte, számliszt. 
Rechnungsbemängelung, 11 < hez- 

mény, hiányolás. 
Rechnungserledigung, száma

dás elinlézése.
Rechnungsextract, számadás

kivonata.
Rechnungsfaeh, számviteli szak. 
Reehnungsfehler, számadáshiba. 
Rechnungsführer, számvivö. 
Rechnungsführung, számvitel. 
Rechnungsleger, szárnádó. 
Rechnungsofficial, számtiszl. 
Rechnungspost, tétel, ezikk. 
Reehnungsrath, szán 11 a n á c s  o s. 
Rechrungsrevident, szá m vizs

gáló.
Rechnungsrevision, számvizsgá

lat.
Rechnungsrevisor, számvizsgáló. 
Rechnungswesen, számtartás. 
Rechnungswissenschaft, szám

viteltan.
Recht, igazság, jog; Bergrecht,

bányajog.
Rechteck, négyszög.
Rechter Winkel, derékszög. 
Rechtfertigen, igazolni. 
Rechtfertigung, igazolás.

Rechtfertigungsbericht, igazoló 
jelentés.

Rechtlich, jogszerű. 
Rechtlichkeit, becsületesség. 
Reehtsmässig, jogszerű. 
Rechtsangelegenheit, jogügy. 
Rechtsanspruch, jogi kívánság. 
Reehtsbeistand, ügyvéd. 
Rechtschaffen, becsületes. 
Rechtschaffenheit, becsület esség. 
Rechtschreibung, helyesírás. 
Rechtsconsulent, jogtanácsos. 
Reehtserfahren, törvényben jár

tas.
Rechtsfrage, jogi kérdés. 
Reehtsgelahrtheit, jogtudomány. 
Rechtsgelehrt, jogtudó. 
Rechtsgiltig, jogérvényes. 
Reehtsinnisch, egyenlő dőlésű; 

é reehtsinnisch verfläehend, 
azonos lejtésű, h.

Rechtskraft, jogerő. 
Rechtskräftig, jogerejíi. 
Rechtsmittel, jogorvoslat. 
Rechtspflege, igazságszolgáltatás. 
Rechtsstreit, pörös ügv. 
Rechtstitel, jogczím. 
Rechtsverbindlichkeit, j< igköte-

lezeltség.
Rechtsverletzung, jogsértés. 
Reehtsverwahrung, jogléntartás. 
Rechstweg, pönit.
Rechtswidrig, jogellenes. 
Rechtswissenschaft. jogtudo

mány.
Rechtwinkelig, derékszögű, ép- 

szögű .
Rechtwinklige Achsen, épszögii 

tengelyek, á.
Rechtzeitig, jókor, annak ide- 

jén.
Recipient, szedő, gyűjtő, r. 
Reciprocität, viszonosság. 
Reckeisen, nyújtott vas. ko. 
Recken, nyújtani. ko 
Reekhammer, nyújtó pöröly, ko. 
Reckwalzwerk, nyújtó henger

mű. ko.
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Reclamation, IViszólnlás, vissza 
követelés.

Reelámationsfrist, felszólalás 
határideje.

Recognition, elismerés.
Reeommandation, ajánlás.
Reeommandirt, ajánlva.
Recompense, kárpótlás.
Reconstruction, helyreállítás.
Reconvalescent, lábbadozó.
Recrimination, vádaskodás.
Rectification, helyreigazítás.
Rectifieiren, helyreigazítani, sza

bályosban].
Reetifieirsehraube, igazító csa

var, szabályozó csavar.
Recurriren, folyamodni.
Recurs, folyamodvány.
Redaction, szerkesztés.
Redigiren, szerkeszteni.
Redlichkeit, becsületesség.
Redruthit, rézsulfür. út.
Redueirbarkeit, színílhetőség. h>.
Reducirbrett, kisebbítő tábla. ké.
Redueiren, kisebbíteni; ké. szí- 

níteni. ko.
Reducirungstisch, kisebbítő táb

la. lé.
Reduction, próbakisebbités: ké. 

színiI és. ko.
Reductionsabzug, színítés föl- 

zéke. ko.
Reductionsanalyse, színitő elem

zés. lé.
Reductionsflamme, színitő láng.

ko.
Reduetionskupfer, fölzékréz. ko.
Reductionsmittel, színítőszer. ko.
Reductionssehmelzen, szinítő 

olvasztás, ko.
Reductionszirkel , kisebbítő 

körző.
Reductionszone, szinítő öv. ko.
Reell, valódi.
Refactie, visszatérítés.
Referat, előadás.
Referatsbogen, előadó ív.
Referent, előadó.

Referireri, előadni.
Reflector, fényverő.
Reflex, verőfény.
Reflexion, visszaverődés, elmél

kedés.
Reflexionsgoniometer, fényvető 

szögmérő, á.
Reform, javítás.
Refraction, fénytörés.
Refractor, fénylőrö.
Refutation, czáfolat.
Regalbenefieien, királyi javadal

mak.
Regale, úrjog.
Regei, szabály.
Regelmässig, rendes, szabályos.
Regelmässigkeit, rendesség, sza

bályosság.
Regelrecht, szabályszerű.
Regelwidrig, szabályellenes.
Regenerativgasofen, regenera

tiv gázkemencze. ko.
Regenerator, felélesztő, regene

rátor. ko.
Regeneriren, feléleszteni.
Regenfluthen, esővizek árja. j .
Regie, kezelés.
Regieaufwand, Regieauslagen, 

Regiekosten, kezelés költségei.
Regierung, kormány, kormány

zás.
Regierungsblatt, kormánylap.
Regierung’serlass, kormányren

delet.
Regierungsform, kormányforma.
Region, vidék.
Register, sorozat, lajstrom, sza

bályozó tolöka. ko.
Registrant, Registrator, sor

jegyző, lajstromozó, irattárnok.
Registratur, irattár.
Registriren, lajstromozni.
Reglement, szabályzat.
Regress, viszontkereset.
Regressanspruch, viszontkere

seti jog.
Reguläres System , szabályos, 

rendszer, á.
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Regulativ, Regulator, szabá
lyozó.

Regulatorgehäuse, szabályozó 
tokja. gé.

Regulatorhebel , szabályozó 
emeltyűje, gé.

Regulatorsehieber, regulátorto- 
löku. gé.

Regulatorvorriehtung, szabá-
hozó készülék, gé.

Regulatorwelle, regulator ten
gelye. gé.

Regulinisch, színitett. ko.
Reguliren, szabályozni.
Regulirende Wetterthűr, szabá

lyozó légajtó. h.
Regulirhebel, szabályozó emel

tyűje. gé.
Regulirung, szab ál y o zás.
Regulirungsklappe, Reguli

rungsventil, szabályozó szol 
lentvű. gé.

Regulus, színfém. ko.
Regulusstein, fémkéneskő. b>.
Reibahle, dörzsölő ár. gé.
Reibbohrer, kotró fúró. gé.
Reiben, dörzsölni.
Reiber am Fenster, fordító zár.

Reibfläche, sorié lap. gé.
Reibgitter, surló rosta. ,j.
Reibgitterwäsche, sut-ló mosó.

Reibhammer, dörzsölő kalapács.
ké.

Reibplatte, dörzsölő lap. ké.
Reibsehale, dörzsölő csésze, ké.
Reibung, dörzsölés, súrlódás; 

gleitende Reibung, csúszó 
súrlódás; rollende, wälzende 
Reibung, gördülő súrlódás; 
Zapfenreibung, forgó surio 
dás. gé.

Reibungsbreccie, súrlódásból! 
breccia. /.

Reibungsbremse, dörzsölő fék. 
gé.

Reibungseoefflcient, súrlódás 
együtthatója, hányadosa, gé.

Reibungseleetricität, dörzsölés
beli elektromosság.

Reibungsfläche, surlódó felület. 
!Jé·

Reibungskuppelung, surló kap
csolás. gé.

Reibungsrad, surló kerék. gé.
Reibungsrolle, surló korong, gé.
Reibungswiderstand, súrlódás 

ellenállása, gé.
Reich, gazdag, dús.
Reichblei, dúsólom. ko.
Reichbleistempeleisen, diisólom- 

bélyeg. h>.
Reiches Erz, dús érez, !>.
Reichfrischen, dúsító csurgalás. 

ko.
Reichhaltig, tartalmas, h.
Reichleeh, másodrézkénoskő. ko.
Reichlechrost, pörkölL másod- 

rézkéneskő. ko.
Reichlechschmelzen, kéneskő- 

pörkölékob-asztás. ko.
Reichlich, bőséges.
Reichsaigern, dús csurgalás. I.o.
Reichsanstalt, országos intézet..
Reichstag, országgyűlés.
Reichstein, dús rézkénoskő. ko.
Reiehthum, gazdagság.
Reichtreiben, this leűzés. ko.
Reichverbleiung, dús ólomíta.-. 

ko.
Reichverbleiungsblei, dúsólo- 

mítás óloma. ko.
Reichverbleiungskrätz, dúsolo- 

mítás vakaréka. ko.
Reichverbleiungsleeh, dúsólo- 

rnítás kénesköve. ko.
Reichverbleiungslechsehmel- 

zen, dósólomítókéneskő olvasz
tása. ko.

Reiehverbleiungsleehsehmel- 
zensleeh, dúsólomító rnásod- 
kéneskő. ko.
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Reiehverbleiungsrepetitions- 
lech, dúsólomító másodkénes- 
kő. ko.

Reiehverbleiungssehmelzen, dús
ólomítás. ko.

Reiehwerk, dús íizelókóloin. ko. 
Reif, karika, gyűrű, abroncs. 
Reifeisen, kerékvas, abroncsvas. 

ko.
Reifensehmiede, abroncspőröly.

ko.
Reifmesser, vonókés. bodnár

kés. é.
Reifschaeht, gályákkal béliéit 

akna. h.
Reifsetzen, Reifsehlagen, a m. 

Rastschlagen, nyug', ól csi
nálni. k o .

Reifzieher, abroncshú/ó vas. />r. 
Reihe, sor.
Reihenfolge, sorrend.
Rein, tiszta; serpenyő, k o .  

Reinbeile, serpenyőkeret. k o .  

Reinbeileisen, serpenyőkapocs.
ko.

Reinbeilpfandel, serpenyő, ko. 
Reindel, a. m. Büchse, lók. <jé. 
Reimen, finomílani. ko. 
Reinertrag, tiszt aj ö v< m1 el ei n. 
Reingewinn, tisztajö vedelem. 
Reinigen, tisztítani, finomítani. 
Reinigungsmittel, finomító szer. 

ko.
Reinlichkeit, líszlaság. 
Reinmachen, seperni. ;. 
Reinschreiben, lelisztázni. 
Reinschrift, fisztázat.
Reinstoek, pőrölycsapágy. ko. 
Reinventiren, újra leletezni. 
Reise, utazás.
Reiseauslagen, úti költség. 
Reisediäten, úti napidíjak. 
Reisegebühren, úti dijak. 
Reisegeld, Reisekosten, uti költ

ség.
Reisender, utazó. 
Reiseparticulare, úti költségszá

madás.

Reisig, rőzse.
Reisigbesen, vesszőseprő. 
Reisigbündel, rőzseesomó. 
Reissblei, rajzón.
Reissbrett, rajztábla.
Reissfeder, rajzloll.
Reissmass, bélyegtömérő. pr. 
Reissschiene, vonalzó. 
Reisszeug, rajzeszköz. 
Reisszirkel, körző.
Reitel des Hammers, ruglutó.

ko.
Reitelsäule, rugtatótámasz. ko. 
Reitelstock, rugó tőke. ko. 
Reitnagel einer Drehbank, köz

pontos szorító szeg. <jé. 
Reitstock der Drehbank, köz

pontos szorító, (jé.
Reitter, a. m. Rätter, rosta 
Reittern, rostálni.
Relation, viszony, jelenlés. 
Relativ, viszonylagos.
Relegiren, elútasítani.
Religion, vallás.
Religionsübung, vallásgyakorlat. 
Religionsunterricht, vallásokta

tás.
Religiös, vallásos.
Reluition, megváltás.
Relutum, váltságbér.
Remesse, Rimesse, pénzkülde

mény.
Remuneration, megjut alma zás. 
Remuneriren, megj u I a 1 m a zn i. 
Renitent, ellenszegülő.
Renitenz, ellenszegülés.
Rengel, a. m. Brechstange, fe

szítő rúd. ko.
Rengeln, bontani, ko. 
Rengstange, emelő rúd, bontó 

rúd. feszítő rúd.
Rennarbeit, hevenyolvasztás, ko. 
Rennbahn, lópálya. b.
Renne, a. m. Luppe, bocs. ko. 
Renneisen, a. m. Brechstange, 

feszítő rúd, bontó rúd. ko. 
Rennfeuer, Rennherd, Renn- 

ofen, hevenypest. ko.
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Rennspindl, luró orsó. jw. 
Rennstange, bontó rúd, feszítő 

rúd. ko.
Renommé, hírnév.
Renommirt, híres.
Renoviren, megújítani. 
Rentabilität, jövedelmezőség. 
Rentamt, számtartóság.
Rente, járadék.
Rentenanleihe, járadékkölcsön. 
Rentencapital, járadéktőke. 
Rentier, járadékélvező.
Rentiren, jövedelmezni. 
Rentmeister, számtartó. 
Renunziren, lemondani. 
Reorganisation, újraszervezés. 
Reorganisiren, újraszervezni. 
Reparatur, megjavítás, tatarozás. 
Reparatursbedürftig, javítást 

ki V á ri ή.
Reparaturwerkstätte, javító , 

tatarozó műhely, β .  
Repariren, megjavítani, tatarozni, 

helyrehozni.
Repartiren, felosztani, kivetni. 
Repartition, felosztás, kivetés. 
Repetiren, ismételni.
Repetition, ismétlés. 
Repetitionskreis, szorozó kör. 

hm.
Repetitionsprobe, ismétlő próba.

ír .
Repetitionstheodolit, szorozó 

szögmérő, hm.
Replieiren, válaszolni.
Replik, válasz.
Repraesentant, képviselő. 
Repressalien, visszatorlások. 
Repressiv, megtorló. 
Reprodueiren, újra éleszteni. 
Reproductionskraft, újraélesztő 

erő.
Reputation, hírnév.
Requiriren, megkeresni. 
Requisit, kellék, szerszám. 
Requisitenkammer, szerszám -

kamara.

Requisitenkasten, szerszámos 
szekrény.

Requisition, megkeresés. 
Rescript, leirat.
Reservatwald, fontart.ott erdő. h. 
Reserve, tartalék.
Reservefond, tartalék tőke. 
Reservekassa, tartalékpénztár. 
Reservemasehine, tartalékos gép. 
Reservoir, tartó, gyűjtő. 
Resigniren, lemondani, lekö

szönni.
Resistenz, ellenállás.
Resolution, határozat. 
Respectabel, tiszteletre méltó. 
Respectiren, tekintetbe venni. 
Respective, illetőleg.
Respicient, felügyelő. 
Responsabel, felelős.
Ressort, hatóság, ügyosztály. 
Rest, maradék, maradvány. 
Restanz, hátralék. 
Restantienausweis, hátralékok 

kimutatása.
Restaurirung, megújítás. 
Restbetrag, maradványösszeg. 
Restitution, visszahelyezés. 
Restriction, korlátolás. 
Restringiren, korlátol n i. 
Restzettel, maradványok jegy

zéke.
Resultante, eredő. ß .
Resultat, eredmény.
Resultiren, eredni.
Resultirend, eredő. 
Resummiren, ismételni, össze

foglalni.
Retardat, mulasztás, h. 
Retardatsverfahren, mulasztás 

elleni eljárás, h.
Retardatsstrafe, mulasztás bün

tetése. h.
Retirade, árnyékszék. é.
Retorte, retorta; tubulirte Re

torte, szájcsövcs retorta, r. 
Retortenhals, retorta nyaka. v. 
Retortenofen, retortus pest. ko. 
Retour, vissza.
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Retourfraeht, visszafuvar.
Retourrecepisse, visszajár«') ve- 

vény.
Retrograd, hátráló.
Rettbar, megmenthető.
Retter, a. in. Rätter, rosta. z.
Retterwäsehe, rostás mosómíí.

Rettung, megmentés.
Rettungsapparat, mentő készü

lék.
Rettungmittel, mentő eszköz.
Rettungsthür, mentő ajtó. />.
Reugeld, bánatpénz.
Reussiren, sikerülni.
Reuter, rosta.
Revenue, jövedelem.
Reverberirofen, visszasugárzó 

pest, lángpest. ív.
Revers, kötelezvény, térítvény; 

hátlap a pénzen, jw.
Reversionspendel, fordított ingó.
Reversirhebel, visszafordító emel

tyű. <μ'.
Reversirsehraube, térítő sróf. <ß.
Revident, vizsgáló.
Revidiren, vizsgálni.
Revier, bányamegye; b. pagony. 

é r d .
Revieranstalt, bányamegyei in

tézet. b.
Revieraussehuss, hánya megyei 

választmány, b.
Revierförster, pagonyerdész, érd.
Revierkarte, bányamegyei tér

kép. b.
Revierstatuten, hányamegyei 

alapszabályok. h.
Revierstollen, hányamegyei táró, 

bányamegyei állít. b.
Revierstollenseoneession, há

nyamegyei alút vagy táró nyi
táséira való engedély, b.

Revierstöllner, bányamegyei táró 
vállalkozója, bányamegyei al
utas. b.

Revision, vizsgálat.

Revisionsaussehuss, vizsgáló bi
zottság.

Revisionseommission, vizsgáló 
bizottság.

Revisionsprotoeoll, vizsgálati 
jegyzőkönyv.

Revisor, vizsgáló.
Revocation, visszavonás, vissza

hívás.
Revoeiren, visszavonni.
Revue, szemlélés.
Rhagatherium, rhagatberimii. f.
Rheometer, reornélcr.
Rheostat, reostat.
Rhinoceros, rinoceros. /.
Rhodochrosit, mangánpát. ú.
Rhombendodekaeder, rombti- 

zenkettős. «.
Rhombenporphyr, rombporfir. 

f-
Rhombische Prismen, rombos 

oszlopok, ú.
Rhombische Pyramiden, rombos 

piramisok, á.
Rhombisches Sphenoid, rombos 

ékalak. á.
Rhombisches System, rombos 

rendszer, ú.
Rhomboeder, rombhatos, rom- 

boeder. á.
Rhomboedrisch, rombos. á.
Romboedrisches System, hat

szöges rendszer, á.
Rhomboid, romboid. «.
Rhombus, romb. á.
Rhynchonella, rinchonella. / .
Rhyolith, riolit. /.
Ria, torokkoret. ko.
Riastein, torokpárkány. ív.
Riceord, tartozás.
Rieeordvormerkung, tartozások 

jegyzéke.
Richtbank, egyengető pad. ko.
Richtbankzange, egyengetőpad 

fogója. ív
Richtbaum, csigagerenda. 6.
Richtblei, függőón, é.
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Riehtbüehse, a.m. Sehlagbüehse,
szabályozó tok. pr.

Richtdorn, igazító csap. pr. 
Richten, igazítani, rendbehozni.

egyengetni.
Richten des Meilers, bogsarakás. 

erd.
Richter, bíró.
Richteramt, bírói hivatal. 
Richterspruch, hívói delel. 
Riehthammer, egyengető kala

pács. l ' O .

Richtig, helyes.
Riehtigbefund, helyeslés. 
Richtigkeit, helyesség. 
Riehtigstellen, helyesbíteni. 
Richtkloben, igazító tengelytok. 

U<:
Richtpfennig, nehezék, minta- 

fillér. pv.
Richtpfennigleere, mintafillér 

ürege. pv.
Richtplatte, igazító lemez; pr. 

Richtplatte im Walzwerk,
egyengető lap. ko. 

Riehtsehaeht, irányakna. b. 
Richtscheit, egyenességmérő. é. 
Richtschnur, zsinórmérték. 
Richtsehraube, igazító csavar. 

ko.
Riehtstempel im Füllorte, ablak

szár. b.
Riehtstock, igazító tő. pv. 
Richtstollen, iránytáró. b. 
Richtung, irány. 
Riehtungsgesetz, irányulás tör

vénye. f.
Richtungslinie, irányvonal. 
Richtwage, óhnos szintező, é. 
Riegel, kapocsfa, keresztfa, re

tesz, zár, zárófa. é. 
Riegelbaum, alapzár. h. 
Riegelmauer, favázas fal. <’. 
Riegelsehaufel, begyeslapát. </é. 
Riegelwand, favázas fal. L 
Riemen, szíj.
Riemenhammer, szíjpőrölv. </<’. 
Riemenmass, szalagméri ék. <’.

Riemenscheibe, szíjkorong. <jé. 
Riemenschraube, szíjkötő csavar. 

</■
Riemenspannvorriehtung, szíj- 

feszítő készülék, pv. 
Riementrieb, szíjas hajtómű. </c. 
Riemen trommel, szíj dob. </·. 
Riemenwelle, szijgörönd. <jé. 
Ries, rizma.
Riese, csiiszla 1 ó ; Wasserriese, 

vizes csúszkáló, m l. 
Riesenarbeit, óriásmunka. 
Riesengranit, óriásgránit, f. 
Riesenhaft, óriási.
Riesenhund, nagycsille. !>. 
Riessbeil, úsztató horog. érd. 
Riff, sziklahát. / .
Riffeleisen, barázdáló véső. <jé. 
Riffelmaschine, rerzéző gép. </·. 
Rigole, szivárgó árok. é. 
Rigorosität, szigorúság. 
Rigorosum, szigorlat.
Rimesse, pénzküldemény.
Rinde, kéreg.
Ring, abroncs, gyíírű, karika, öv. 
Ringbahn, körpálya.
Ringeln, gyűrűzni.
Ringförmig, gyűrűül a ku. 
Ringgebirge, körhegység. /. 
Ringmauer, körfal.
Ringwälle, körsánczok. / .
Rinne, csatorna, csörgő, csurgó; 

2. Rinne der Rolle, csiga ba
rázdája. <jé.

Rinnen, folyni, szivárogni. 
Rinnenbüehse, csatorna tok. ?. 
Rinnendäehsel, csatornakapocs. 

é.
Rinnenfeger, csalornatakarító. b. 
Rinnenförmig, csatorna formájú. 
Rinnenhaeke, csatorna vágó. é. 
Rinnenhaggen, ereszhorog. é. 
Rinnenkranz, ereszes káva. b. 
Rinnenrohr, ereszcső. <·. 
Rinnenwerk, csntornázat, vályu- 

szcrkezet. z.
Rinnlech, végsősalak. ko. 
Rinnleiste, szivárgó,árok. é.
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Rinnsal, folyamágy.
Rinnwerk, vályuszerkezet. ~. 
Rippe, borda, gerincz, orom. 
Risalit, kiugrás, é.
Riscant, veszélyeztető.
Risico, veszélyeztetés.
Riskiren, veszélyeztelni.
Risse bekommen, megrepedezni. 
Rissig-, repedezett.
Riss, hasadék. repedés; Riss, a. 

m. Zeichnung·, i-ajz, tervrajz, 
tervvázlat.

Rittg’eld, liajtúpénz.
Rivalität, vetélkedés, versenyzés. 
Ritze, ereszték, b.
Rodehaue, irtó kapa. é. 
Rogenstein, hoi'.sókő, ikrakő, 

onlithmészkő. /'.
Roh. nyers.
Roharbeit, nyersolvasztás, ko. 
Rohaufbreehen, nyers bontóké

szelés. Ι,·ο.
Rohbau, nyersépítmény. é. 
Rohbruch, nyerstörés. k<>. 
Rohbrüchig, nyerstörésü. ko. 
Rohefrisehschlaeke, lassító salak. 

kn.
Roheisen, nyersvas ; graues 

Roheisen, szürke nyersvas; 
halbirtes Roheisen, feles nyers- 
vas; weisses Roheisen, fehér 
nyei’svas. ka.

Roheisenschlacke, nyersvas sa
lakja. kn.

Roheisenwagen, nyersvastali- 
ga. kn.

Roheinsehmelzen, nyersen ké
szeim. k<>.

Roher Fluss, nyers olvasztószer.
ké.

Roherz, nversércz. kn. 
Rohgaarkupfer, tárcsaréz. kn. 
Rohgaarmachen, tárcsázni, kn. 
Rohgang, nyers folyamat, kn. 
Rohguss, nyers öntés. kn. 
Rohkraft, a. ni. Bruttokraft,

teljes erő. gé.
Rohkrätze, nyersvakarék. kn.

Rohkupfer, nyersréz. ko. 
Rohkupferschmelzen, ny c rs réz -

olvasztás, kn.
Rohkupferstein, nyersrézké- 

neskő. kn.
Rohlech, nyerskéneskő. ko. 
Rohmaterial, nyersanyag. 
Rohofenblumen, nyersolvasztás 

száHópora. ko.
Rohproducte, nyersti'rmékek. 
Rohr, cső. nád.
Rohrabschneidemaschine, csü-

vágo gép.
Rohrblech, csőleinez. ko. 
Rohrdach, nádfödél. é. 
Rohrdecke, nádmennyezet, é. 
Röhre, cső.
Röhrenapparat, csöves készü

lék.
Röhrenbohrbank, csőfúrópad.

<β·
Röhrenbohrer, cső fúró. gé. 
Röhrenbrenneisen, csőégető vas.

<β·
Röhrenbüehse, csőtok. gé. 
Röhrenbündel, csőszorító, gé. 
Röhrencondensator, csöves sű

rítő. gé.
Röhrenflantsehe, csőkarima, gé. 
Röhrenförmig, csőalaku. 
Röhrenkern, csőminta bele. ko. 
Röhrenkessel, csöves kazán. gé. 
Röhrenklemme, csőszorító, gé. 
Röhrenlegung, csőrakás. gé. 
Röhrenleitung, csővezeték, gé. 
Röhrenlibelle, csöves szintező. 

é.
Röhrenmuíf, csőtok. gé. 
Röhrenmündung, cső szája. gé. 
Röhrenofen, csöves pest. ko. 
Röhrenprobirpumpe, csőpróbáló 

szivattyú, gé.
Röhrensatz, csőrakat. gé. 
Röhrenscheere, csőfogó, csőszo

rító. gé.
Röhrenstüek, csodarab. 
Rohrstutzen, rövid cső. gé. 
Röhrentour, csőrakat. gé.
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Röhrenverbindung, csőkötés.
(jL

Röhrenzange, csőfogó, csőszorító.
Röhrenziegel, csöves tégla. é.
Röhrenzieher, csővonó. b.
Rohrkuppelung, csőkötés. gé.
Rohrleitung, csővezeték. gé.
Rohrnagel, nádazó szeg. L
Rohrost, pörkölt nyerskéneskő. 

ko.
Rohrreiniger, csőtísztiló. gr.
Rohrwand, csőfal. gé.
Rohschiene, nyerslapka. ko.
Rohschlacke, nyerssalak.· ko.
Rohschmelzen, nyersolvasztás. 

ko.
Rohsehwefel, nyerskén. ko.
Rohspeise, nyers fémeskő. ko.
Rohstahl, nversaczél. ko.
Rohstahlarbeit, nyersaczélkésze- 

lés. ko.
Rohstahleisen, a. in. Spiegel

eisen, tűkörvas. ko.
Rohstahlfeuer, nyersaczél tűzhely. 

ko.
Rohstahlfloss, tűkörvas. ko.
Rohstahlhütte, nyersaczélkohó. 

ko.
Rohstein, nyerskéneskő. ko.
Rohsteinprobe, kéneskő próba. 

ke.
Rohsteinschmelzen, nyerskénes- 

kőolvasztás. ko.
Rohstoff, nyerstermék.
Rohziegelbau, nyers téglaépítés. 

é.
Rohzink, nyersezink. ko.
Rohzinn, nyersón. ko.
Roll, a. m. Giehtzaeken, feladó

lap. ko.
Rollbühne, gurító pad. b.
Rolle, gurító; b. Gängrolle, 

görgő; s Seilrolle, csiga; gé. 
Rolle, a. in. Dratleier, drót
göngyölő. ko.

Rollenförderung, gurítószállítás. 
b.

Rollentrieb, csigasor. gé.

Rollenzinn, göngyölt ón. ko. 
Rollig, guruló, laza. b. 
Rollirmasehine, szegélyező gép.

p n .

Rollirrádel, szegélyező, szélező 
kerék. pr.

Rollirseheibe, szegélyező korong.
/W.

Rollirscheibenspindel,szegélyező 
korong orsója, pr. 

Rollirstrasse, szegélyező, szélező 
párkány, pr.

Rollkasten, görgő, görgető, z. 
Rollkneeht, görgető rúd. ~ 
Rollsehacht, gurító. I>. 
Rollsehieht, élére állított tégla- 

sor. é.
Rollsehutt, gurító, h. 
Rollstange, görgető rúd. z 
Romancement, románczement. 

é.
Rösch, danis; rösches Mehl,

daräs liszt. z.
Rösche, árok. b.
Röscher Herd, da rászór, z. 
Rösches Häuptel, darás felső 

liszt, felső dara. 0.
Rösches Korn, darás szemke. s 
Rösches Mehl, darás liszt. 2·. 
Röseheziehen, árkolni. z. 
Rösehgewächs, ridegezüstércz , 

stephanit. A.
Röschpochen, darásan törni. 5. 
Röschrinne, daravályu. z. 
Rösehstampfen, darásan törni.

Z-
Rose am Stahl, aczélrózsa. ko. 
Rosenförmig, rózsaalaku. ko. 
Rosenkupfer, tárcsaréz. ko. 
Rosenquarz, rózsakova. A. 
Rosenspath, rnangánpát. A. 
Rosensprung, rózsarepedés, ko. 
Rosenstahl, rózsás aczél. ko. 
Rosette, küllőtök, gé. 
Rosettenkupfer, tárcsaréz. ko. 
Rosettiren, tárcsázni, ko. 
Rosettirkupfer, tárcsaréz. ko.
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Rost, rozsda; Rost, a. m. Feuer- 
rost, tüzrács; jé. Rost, a. ni. 
abgeröstetes Erz, pörkölmény, 
pürkölék ; ko. Rost im Funda
mente, rácsozat, é.

Rostbalken,· rácstámasztó vas, 
rácst'ekliely. jé.

Rostbett, pörkölő ágyazat, ko.
Rostbreite, rács szélessége, jé.
Rostbrennen, pörkölni, ko.
Rostdeeke, pörköléktakaró, ko.
Rostdurchsteehen, pörkölékol- 

vasztás. ko.
Rosteinriehtung, rácsszerkezet.

yé-
Rosten, rozsdásodni.
Rösten, pörkölni; todtrösten, 

túlságosan pörkölni, ko.
Röster, pörkölő legény, ko.
RÖStfeld, pörkölő tér. ko.
Rostfeuer, pörkölő tűz. ko.
Rostflaehe, rács felülete, yé.
Röstflammofen, pörkölő láng

pest. ko.
Rostführen, a. m. Verröstung 

leiten, pörkölést, vezetni, ko.
Röstgefässofen, pörkölő edény

pest. ko.
Röstgröbe, pörkölékdura. ko.
Röstgrube, pörkölő verem. ko.
Röstgut, pörkölék, pörkölmény. 

ko.
Rösthaufen, pörkölékhalorn. ko.
Rösthaus, pörkölő ház. ko.
Röstherd, pörkölő tűzhely, ko.
Röstholz, pörkölő fa. ko.
RÖstkrähl, pörkölő gereblye, ko.
Rostkrätze, pörkölékolvasztás 

vakaréka. ko.
Rostkrüeke, pörkölő horog. ko.
Rostlänge, rácshossza, jé.
Rostlaufen, pörköléket hordani. 

ko.
Rostlaufer, pörkölékhordó. ko.
Rostmeister, pörkölő mester.
Röstofen, pörkölő kemencze, 

pörkölő pest. ko.
Röstperiode, pörkölés szaka. ko.

Rostpfahl, rácsczölöp. é.
Röstproeess, pörkölés folyamata. 

ko.
Rostrahmen, ráeskerel. jé.
Röstrauch, pörkölés füstje, ko.
Röstreehen, pörkölő gereblye. 

ko.
Röstreductionsniedersehlags- 

arbeit, pörkölékszínítő, ejtő 
olvasztás, ko.

Rostsehaufel, pöiköléklapát.. ko.
Röstscherben, pörkölő, csésze. 

ké.
Rostsehiefer, szeneslapál. jé.
Rostschlägel, pörkölék aprító 

kalapács, ko.
Rostschmelzen, pörkölékolvasz- 

tás. ko.
Rostschoppen, pörkölő szín. ko.
Rostsohle, pörkölő alj. ko.
Roststab, rácsvas. jé.
Roststadel, pörkölő szín. ko.
Roststange, rácsvas. jé.
Röststätte, pörkölő hely. ko.
Roststütze, rácstámasz, jé.
Röstung, pörkölés; ehlorirende 

RÖStung, chlórositö pörkölés; 
oxydirende Röstung, oxidáló 
pörkölés; reducirende Rös
tung, színítö pörkölés; ver
flüchtigende Röstung, illan
tak) pörkölés, ko.

Rostunterlage, rácstámasz, jé.
Röstverfahren, pörkölő eljárás. 

ko.
Rostwagen, pörkölékcsille. ko.
Rostwenden, pörköléket fordí

tani. ko.
Rostwender, pörkölő legény, ko.
Rostzusehlag, pörkölés adaléka. 

k<>.
Rosskunst, lóvonalu gép. jé.
Rotation, fordulás, forgás.
Rotationsachse, forgástengely. 

!/<'■
Rotationsfläche, forgásfelület.
Rotationsgeschwindigkeit, for

gás sebessége.
1 8
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Rotationspumpe, forgó szivattyú. 
gé.

Rotationssphaeroid, forgásbeli 
sphaeroid. /.

Rotationszeit, forgásidő.
Rothbleierz, vörös ólomércz, 

krokoit. A.
Rothbrüehig, vörös törésű, ko.
Rothbuehe, bikkfa, érd.
Rotheisenerz, Rotheisenstein,

vörös vaskő, haematit. A.
Rother Glaskopf, haematit. á.
Rother Gneiss, vörös gnájsz, 

gn áj szít. /.
Rother Porphyr, vörös porfir. / .
Rothes Braunsteinerz, mangán- 

pát. A.
Rothfiehte, vörös fenyő. érd.
Rothföhre, henyefenyő. érd.
Rothgiesser, rézműves.
Rothgiltigerz, vörös ezüsiércz. 

á.
Rothglühend machen, vörösre

izzítani, ko.
Rothglühhitz e, vörös izzóhő, 

vörös izzás. ko.
Rothgluth, vörös izzás. ko.
Rothgülden, vörös ezüstércz, 

pyrargyrit, proustit. út.
Rothguss, vörös fém, broncz.
Rothgussíager, bronczcsapágy. 

gé.
Rothkohle, vörös szén. érd.
Rothkupfererz, vörös rézércz, 

cuprit. á.
Rothliegende, vörös fekvőkő, 

rothliegend. f .
Rothnickelkies, vörös arzénnikol, 

nikolit. á.
Rothofen, realgárkemencze. kő.
Rothspath, mangánpát. á.
Rothspiessglanzerz, Rothspiess- 

glaserz , vörösantimonércz , 
kermesit. A.

Rotiren, forogni.
Rotirend, forgó.
Rotirung, forgás.

Rotirungsbewegung, forgó moz
gás.

Rovisch, rovás.
Routine, gyakorlottság. 
Rubinglimmer, göt.hit. A.
Rüböl, repczeolaj.
Rubriciren, rovatozni.
Rubrik, rovat.
Rubrikenbuch, rovat könyv. 
Rubrum, fölzet, tárgyfoglalat. 
Rückanspruch, viszont kereset, 
Rückbauen, visszafejteni, b. 
Rüekeisen beim Hammer, ge- 

rinczvas. ko.
Rücken, gerincz, háta valaminek ; 

elvető ér. b.
Rückenknobbel, hátulsó kő a 

nagyolvasztónál, ko. 
Rückensätzig, hajlott olvasztó. 

ko.
Rüekensehläehtig, hátulcsapott 

vízkerék. gé.
Rückersatz, visszatérítés. 
Rückerwerb, visszaváltás, vissza

szerzés.
Rückfracht, visszatérő fuvar, 

i Rückgang, visszamenés. 
Rückkauf, visszaváltás. 
Rückkehr, visszatérés. 
Rückladung, visszatérő rakodás. 
Rüeklässe, maradványok, b. 
Rückreise, visszautazás. 
Rückschluss, visszarekesztés. 
Rückseite, hátulsó rész, hátlap 

pénzen, pv.
Rücksendung, visszaküldés. 
Rücksicht, tekintet. 
Rücksichtslos, tekintet nélkül. 
Rücksprache, értekezés.
Rückstand, hátralék, marad

vány.
Rückständig, hátralévő. 
Rückstandsausweis, hátralék

kimutatás.
Rückstandsreduetion, marad- 

ványszinítés. ko.
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Rückstandsreichlech, marad
vány olvasztás dúskénesköve. 
kit.

Rückstandsrohlech, maradvány- 
olvasztás kénesköve. ko.

Rückstandsehmelzen, marad
ványolvasztás. ko.

Rückstein, hát kő. ko.
Rückstoss, visszalökós.
Rückstrom, visszaáramlás.
Rücktransport, visszaszállítás.
Rücktritt, visszalépés.
Rückvergütung, visszatérítés.
Rückwand, hátfal.
Rückwärts, hátrafelé.
Rückwärtsvisur, hátrairányítás. 

I n t i .
Rückwirkend, visszaható.
Rückwirkende Festigkeit, visz- 

szaható szilárdság.
Rüekzahlen, visszafizetni.
Rückzahlung, visszafizetés.
Rückzoll, visszatérített vámille

ték.
Rüge, megrovás.
Rügen, megróni.
Ruhe, nyugvás.
Ruhebank, nyugvó pad, pihenő 

pad. b.
Ruhebühne, pihenő padozat az 

átjáró aknában, h.
Ruhegehalt, nyugalompénz, nyu- 

ga Ionul íj.
Ruhepunkt, nyugvópont.
Ruhestand, nyugalomdíjas álla

pot, nyugalmazott állapot.
Ruhestunde, pihenő óra.
Ruhetag, pihenő nap.
Rühmlich, dicséretes.
Rühreisen, piszkavas, ko.
Rühren, kavarni, ko.
Rührgumpe, kavaró zagyló. z.
Rührhaken, kavaró horog. ko.
Rührjunge, zagykeverő, z.
Rührkasten, keverő szekrény, z.
Rührkastenwalzenring, kavaró 

zagyló göröndkarikája. z.
Rührofen, kavaró pest. ko.

Rührscheit, piszkafa. ko. 
Rührstange, kavaró rúd. ko. 
Rührzacken, feladólap. ko. 
Rund, gömbölyű.
Rundbaum, gerendely. b. 
Rundbogen, körív. é. 
Rundbuddel, kúpos szér. z. 
Rundeisen, gömbölyű vas. ko. 
Rundherd, kúpos szér. z. 
Rundhobel, körgyalu. é. 
Rundhobelmaschine, gömbö

lyűre gyaluló gép. gé. 
Rundkörnig, kerekszemcsés, f. 
Rundreise, körutazás. 
Rundschreiben, körlevél. 
Rundseil, gömbölyű kötél. 
Rundstöckl, gömbölyű tő. gé. 
Rummen, gőzlyuk a bogsán. érd. 
Rüssel, orr. ko.
Russkohle, kormos szén. á. 
Rüstbaum, állásgerenda, é. 
Rüstboek, kecskeláb. é. 
Rüstkappe, pótló süvegfa. b. 
Russ, korom.
Russkohle, kormosszén. á.
Rutil, titánsav, rutil. á.
Rutsche, csúsztató, b.
Rutschen, csúszni, b. 
Rutschfläche, csúszó lap. b. 
Rutschung, csúszás, b. 
Rutschungsgrösse, csúszás nagy

sága. b.
Rutschungsriehtung, csúszás 

iránya, b.
Rutsehungswinkel, csúszás 

szöge. b.

s.
Saalband, válmány, váladék, b. 
Sache, tárgy, ügy, szak. 
Sachkenner, szakértő. 
Sachkenntniss, szakismeret. 
Sachkundiger, szakértő. 
Sachlage, tényállapot. 
Sachregister, tárgymutató. 
Sachverständiger, szakértő. 
Sachwalter, ügyvivő.

18*
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Sack, zsák.
Saekauffanghaggen, zsákhorog. 

h.
Sackbahn, vakpálya, vakvágány. 

é.
Sackbohrer, zsákfúró. h.
Saekgeleis, vakvágány, vakpálya. 

é.
Safthitze, velős hőség. ko.
Saftig, velős, salakos, lm.
Säge, fűrész ; Bandsäge, szalag- 

fűrész ; Circularsäge, körfű
rész. é.

Sägeblatt, fűrészlap, fűrészpenge.

Sägebloek, fűrésztőke. m l.
Sägebock, lürészbak. v.
Sägefeile, fűrészreszelő, é.
Sägegatter, fíirészkeret. m l.
Sägegestell, fűrészállvány, m l.
Sägegrube, fii részgödör.
Sägemaschine, fűrészgép, m l.
Sägemehl, fűrészpor.
Sägemühle, fűrészmaloni. m l.
Sägen, fűrészelni.
Sägeschlitten, lőkeszekér. ml.
Sägespäne, fű rész por. <·.
Sägezahn, fűnészfog. é.
Sahlband, válmánv. vfiladék. b.
Saiger, függőleges, hm.
Saigerarbeit, csurgató munka. 

lm.
Saigerbank, csurgató pad. lm.
Saigerblech, csurgató lemez. /,■<>.
Saigerblei, esurgalotl ólom. lm.
Saigerdorn, csurgaték. csurgatni 

való. !.■(,.
Saigere Linie, függőleges vonal. 

hm.
Saigere Schlacke, nyúlós salak. 

lm.
Saigergasse, csurgató rés. k,,
Saigergefässofen, csurgaló

edénypes). /·„.
Saigergekrätz, csurgaték, csur

gatni való. lm.
Saigerherd, csurgató tűzhely, lm.
Saigerhütte, csurgató kohó. ko.

Saigerlöffel, csurgató kanál. lm. 
Saigern, csurgatni, lm. 
Saigerofen, csurgató pest. ko. 
Saigerriss, függőleges szelvény. 

I m i .
Saigerritze, csurgató rés. ko. 
Saigerscharte, csurgató lap. ko. 
Saigerstück, csurgató anyag. ko. 
Saigerteufe, függőleges mélység. 

hm.
Saigertiegel, csurgató tégely. 

ko.
Saigerung, csurgatás. ko. 
Saigerwerk, csurgató anyag. ko. 
Salarium, Salair, fizetés. 
Salband, válmány, váladék, b. 
Saldiren, kiegyenlíteni.
Saldirt, kiegyenlíttetel.t. 
Saldirung, Saldo, kiegyenlítés. 
Saldoabschluss, egyenleg lezá

rása.
Saldoauszug, egyenleg kivonata. 
Saldobetrag, egyenlegösszeg. 
Saldobuch, egyenlegkönyv. 
Saldoconto, egyenlegszámadás. 
Saldorest, egyenlegmaradék. 
Saldoübertrag, egyenleg-átvitel. 
Saldovortrag, egyenlegátvétel. 
Saldozahlung, egyenleg kifize

tése.
Saline, sóbánya, ah. 
Salinenarbeiter, sóbánvamun-

kás. xb.
Salinenwesen, sóbányászal. xh. 
Salpeter, salétrom. 
Salpetersäure, salétromsav, r. 
Salsen, iszapokádó hegvek. f. 
Salz. só.
Salzablagerung, sótelep. / .  
Salzamt, sóhivatal. 
Salzamtsdirection, sóügyi igaz

gatóság.
Salzarbeiter, sóbányamunkás. 

xh.
Salzbank, sópad. xh. 
Salzbeamte, sótiszt. $t>. 
Salzbergwerk, sóbánya, ab. 

j Salzbildung, sóképződés. / .
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Salzblüthe, sóvirág, sb. 
Salzbrunnen, sós forrás, sós kút. 
Salzbutzen, sótömzs. sb. 
Salzgefälle, sójövedék. 
Salzgehalt, sótartalom. sb. 
Salzgrube, sóbánya, ah. 
Salzhalde, sóhányó. ah. 
Salzhauer, sóvágó. sb. 
Salzhausehramm, sóréselés. sb. 
Salzhauspur, sórésnyom. sb. 
Salzig, sós.
Salzkörper, sótest. sb.
Salzlager, sótelep. / .  
Salzmagazin, sótár, sópajta. sb. 
Salzmonopol, sómonopól. 
Salzmoor, sóláp. / .  
Salzniederlage, sórakó hely. 
Salzpfanne, sóüst. sb. 
Salzquelle, sós forrás, sós kút. 
Salzsäure, sósav. v. 
Salzsehreiber, sóirnok. sb. 
Salzsiederei, sófőzés, sófőző mű. 

sb.
Salzsoole, sóvíz; sb. sóoldat. r. 
Salzstoek, sótömzs. /'. 
Salzstürzel, sókoezka. sb. 
Salzthon, sóagyag, pallag. f. 
Salzversehleiss, sóeladás. 
Salzwage, sóvizmérő. 
Salzwasserpumpe, sóvízszivaty- 

tyú. sb.
Salzwerk, sóbánya, só főző mű. 

sb.
Sammelkasse, gyűjtő pénztár. 
Sammelkasten, gyűjtő szekrény. 
Sammellinse, gyűjtő lencse. 
Sammelplatz, gyűlés helye. 
Sammelrohr, gyűjtő cső. 
Sammetblende, göthit. <1 
Sammlungskasse, gyűjtő pénz

tár.
Sand, fövény, homok.
Sandbad, homokágy. ké. 
Sandbank, homoktorlat. /. 
Sandbesetzung, homokfojtás, b. 
Sanderz, homokércz. b. 
Sandflötz, fövényréteg. / .

Sandförmerei, homokmintázás. 
ko.

Sandgrube, homokbánya, é.
Sandguss, homokba öntés. ko.
Sandig, homokos.
Sandkohle, porló kőszén, ú.
Sandkoks, porló koksz. b.
Sandkorn, homokszem.
Sandlöffel, homokfúró. b.
Sandmergel, homokos márga. é.
Sandpapier, surló papiros. ß .
Sandreutter, homokrosta. é.
Sandsehiehte, homokréteg. f.
Sandstein, homokkő, f.
Sanftansteigend, menedékes.
Sanguinisch, vérmes.
Sanidin, sanidin. /.
Sanidinoligoklastraehyt, sani- 

dinoligoklastrachit. /.
Sanidintraehyt, sa ni dint ra chit. 

/·
Sanitätswesen, egészségügy.
Sätesbergit, arzén vas. ú.
Satisfaction, elégtétel.
Sattel, a. m. Fahrsattel, akna

hám ; Sattel eines Flötzes, 
oder eines Gebirges, nyereg. 
b.

Satteldach, nyeregfödél. c.
Sattelflügel, nyeregszárny, b.
Sattelförmig, nyeregalakn. b.
Sattellinie, nyeregvonal. b.
Sattelrost, gerinczes rács. ß .
Sättigen, telíteni, r.
Sättigung, telítés, r.
Sättigungsanalyse, telítő elem

zés. ké.
Sättigungseapaeität, telhetés.

v.
Saturiren, telíteni, o.
Satz, a. m. Gicht, adás; ko. Erz- 

satz, érczadás; Kohlensatz, 
szénadás; ko. Kunstsatz, Pum- 
pensatz, szivattyúrakat; ß .  
Poehsatz, zúzóköpü; z. Röh
rensatz, csőrakat: <jé. Boden
satz, üledék, v.

Satzerz, mosott érez. z.



Satzführung·, adásolás. ko.
Satzklammer, köpükapocs, 0.
Satzklotz, köpüfenékfa. 0.
Satzsehuber, köpütolóka. 0.
Satzspreitze, köpütámasz. 0.
Satzwand, köpüoldal. 0.
Satzwandholz, köpüoldalfa. 0.
Satzwasser, köpüviz. 0.
Satz wasserrinne, köpüvizcsa- 

torna. 0.
Satzzwange, köpüszorító. 0.
Sau, a. m. Ofensau, pesttapa- 

dék, medve. ko.
Sauberer, Sauberjunge, taka

rító. I).
Sauberkratze, kapa. b.
Saubern, takarítani, b.
Sauberrolle, gurító, b.
Saubertrögl, takarító teknőcske. 

b.
Säuberung, takarítás, b.
Sauberungskosten, takarítás 

költségei, b.
Sauer, savanyú; v. Sauer bei 

der kärnthner Stahlfriseherei, 
keszelö; leichtflüssiger Sauer, 
híg készelő; weicher Sauer, 
szívós készelő. ko.

Sauerbildung dei der kärnthner 
Rohstahlarbeit, készelés. ko.

Sauerstoff, oxigén, r.
Sauerstoffsäure, oxigénsav. r.
Saugdocht, szívó bél.
Saugen, színi.
Sauger, szívó.
Saughals beim Ventilator, szívó 

nyílás, j é .

Saugheber, emelő szívócső, j é .

Saughöhe, szívó magasság, j é .

Saugklappe, szívó szellentyű. j é .

Sauglutte, szívó csatorna.
Säugpumpe, szívó szivattyú, j é .

Saugrohr, szívó cső. j é .

Saugröhre, szívó cső. jé.
Saugröhrensieb, szívócső szi

tája. JV.
Saugsatz, szívó szivattyú, j é .

Saugsehlauch, szívó tömlő. jé.

Saug- und Druckwerk, szívó és 
nyomó szivattyú, jé. 

Säugventil, szívó szellentyű. jé. 
Saugwerk, szívó mű. jé.
Säule, oszlop, é.
Säulendeckel, oszlopfedő. é. 
Säulenförmig, oszlopalaku. 
Säulenfriess, oszloppárta, é. 
Säulenfuss, oszlop töve. é. 
Säulenfussplatte, oszlop alap

lapja. é.
Säulengeländer, oszlopos kor

lát. é.
Säulengesims, oszloppárkány, é. 
Säulenhalle, oszlopcsarnok, é. 
Säulenknauf, oszlopfő. é. 
Säulenkrahn, oszlopos gém. jé. 
Säulenordnung, oszloprend. é. 
Säulensehaft, oszlopszár. é. 
Säulenstuhl, oszloptalapzat, é. 
Säulentragplatte, oszlop alap

lapja. é.
Säumen, késedelmezni.
Säumige Gewerken, késlekedő 

bányarészesek, b.
Saumkorb für Pferde, nyereg

kosár. b.
Saumpfad, teherhordó ösvény. 
Saumpferd, teherhordó ló. 
Saumselig, késlekedő.
Säure, sav. v.
Säurenbildner, savképző. v. 
Säurenpfanne, savkazán. c. 
Saurier, saumsok. f .
Saxe, a. m. Sichertrog, kézi

szérke. 0,
Seala, mérték, fokozat, beosztás. 
Scandal, botrány.
Seandalös, botrányos.
Seaphiten, scaphitok. /'. 
Searpiren, lejtősíteni. é. 
Schabeisen, vakaró vas. pv. 
Schabhobel, bántó gyalu. é. 
Schablone, minta, kapta. 
Sehabmaschine, vakaró gép. pv. 
Schabmesser, vakaró kés. pv. 
Schabotte, köpütalp; 0. üllőtok. 

ko.
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Sehabottenstoek, íillőtőko, (illő
tök. ko.

Sehaehbrettbau, sakktábla alakú 
fejtés, b.

Schacht, akna; Fahrsehacht, 
járó akna; Fördersehaeht, 
szállító akna; Lichtschacht, 
Luftschaeht, szelelő akna; 
Kunstsehaeht, gépakna; Rieht- 
schacht, irányakna; Sehurf- 
schaeht, kutató akna; Treib- 
schacht, szállító akna ; Was- 
sersehaeht, vízcmelő akna. h.

Sehaehtabsaigern, Sehaehtab- 
senkeln, akna i'üggőlegességét 
mérni. bin.

Sehachtabsinken, aknáit mélyí
teni. h.

Schachtabteufen, aknát mélyí
teni. I).

Sch aehtabtheilung, a k n ao s ztá ly.
h.

Schachtauszimmern, aknát gár- 
dozni. b.

Schaehtbau, aknamívelés, akna
munka. h.

Sehaehtbelittern, aknát létrák
kal ellátni, b.

Sehachtbetrieb, aknamívelés, 
aknamunka, b.

Sehaehtbohren, aknafúrás. b.
Sehachtbohrer, aknaíüró. b.
Schachtbrüstung, aknakoszorú. 

b.
Sehaehtfenster, aknaablak. b.
Sehaehtförderapparat, akna- 

szállító készülék, b.
Sehaehtfördergefäss, aknaszál

lító edény. I.
Schachtförderung1, aknaszállítás. 

b.
Sehaehtfutter im Hochofen,

torokbéllés. ko.
Sehaehtgebäude, aknaépület, b.
Sehaehtgésehlappe, Sehaehtge- 

stänge, aknarudazat. b.
Schachtgestelle, aknaszállító ko

sár. b.

Schaehtgeviere, aknakeret. b.
Schaehtge wältigung, a kn au jítás. 

b.
Sehachthaus, aknaépület, b.
Sehaehtholz, kávafa. b.
Schachthut, bányász süveg. b.
Sehaehtklammer, aknakapocs. 

b.
Schachtkranz, aknakoszorú, b.
Schaehtmantel beim Hochofen,

kill falazat, ko.
Sehachtmässig, aknaszerüleg. h.
Sehachtmauerung, akna fala za 1. 

b.
Schaehtmeister, aknamester, b.
Sehachtmündung, aknaszáj. b.
Sehaehtmütze, bányász süveg. 

b.
Schachtofen, aknapest. ko.
Sehachtpfeiler, aknagyám. b.
Sehachtpumpe, aknaszivaltyú. b.
Schaehtraum des Ofens, pest

akna térfogata, ko.
Sehaehtschaale, aknaszállító ko

sár. b.
Sehaehtscheibe, kötélkorong, b.
Schachtscheider, aknaközfal. b.
Schachtsehloss, aknakeret. b.
Schaehtsenklung, akna függőle- 

gességének mérése, bin.
Schachtstange, aknarudazat. b.
Schachtstangensehraube, akna- 

rudazatcsavar. gé.
Schachtsteuer, aknabér. b.
Schach tstoss, akna oldal. b.
Schaehtsumpf, aknafenék. b.
Schachtteufe, aknamélység, b.
Sehaehttiefstes, aknafenék. b.
Schaehttrumm, aknaosztály, b.
Sehachtulm, aknaoldal. b.
Schachtverband, aknakötés. T>.
Schaehtverschalung, aknadesz

kázat. b.
Schaehtwinde, aknagém. b.
Sehachtzimmerung, aknaácsolat, 

aknakötés, aknagárdozat, ak- 
nakávázat. b.

Schachtzins, aknabér. h.
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Schaden, kár.
Schadenerhebung·, kármegálla-

pitás.
Schadenersatz, kárpótlás, kár

térítés.
Schadhaft, hibás, rongált.
Schädlich, ártalmas.
Schadlos, kártalan; schadlos 

halten, kártalanítani.
Schadlose Förderung-, kárnélküli 

szállítás, h.
Schaffer, sáfár, gondviselő; Poch

werksschaffer, zúzósáfár. z.
Schaft, nyél.
Schäften, nyelezni.
Schalbrett, széldeszka, h.
Schale, csésze; v. Schale bei 

der Förderung·, kosár, kas; 
h. Schale beim Giessen, hü
vely. ko.

Sehaienamalgamation, esészo- 
foncsorítás. ko.

Schaleneisen, héjvas. ko.
Schalenförderung·, kasszállítás. 

h.
Sehalenguss, hüvelybe öntés. ko.
Sehalenporphyr, szalagpo. fir. /'.
Sehalig, héjas.
Schall, hang.
Schallwelle, hanghullárn.
Schaltrad, kapcsoló kerék. yé.
Schalung·, a. ni. Verschalung, 

burkolat, é.
Scharaxt, ácsfejsze. í.
Scharf, éles.
Schärfe, él, szigorúság.
Scharfe Curve, hirtelen kanya

rulat.
Scharfe Gicht, túlságos adás. 

ko.
Schärfen, élesíteni.
Scharfer Winkel, hegyes szög.
Scharfkantig, éles szélű.
Scharfsichtig, éles látású.
Scharfsinnig, éles elméjű.
Schärfung, élesítés.
Scharnier, sark, csukló, é.
Seharnierband, csuklópánt. é.

Scharnierziehring zur Düse,
csuklós fúvókaszorító. ko. 

Scharren, találkozni. I> 
Seharrkreuz, találkozás. U. 
Beharrung, találkozás, h. 
Seharrungslinie, találkozás vo

nala. b
Seharrungsklüfte, találkozó erek.

h.
Scharrungspunkt , találkozás 

pontja, b.
Seharsaehstahl, sarzaehacz.él. ko: 
Scharte, csorba.
Schartig, csorba. 
Schattenprojeetion, árnyék ve- 

fület.
Sehattiren, árnyazni. 
Sehattirung, árnyazat.
Schätzen, becsleni. 

i Schatzkammer, kincstár. 
Schätzungpreis, becsár. 
Schätzungswerth, becsérték. 
Schaufel, lapát.
Schaufelblatt, lapátfej. é. 
Schaufelbrett, lapátdeszka, é. 
Sehaufeldülle, lapátfül. <’,. 
Sehaufelelement, lapátelem. yé. 
Schaufelhals, lapátnyak. é. 
Sehaufelherd, fekvőszér. 0. 
Schaufelklammer, iszkába. yé. 
Schaufeln, lapátolni. <’. 
Schaufelrad, lapátos kerék. yé. 
Schaufelstiel, lapátnyél, é. 
Schaufelung, lapátrend. yé. 
Sehaufelungsmethode, lapát- 

rendszer. yé.
Schaufelzelle, kerékfiók. yé. 
Schauloch, kémlő lyuk. ko. 
Schaum, hab.
Sehaumbläsehen, buborék. 
Schäumen, habzani. 
Schaumgyps, gipsz. á. 
Schaumkalk, gipsz. á. 
Schaumkelle, habszedő. ko. 
Schaumlöffel, babszedő. ko. 
Schaustück, um látvány darab. 
Seheelbleispath, Scheelbleierz, 

stoltzit. á.
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Scheibe, korong, tárcsa.
Scheibenbank, drótnyujtó pad. 

ko
Scheibenbohrer, pergő (üró. c.
Scheibendraht, drót. ko.
Scheibendrahtzug·, drótgyár. ko.
Scheibenkupfer, tárcsa réz. ko.
Seheibenmauer, síkfal. <>.
Scheibenreissen, tárcsázni, ko.
Scheibenzug·, drótgyár. ko.
Seheidarbeit, érczkülönités. ércz- 

válogatás, érczszemelés. b.
Scheidebank, érezszemelő asztal. 

h
Scheideerz, szemelt érez. b.
Scheidejunge, szemelő inas. f>.
Seheidemauer, választó fal. kőz- 

fal. é.
Scheidemünze, váltópénz.
Scheiden, különíteni-, szemelni-, 

válognlni erezet; h. vállalni ara
nyat ezüsttől, pv.

Scheider, különítő, szemelő; h. 
v.'ilaí <»; /ív. Schaehtseheider, 
aknaközfal. b.

Scheiderlohn, szemelőbér. b.
Scheiderz, különített-, szemelt 

érez, szemelvény, b.
Scheidesehaeht, teíekválasztó 

akna. b.
Scheidewand, választó fal, köz

fal. c.
Seheidewasser, választóvíz, pr.
Scheidfäustel, kézi kalapács, fél- 

k é z k a I a p ács. V ál a szí ó kai apacs. b.
Scheidgaaden, vállaló műhely.pv.
Scheidgold, vállalói I arany. 'pv.
Scheidhammer, kézi kalapács, 

íélkézkalapács, választó kala
pács. b.

Scheidkessel, válaló üst. pv.
Scheidklein, szemelvénymorzsa. 

b.
Scheidkölbehen, válató csö

vecske. kr.
Scheidkram, szemelő műhely. l>.
Scheidpinkel, kis kalapács, vá

lasztó kalapács, b.

Scheidplatte, érezválasztó lap, 
éreztörő lap. h.

Scheidstube, szemelő szoba. b.
Scheidtrog, kézi szérke. z.
Scheidung, különités, szemelés, 

választás; b. válatás. pi\
Seheitellinie, függőleges vonal. é.
Scheitelpunkt, tetőpont, csúcs

pont. á.
Scheitelwinkel, csúcsszög. ó.
Scheitholz, hasábfa.
Scheitrecht, vízszintes. <’.
Schema, képlet.
Schemel, zsámoly; b. Schemel 

des Kastengebläses, ramács. 
ko.

Schemelbalken, ramácsemeltyű. 
ko.

Schemelgebläse, szekrén vfúvó. 
ko.

Schemelplatte beim Kastenge
bläse, surlo lap. ko.

Schemelstange, ramácsrúd. ko.
Schemelwalze, omoltyütcngely.

ko.
Schemelwellzapfen, emeltyüten-

gely csapja, ko.
Schenkel, szár.
Schenkelschuh am Krahn, gém

támasz saruja. <jé.
Schenkungsurkunde, ajándék

levél.
Scherben, kémlő csésze, ké.
Schere, olló.
Seherbacken, ollópofa. ko.
Seherenkurbel, olló forgattyiíja. 

ko.
Scherglied, váltó karika, kap

csoló karika. !>.
Scherhebel, ollókar. ko.
Seherm, aknatelek. b.
Schermbreite, telekszélesség, b.
Schermesser, ollópofa. ko.
Seherständer, ollóállvány, ko.
Scheuerfass, sikárló bordó. pv.
Schicht, a. m. Arbeitszeit, mun

kaszak b. Schicht, a. m. Gicht, 
adás. ko.



Schichtarbeit, napszámmunka. 
b.

Schichtarbeiter, napszámos, b.
Sehiehtboden, elegytér. lv.
Schichte, réteg.
Schichten, rétegesen rakni.
Schichtenaufriehtung, rétegek 

fölegyenesedése. / .
Schichitenhau, rétegalkotás, ré

tegszerkezet. /'.
Schichtenbiegung, rétegek haj- 

lítása. f .
Schichtenbuch, napszámjegyzék. 

b.
Sehichtenfaltung, rétegek gyű

rődése. /'.
Sehichtengeld, napszámbér.
Sehiehtenköpfe, meredek réte

gek kibúvásai. /'.
Schichtenlohn, napszámbér.
Schiehtenreihe, rétegsorozat. / .
Schiehtenstörung, réteghábo- 

rítás. f .
Schiehtenverwerfung, rétegek 

vetődése, f .
Sehiehtenverzeichner, rovátkoló. 

b.
Sehiehtenverzeichniss, napszám

jegyzék. b.
Sehichtenwechsel, munka váltás. 

b.
Sehichtenzone, rétegcsoport, f.
Schichtler, napszámos, b.
Schichtmaehen, munkát meg

szüntetni. b.
Schichtmeister, bányatiszt. h.
Schichtung, rétegezés, rétegzet. 

/·
Schiehtungsfläehe, réteg síkja.

Schiehtüngskluft, rétegválasz
ték, rétegválasztó. /.

Schichtverzeichnen, napszám
rovás. b.

Sehiebebrücke, toló híd. yé.
Schiebebühne, toló pad. b.
Schiebefenster, toló ablak. é.
Schieben, tolni.

Schieber, tolóka; yé. retesz, é. 
Schieberbreite, tolóka széles

sége. yé.
Sehieberdeckung, tolókafedés.

yé.
Sehieberfiäehe, tolóka lapja. yé. 
Sehiebergebläse, tolókás tüvó./m. 
Schieberkasten, tolókaszekrény.

Sehieberstange, lolóka rúd ja. yé. 
Sehiebersteuerung, tolókás vál

togató. yé.
Schieberventil, tolókás szellen- 

tyű. yé.
Schiebervorrichtung, tolóka-

szerkezet. yé.
Sehieberweg, tolóka útja. yé. 
Sehieberwelle, tolóka tengelye.

yé.
Schiebestange, toló rúd. yé. 
Schiebhaeken, toló horog. yé. 
Schiebkarren, targoncza, talics

ka. é.
Schiebrad in der Brettmühle,

toló tárcsa, érd.
Sehiedsprobe, döntő próba. hé. 
Schiedsrichter, választott bíró. 
Schief, ferde, lejtős; schiefe 

Ebene, lejtős sík.
Schiefer, pala. /'.
Schieferalaun, pala-timsö. 
Sehieferartig, palaszerü, pala- 

nemű. f.
Sehieferbruch, palabánya. 
Schieferdach, palafödél. é. 
Schieferdecker, palafedő. é. 
Sehiefergebirg, palahegység, j .  
Schiefergestein, palakőzet. / .  
Schieferkohle, palás kőszén, á. 
Schieferlage, palarét. /'. 
Sehieferplatte, palatábla. 
Sehieferthon, palás agyag, pala- 

i'gyag- /·
Schieferung, palás rétegzet. /'. 
Schiefriger Thon, palás agyag. 

/·
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Schiefrige Struetur, palás szar
kezet ; schiefrige Struetur 
heim Eisen, foszlékonyság. ko.

Schiefstellung, ferdére állítás.
Schiefwinklige Achsen, ferde 

szögű tengelyek, ά.
Schiene, sín, pályasín. ko.
Schienen, vasalni, é.
Sehienenbiegmasehine, sínhaj

lító gép. (jé
Sehienenbohrer, sínfúró, jé.
Sehieneneisen, sínvas. ko.
Schienenfabrication, síngyár

tás. ko.
Sehienenfraise, sínmaró gép. ko.
Sehienenfuss, síntalp. ko.
Schienengeleise, vaspálya.
Sehienengradriehtmaschine,sín

egyenesítő gép. ko.
Schienenhöhe, sínmagasság, ko.
Sehienenkeil, sínszorító, é.
Sehienenkopíf, sínfej. ko.
Schienenkreuzung, sínkereszte

zés. é.
Sehienenlager, sín fészke, é.
Schienenlasche, sínkapoes. é.
Schienenleger, sínrakó munkás. 

é.
Sehienenlochmaschine, sínlyu

kasztó gép. é.
Schienenmarke, sín gyárjegye. 

ko.
Schienennagel, sínszeg. ko.
Schienennagelhammer, sínszeg- 

veru kalapács, é.
Schienennagelzange, sínszeg- 

fogó. é.
Schienennetz, sínhálózat, é.
Sehienenpaquet, síncsomó. ko.
Sehienenprobe, sínpróba. ko.
Sehienenprofil, sínszelvény, ko.
Schienenrichtmasehine , sín

egyenesítő gép. ko.
Schienensäge, sínfűrész. ko.
Schienenschraube, síncsavar, ko.
Schienensteg, sín szára. ko.
Schienenstoss, sin véglapja. ko.
Schienenstrang, vaspálya.

Sehienenstuhl, sínsaru. é. 
Sehienenträger, tartó sín. é. 
Schienentransport, sínszállítás. 
Sehienenunterlagsplatte, sín

alá tevő lemez. ko. 
Sehienenverbindung, sínkapcso

lás. é.
Schienenverbindungsmittel,sín -

kapcsoló szerek, é. 
Schienenwalze, sínhengerlő. ko. 
Schienenwalzwerk, sínhengerlő 

mű. ko.
Schienenweg, vaspálya, é. 
Sehienzeiehen, sín gyárjegye. ko. 
Schienzeug, mérő szer. bin. 
Sehiessbaumwolle, robbanó gya

pot, lövő gyapot, b.
Sehiessen, lőni.
Schiessloeh, gyújtó lyuk. b. 
Schiesspatrone, töltés. l>. 
Sehiesspflock, Sehiesspfropf, 

fojtó czövek. b.
Sehiesspulver, robbantó por. 5 . 
Schiessröhre, a. m. Zünder,

gyújtó szál. b.
Sehiesszeug, robbantó szer. b. 
Schift, toldat.
Schiftbalken, csonka gerenda, é. 
Schiftdach, toldott födél. é. 
Schiften, toldani, é.
Schifter, Sehiftsparren, csonka-

szarufa. é.
Sehifttram, csonka gerenda, é. 
Schiftung, toldás, é.
Schilfdach, nádfödél. é. 
Sehilfglaserz, freieslcbenit. Λ. 
Schilfrohr, nád.
Schilfzünder, gyújtó kákaszál. b. 
Schillerfels, bastitszikla. / .  
Sehillerspath, bastit. «, 
Schimmern, csillámlani. 
Schindel, zsindely, é. 
Schindeldach, zsindelyfödél. é. 
Schindeldeeker, zsindelyező. é. 
Schindelhaeke, zsindelyfejsze, é. 
Schindeln, zsindelyezni. é. 
Schindelnagel, zsindelyszeg. é.
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Schineil, a. m. Abstichloch,
csapoló lyuk. ko.

Schippe, a. m. Schaufel, lapát.
ß

Schirbel, vastuskó. ko.
Schirm, ernyő.
Schirmblech, lemozernyő. ko 
Sehirmbrett, védő deszka, lé. 
Sehirmdaeh, védő födél. L 
Schirmlicht, ernyős mécs. I. 
Schirrholz, szerszámfa. 
Schirrkammer, szertár.
Schlacke, salak. ko. 
Schlackenabstich, salaklyuk. ko. 
Schlackenabstichrinne, salak

lyuk csurgója, ko.
Schlack enartig, salaknemü. 
Schlackenauge, salaklyuk. ko. 
Sehlaekenbleeh, előlernez, gátkő- 

fedö. ko.
Schlackenblei, .salakólom. ko. 
Schlackenfall, salakhullás, ko. 
Schlackenfrisehen, salakos ka- 

varás. ko.
Sehlackenfüllung, salaktöllék. 

ko.
Schlackengabel, salakvilla. ko. 
Sehlaekengasse, salakéit, ko. 
Schlackenhaeken, Schlacken- i 

haggen, salakliorog. ko. 
Schlackenhalde, salakliányó. ko. 
Schlackenhaldensturz, salakhá

nyó tér. ko.
Sehlackenherd beim Treibherde,

salakágy. ko.
Schlackenkrücke, salakliorog, 

ko
Sehlaekenleeh, salakkéneskő. ko. 
Schlackenleiste, salakvczeiő. ko. 
Schlackenloch, salaklyuk. ko. 
Sehlackenofen, salakolvasztó. 

ko.
Sehlackenplatte, gátkőledö. ko. 
Schlaekenpuddeln, salakos ká

vá rás. ko.
Schlaekensehmelzen, salakol

vasztás. ko.
Schlackensohle, salaktalp. ko.

Schlaekenspiess, salaknál, ko. 
Schlackenstein, salakkéneskő; 

ko. Schlackensteine, Bausteine 
aus Schlacke, salakkövek. é. 

Schlaekentiegel, salaktégely. ko. 
Sehlaekentiegelwagen, salak té

gelytalicska. ko.
Sehlaekentiegelwagengestelle ,

salaktégelytalicska állványa, ko. 
Schlackentreiben beim Zinn- 

schmelzen, ónsalakolvasztás. 
ko.

Schlackentreibofen, ónsalakol-
vasztó. ko.

Sehlackentrift, salakéit, salak
csurgó. ko.

Schlackenveränderung, salak- 
átolvasztás. ko.

Sehlaekenwagen, salakcsille, ko. 
Schlackenzacken beim Frisch

herd, salaklap. ko. 
Sehlaekenziehhaggen, salakvonó 

horog. ko.
Schlackenziegel, salaktégla. <’.. 
Schlaekenzinn, salakón. ko. 
Schlackig, salakos.
Schlag, vágat, haji ás. h. 
Schlagbar, vágható, m l. 
Schlagbüehse, verőtök, </c. 
Schlägel, kalapács, lélkézkala- 

pács. I).
Schlägelhäuer, ékkel vágó le

gény. h.
Schlägeln, ékkel vágni, követ 

a]irítani. b.
Schlägel und Eisen, ék és kala

pács. I).
Sehlägelundeisenarbeit, vésett

munka. b.
Schlagen einen Kasten, állást 

csinálni; b. schlagen einen
Herd, tűzhelyei döngölni, ko. 

Schlagende Wetter, robbanó lég. 
b.

Schläger, nagy kalapács, ko. 
Schlaggewieht, ütő kos. é. 
Schlagleiste, ütköző lécz. L 
Schlaglineal, fejes vonalzó.



Sehlagloth, gyors forrasztó. j é .  

Sehlagprobe, ütő próba. ko. 
Schlagsatz, pénzverés dija. pv. 
Schlagschatten, vetett árnyék. 
Sehlagstoek, verő tőke. pv. 
Sehlagvorriehtung, ütő készü

lék. é .

Schlagwerk, verő mű, pöröly, 
pőrölymű, hámor. ko. 

Sehlagwort, jelszó.
Schlamm, iszap. 2 
Sehlammablagerung, iszaplera

kódás. j é .

Sehlämmarbeit, szerelő munka.

Schlämmen, szérelni. z. 
Sehlämmer, szórdő legény, z. 
Sehlämmerjunge, szérelő inas. e. 
Sehlämmgereeht, szerelhető mi

nőség. z
Schlämmgraben, szerelő árok.

z.
Schlammgrube, iszapgödör. z. 
Sehlämmhaus, szérelő ház. z. 
Schlämmherd, szér. z. 
Schlämmjunge, szerelő inas. z. 
Schlämmkiste, széregyengető. z. 
Sehlämmproeess, szérelő folya

mat. z.
Schlämmschaufel, szerelő lapát.

<· ·
Schlämmsieb, szérszita. <. 
Schlämmstube, szerelő szoba. z. 
Schlämmtrübe, szérelő zagy. s. 
Schlammvulkan, iszapvulkán. /'. 
Schlämmwerk, szérelő mű. z. 
Schlämmwürdig, szerelésre ér

demes. z.
Schlangenrohr, kigyódzó cső. j é .  

Schlauch, tömlő. 
Schlauehkuppelung, tömlőkap

csolás. jó.
Schlauehrohr, tömlőcső. j ó .  

Schlauehrohrbürste, tömlőcső-
kefo. j ó .

Sehlauehsehraube, tömlőcsavar.

Schlechten, a. m. Klüfte, hasa- 
dékok, váló lapok. b.

Schlechte Wetter, rossz levegő. 
b.

Sehleehtspaltend, rosszul hasa
dó. «.

Schleif backe, vezeték, jé.
Sehleifbogen, váltó ív. jé.
Schleif bogenmeehanismus, váltó 

szerkezet, jé.
Schleifen, köszörülni, csiszolni, 

csúszva dörzsölődni.
Schleifkette, csatló láncz, von

tató láncz. b.
Schleifmaschine, köszörülő gép.

pV.
Scsleifrad , Schleifscheibe, 

Schleifstein, köszörűkő. jé.
Sehleiftrog, köszörű vályú. é.
Schleifwerk, köszörülő mű. jó.
Schlemmen, 1. Schlämmen.
Schlendrian, vak szokás.
Sehleppbahn, vontató pálya. ó.
Schleppen, szállítani, h.
Schleppen sich Gänge, együtt 

húzódnak az erek. b.
Schlepper, csilléi·, fi.
Schlepphund, csille, vontató 

csille, fi.
Sehleppkette, csatló láncz, von

tató láncz. fi.
Schleppsatz, fekvő szivattyú, fi.
Sehleppschacht, lejtős akna. h.
Schleppseil, vontató kőtél. fi.
Sehlepptrog, vontató szán. fi.
Schleppzange in der Drahtzie

herei, vonófogó. ko.
Sehleudermühle, szórva zúzó. 

jó.
Schleunig, gyorsan.
Sehleusse, zsilip, ó.
Sehleussenbau, zsilipépités. é
Sehleussenboden, zsilipfenék. é.
Sehleussendamm, zsilipgát. ó.
Sehleussenmauer, zsilipfal. é.
Sehleussensehwelle,zsilip küszöb. 

é.
Sehleussenthor, zsilipkapu. ó.



Sehleussenwärter, zsilipőr. é. 
Schlich, Sehlig, színpor. 0. 
Sehliehgehalt, színportartalom. 

z.
Sehlichhof, Schlichkasten, szín-

porszekrény. z.
Schliehofen, színporolvasztó. ko. 
Schliehschaufel, szinporlapát. z. 
Schlichsehlacke, szinporsalak. 

ko.
Schlichte, Schwärze für die 

Gussformen, simító burkolat. 
ko.

Schlichten, simítani, egyengetni, 
schlichten das Holz, iát gar
madába rakni; schlichten den 
Streit, vitát kiegyenlíteni. 

Sehliehtfeile, simító reszelő, gé. 
Sehliehthammer, egyengető ka

lapács. gé.
Schlichthobel, simító gyalu. é. 
Sehliehwage, színporsulymórő.

ké.
Sehliessanker, Schliesseisen,

kapocsvas. é.
Sehliesse, kapocs; Mauersehlies- 

se, falkapocs, é.
Schliessen, zárni.
Schliessenöhr, kapocsfül. é. 
Sehliessenring, kapocsgyűrű, é. 
Schliessenscheibe, kapocslap. é. 
Sehliessenträger, kapocstartó é. 
Sehliessenverbindung, kapocs

kötés. é.
Schliesskeil, kapocsék; é. szorító 

ék. gé.
Sehliesskopf, szegeesfej. gé. 
Schliff, csiszolat.
Schlinge, burok.
Schlitten, szán, szánka.
Schlitz, hasíték; Schlitz beim 

Kohlen-Abbau, vágaték. b. 
Schlitzen, hasítani.
Schloss, zár, lakat; Schloss, a. 

m. Sehaehtschloss, aknakeret; 
b. Schloss bei den Holzbalg
gebläsen, sarok. ko. 

Sehlossbleeh, zárlemez. ko.

Schlosser, lakatos, é.
Sehlosserarbeit, lakatosmunka. 

é.
Schlossnagel, zárszeg. é.
Schlossrad, akasztó kerék gé.
Schlot, kürtő. é.
Schlucht, hegyszoros.
Schlund, torkolat.
Schlüpfrig, síkos.
Schlüssel, kulcs. é.
Sehlüsseljoeh, záró iga. b.
Schlüsselschild, kulcslyukfedő. é.
Schluss, zárlat, berekesztés, be

fejezés, következtetés.
Schlussbeme rkung, v ég j egy z e t.
Schlussbilanz, záró bilancz.
Sehlussbrief, kötelező levél.
Sehlussfassung,határozathozatal.
Sehlusskeil, záró ék. b.
Schlusspunkt, záró pont.
Schlussrechnung, záró száma

dás.
Sehlussring, záró gyűrű, végső 

karika, b.
Schlussstein, záró kő. «.
Schlusswort, záró szó.
Sehlusszusatz, záradék.
Schmal, keskeny.
Schmalspurige Eisenbahn, kes

keny vágányu vasút. é.
Schmand, sár. I>.
Sehmauchfeuer, enyhe lűz. ko.
Schmelz, a. m. Emaille, zö

mén ez.
Schmelzarbeit, olvasztó munka.

ko.
Schmelzbar, olvadékony, ko.
Schmelzbarkeit, olvadékonyság. 

ko.
Schmelzbuch, olvasztóköny. ko.
Sehmelzeampagne, olvasztó idő

szak. ko.
Schmelze, olvasztó ház. ko.
Schmelzen, olvasztani, olvadni; 

ko. schmelzen mit dunkler 
Gicht, sötét torokkal olvasz
tani ; schmelzen mit heller 
Gicht, világos torokkal olvasz-
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tűni; schmelzen mit dunkler 
oder heller Nase, sötét vagy 
világos orral olvasztani; hydro
statisches Schmelzen, olvasz
tás folytonos lecsapolás mel
lőtt. ko.

Schmelzer, olvasztó munkás, ko.
Schmelzerei, olvasztó ház. ko.
Schmelzerkratze, porhany kapa, 

olvaszt ókapa. ko.
Schmelzerschaufel, olvasztóla

pál. ko.
Schmelzfeuer, olvasztó tűz. ko.
Schmelzform, fúvókatok. ko.
Sehmelzgaaden, olvasztó mű

hely. [W.
Schmelzgabel, salakvilla. ko.
Sehmelzgang, olvasztó folyamat. 

ko.
Schmelzgedinge, olvasztó szak- 

mány. ko.
Schmelzgefäss, olvasztó edény.

k o .

Schmelzgut, olvasztani való. ko.
Schmelzherd zum Gaarmachen 

des Kupfers, rézolvasztó tűz
hely ; Schmelzherd im 
Schachtofen, olvadás helye. 
ko.

Sehmelzhaus, olvasztó ház. ko.
Schmelzhitze, olvasztó hőség. 

ko.
Schmelzhütte, olvasztó ház, huta, 

kohó. ko.
Schmelzkessel, olvasztó üst. ko.
Sehmelzlöffel, olvasztó kanál. ko.
Schmelzmaterial, olvasztó anyag.

ko.
Schmelzmeister, olvasztó mester. 

ko.
Schmelzofen, olvasztó pest. ko.
Schmelzperiode, olvasztó idő

szak. ko.
Schmelzprocess, olvasztó folya

mat. ko.
Schmelzproduet, olvasztmánv, 

kohótermény, kohónyeremény. 
ko.

Schmelzpunkt, olvadás pontja. 
ko.

Sehmelzraum, olvadás tere ko.
Schmelzschacht, beltorok. ko.
Sehmelzstahl, nyersaczél. ko.
Schmelztiegel, olvasztó tégely. 

ko.
Schmelzung, olvasztás; oxydi- 

rende Schmelzung, oxidáló 
olvasztás ; praecipitirende 
Schmelzung, ejtő olvasztás; 
reducirende Schmelzung, szí- 
nítő olvasztás; solvirende 
Schmelzung, feloldó olvasztás. 
ko.

Schmelzwerk, olvasztó mű. ko.
SchmelzwUrdig, olvasztásra ér

demes. ko.
Schmelzzone, olvadás tere. ko.
Schmelzzuschlag, olvasztó ada

lék. ko.
Schmied, kovács.
Schmiedbar , kovácsolható ; 

schmiedbares Gusseisen, ko
vácsolható öntöttvas, ko.

Schmiedbarkeit, kovácsolható- 
ság. ko.

Schmiede, kovácsműhely.
Schmiedeamboss, kovácsüllő.
Schmiedearbeit, kovácsmunka. 

é.
Sehmiedebalg, kovácsfúvó. ko.
Schmiedeeisen, vertvas, kovács

vas. lco.
Schmiedeesse, kovácsműhely ké

ménye. jé.
Sehmiedefeuer, kovácstüz. jé.
Schmiedegeding, kovács szak- 

mány.
Schmiedehammer, kovácspő- 

röly.
Schmiedeherd, kovácstűzhely; 

transportablerSchmiedeherd,
hordozható kovácstűzhely, jé.

Sehmiedekohle, kovácskőszén. 
b.

Schmiedekosten, kovácsköltség.
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Sehmiederaaschine, kovácsoló 
góp. jé.

Schmiedemeister, kovácsmester. 
Schmieden, kovácsolni. 
Sehmiedereehnung, kovácsszá

madás.
Sehmiederlohn, kovácsból·. 
Sehmiedesehlaeke, kovácssalak. 
Schmiedesinter, vassziporka. 
Schmiedestoek, üllőtöké. ko. 
Schmiedewerkstatt, kovácsmű

hely.
Schmiedezange, kovácsfogó. 
Schmiege, rézsútvonalzó. é. 
Sehmierapparat, kenő készülék.

jé.
Schmierbueh, irka. 
Schmierbüchse, kenőcsedény. jé. 
Schmiere, kenőcs.
Schmieren, kenni, megkenni. 
Schmierer, kenő. 
Sehmierfänger, kenőcsfogó. jé  
Sehmierhahn, kenőcsap. jé. 
Schmierkluft, agyagos ér. h. 
Schmierloch, kenő lyuk. jé. 
Sehmiermaterial, kenő szer. 
Sehmiermaterialpraemie, kenő

szer-jutalom. jé. 
Schmiermittel, kenő szer. 
Sehmiernuthe, kenő horony, jé. 
Schmieröl, kenő olaj. 
Schmierseife, kenő szappan. 
Schmiervorrichtung, kenő ké

szülék. jé.
Schmirgel, csiszoló, jé. 
Sehmirgeldorn, csiszoló csap. 

jé.
Schmirgelfeile, Sehmirgelholz,

csiszoló fa. jé.
Sehmirgelleinwand, csiszoló vá

szon. jé.
Schmirgeln, csiszolni, jé  
Schmirgelpapier, csiszoló papi

ros. jé.
Sehmirgelpulver, csiszoló por. 

!!<'■
Schmirgelscheibe, csiszoló ko

rong. jé.

Schmirgelzange, csiszoló fogó.
pl'.

Schmund, sár. iszap. I>. 
Schmundkasten, iszapfogó, h. 
Schmundkratze, iszapkapa. h. 
Sebnabelzange, orvos fogó. b>. 
Schnalle, csat.
Schnapper, csappant«), j é .  

Schnarchen bei Pumpen, ször- 
pölés. j é .

Schnattelarbeit, vésel t munka. 
h.

Schnauze, cső orra. j é .  

Schnecke, csiga. j é .  

Schneckenaufzug, csigás fel
vonó. j é .

Schneckenbohrer, csiga fúr«'). I. 
Sch neckenfeder, csiga rugó, t e- 

kercsmgó. j é .

Schneckenförmig, csigaalaku. 
Schneckengebläse, csiga fúvó. j é .  

Schneekenlinie, csigavonal. 
Schneckenrad, csigakerék. j é .  

Schneckenstiege, csigalépcső, é .  

Schneckenwindung, csigavonal. 
Schneeanhäufung, hótorlasz. 
Schneegebirg, havas. /'. 
Schneelavine, hóomlás. 
Schneepflug, hóeke. 
Schneesehaufel, hólapát. 
Schneeverschüttung, hóomlás. 
Schneeverwehung, hófúvatag. 
Schneezaun, hókerítés. 
Schneidbacken, csavarvágó po

fák. j é .

Schneide, él.
Schneidebank, vonószék. j é .  

Schneideisen, metszeti, vas. ko. 
Schneideisenwalzwerk, metsző 

hengermű, ko.
Schneidemesser, vonókés. j é .  

Schneidemühle, fűrészmalom. 
m l.

Schneidwalzen, metsző henge
rek. ko.

Schneidig, éle; : zweischneidig,
kétélű.

Schneidkolben, metsző csap. jm.
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Schneidkopf an Schrauben
schneidmaschinen, vágó ko
rong. y é .

Schneidwalzen, metsző henge
rek. k o .

Sehneidwerk, metsző m ű; ko. 
fűrész, erd.

Schneidzeugsupport an Schrau
benschneidemaschinen, vágó- 
szerszám tartója, yé.

Schnell, gyms, gyorsan.
Schnellbremse, gyorsan kötő fék. 

!/>’■
Schneller, csappantó. yé.
Schnelligkeit, gyorsaság.
Sehnellloth, gyorsforrasztó.
Schnellwage, gyorssulymérő.
Schnellwalzwerk, gyorshenger- 

inü. ko.
Schnellzug, gyorsvonat.
Schneppelzange, tuskófogó. ko.
Schnepper, csappanó, ko.
Schnitt, metszet,, szelvény; 

Schnitt einer Säge, vágás.
Schnittfläche, szelvény lapja.
Schnittholz, fűrészelt fa. érd.
Schnittlinie, szelvény vonala.
Schnittmateriale , fűrészelt 

anyag, fűrész áru. érd.
Schnitzbank, vonószék. é
Schnitzen, faragni.
Schnitzmesser, vonókés. é.
Schur, zsinór, mérőzsinór, bm.
Schnürchen, erecske. b
Schnurfass, fostékes csapóedény. 

é.
Schnurgeding, hosszaságszak- 

mány. b.
Schnurlänge, zsinórliosszaság. 

hm.
Schnursehlag, zsinór csapása, é.
Schönschreiber, szépíró.
Schonung, kímélet
Schonungslos, kíméletlened.
Sehöpfapparat, merítő készülék.

Schöpfbau, merítő fejtés, sb.
Sehopfdaeh, búbosfödél. é.

Schopf des Hammerhelmes, ka-
la])ács búbja. ko.

Schöpfeimer, merítő veder. 
Schopfeisen, vasbuba. ko. 

i Schöpfen, meríteni. 
Schöpfergeist, alkotó elme. 
Sehöpfherd, gyűjtő gödör. ko. 
Schöpfkanne, merítő kanna. 
Sehöpfkübel, merítő sajtár, b. 

j Schöpflöffel, merítő kanál. ko.
\ Schöpfmasehine, merítő gép. yé. 

Schopfnagel, búbos szeg. ko. 
Schöpfprobe, merítő próba, ké. 
Sehöpfrad, merítő kerék. yé. 
Schöpfring, búbkarika, ko. 
Schöpfsehaufel, merítő lapát. yé. 
Schöpfwerk, merítő mű. yé. 
Schoppen, pajta, fészer, é. 
Schörl, turmalin. ü. 
Sehörlgneiss, turmalingnájsz. f. 
Schörlgranit, turmalingránit. /. 
Schörlschiefer, lurmalinpala. f.

, Schornstein, kürtő, kémény, é. 
Schornsteinaufsatz, kéménysü

veg. é.
Schornsteinfeger, kéményseprő, 

i Schotter, kavics.
Schotterbett, kavicságy. é.

\ Sehottergrube, kavicsbánya, é. 
Schotterhaufen, kavicshalom. é. 
Schotterlage, kavicsréteg. é. 
Schottern, kavicsolni, é. 
Schotterung, kavicsolás. é. 
Schotterwagen, kavicsszekér, é. 
Schraat. ócska vas. ko 

I Schraatschmiede, aczélkészelés 
vasadalékkal, ko.

\ Sehraffirung, vonalozás.
: Schräge, rézsút.

Schrägmass, rézsútvonalzó. é. 
Schramm, rés, árok. h. 
Schrämmarbeit, réselés. l·. 
Schrämmeisen, résidő ék. b. 
Schrämmen, réselni. l>. 
Sehrammfirste, rés föntje. b.

. Schrämmhammer, Sehramm- 
haue, csákány, b.

\ Schrämmhauer, rés vágó. b.
19



SchFämmmaschine, réselő gép. 
b.

Schrammsohle, rés talpa. b. 
Schrammspur, résnyom. b. 
Schranke, korlát.
Schränkeisen, fűrészfog hajlító. 

érd .
Schränken, fürészfogat hajlítani. 

érd .
Schrankenlos, korlátlan. 
Schränkung, fűrészfoghajlítás. 

érd .
Schraube, csavar; doppelte 

Schraube, két járatú csavar; 
mehrgängige Schraube, több- 
járatu csavar; linksgängige
Schraube, balra járó csavar; 
rechtsgängige Schraube,
jobbra járó csavar, jé. 

Schrauben, csavarni, srófolni. 
ffé.

Schraubenartig, csavarszerü. 
Schraubenbohrer, csavarfúró. jé. 
Schraubenbolzen, csavarszár. jé. \ 
Schraubenbremse, csavaros fék. 

jé.
Schraubenbruch, csavartöi-és. 
Schraubenförmig, csavaralaku. 
Schraubengang, csavarmenet. 

jé.
Schraubengebläse, csavarfúvó.

ko.
Schraubengewinde, csavarjárat, 

jé. I
Schraubenkloben, Schrauben- 

kluppe, csavarvágó. jé. j
Schraubenkopf, csavarfej. jé. j 
Schraubenkuppelung, csavaros I 

kapcsolat, jé.
Schraubenlinie, csavarvonal. 
Schraubenmutter, csavartok, 

csavarház. jé.
Schraubenpresse, csavaros sajtó. !

yé- I
Schraubenrad, csavarkerék. jé. j 
Schraubenring, csavaros gyűrű, i 

ffé- \

Sehraubenschliesse, csavaros 
kapocs, é.

Sehraubenschloss, csavaros zár. 
jé.

Schraubenschlüssel, csavar
kulcs. jé.

Sehraubenschneidekluppe, csa
varvágó. jé.

Sehraubensehneiden, csavart 
vágni, jé.

Schraubenschneidmaschine,csa
varvágó gép. jé.

Sehraubensehneidzeug, csavar
vágó. jé.

Schraubenspindel, csavarszár. 
jé.

Schraubenstift, csavarszeg.
Schraubensystem, csavarremi - 

szer. jé.
Schraubentute, csavarfogó, csa

vartok. h.
Schraubenverbindung, csava

ros összeköttetés, jé.
Schraubenwinde, csavaros emelő. 

jé.
Sehraubenwindung, csavarme

net. jé.
Schraubenzapfen, csavarszár. jé.
Schraubenzeug, csavarszorszám.

<ß
Schraubenzieher, csavarhúzó. 

jé.
Schraubenzwinge, csavaros szo

rító. jé.
Sehraubenstock, satu. jé.
Sehraubzange, csavaros fogó, 

kézi sutu. jé.
Schrei, a. m. Stahlluppe, aczél- 

bocs; ko. Schrei beim Biegen 
des Zinnes, óncsikorgás, ko.

Schreibapparat, író gép.
Schreibart, írás módja.
Schreiben, írni.
Schreiber, író, írnok.
Schreiberei, irkálás.
Schreibfehler, tolihiba.
Sehreibkreide, író kréta.
Schreibmaterialien, író szerek.
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Schreibpapier, író papiros. 
Sehreibpult, író polcz. 
Schreibstift, író pálczika. 
Schreibstube, író szoba. 
Schreibtafel, író tábla. 
Schreibtisch, író asztal. 
Schreibzeug·, író eszköz. 
Schreiner, asztalos, é. 
Schrenkeisen, (ürészfoghajlító.

érd.
Schrift, irat; Schrift, a. m. Zahn-

theilung, osztás. gé. 
Schrifterz, sylvanit, betüérez. Λ. 
Schriftführer, tollvivő, jegyző. 
Schriftlich, írásbeli. 
Sehrifttellur, sylvanit, betűércz. 

á.
Schritt, lépés.
Schropphobel, nagyoló gyalu. é. 
Schrott, vágadék; ko. Sehrott- 

zimmerung, teljes gárdozat; 
h Schrott und Korn der 
Münzen, a pénz súlya és érté
ke; pt>. Schrott beim Mahlen 
des Rostmehles, göbecs. ko. 

Sehrottarbeit, vésett munka. h. 
Schrottaxt, fejsze, é. 
Schrottbeil, fejsze, é.
Schrotten, daiabolni. ko. 
Schrottentruhe, vágadékláda.

p e .
Schrotter, vagdaló, ko 
Sehrotthacke, fejsze, é. 
Schrotthammer, durva kalapács;

ko. vágó kalapács. gé. 
Sehrotthobel, nagyoló gyalu. ('. 
Schrottkampe, vágó csákány.

p r .

Schrottkupfer, vágadékréz. ko. 
Sehrottmeisel, véső. gé. 
Sehrottsäge, nagyfűrész, é. 
Sehrottwaage, vágadéksuly- 

rnérő ; po. szintező, é.
Sch rottungspunkt, harántoló 

pont. h.
Sehrottwand, gerendafal. é. 
Schrumpfmass, zsugorodás mér

téke. ko.

j Sehub, tolás.
Schuber, tolóka; gé. retesz, é. 
Sehubergehäuse, tolókaszekrény. 

m-
Sehuberkasten, tolókaszekrény. 

gé.
Sehuberrahmen, tolókakeret. gé. 
Sehuberstange, tolókarúd. gé. 
Sehubersteuerung, tolókas ‘vál

tó. gé.
Sehuberventil, toló szellentyű.

<β·
Schubkarren, targoncza. é. 
Sehubrad, toló kerék. gé. 
Sehubreehen, toló gereblye. 
Sehubriegel, retesz, toló zár. é. 
Schubstange, toló rúd. gé. 
Schuh, láb; Schuh der Piloten, 

saru. é.
Schuld, adósság, tartozás. 
Schuldbrief, adóslevél.
Schulden, tartozni. 
Schuldenbuch, adósságkönyv. 
Schuldenfrei, adósságtól mentes. 
Schuldenlast, adóssági teher. 
Sehuldenrest, adósság maradéka. 
Schuldenstand, adóssági álla

pot.
Schuldentilgung, adósságtör

lesztés.
Schuldforderung, adósságköve

tül és.
Schuldig, adós, vétkes. 
Schuldigkeit, kötelesség. 
Schuldlos, ártatlan.
Sehuldpost. tartozás tétele. 
Schuldschein, adóslevél.
Schule, iskola.
Schüler, tanuló, tanítvány. 
Sehulfond, iskolai alapítvány. 
Schulgebäude, iskolaépület. 
Schulinspeetor, iskolafelügyelő. 
Schuljahr, iskolai év. 
Schullehrer, tanító. 
Sehulterbleeh, vállvas. z. 
Sehulterbrett, válldeszka. z. 
Schuppe, pikkely.
Schuppen, pajta, fészer, é.

19*
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Schuppenförmig·, pikkelyes. 
Sehüppe, lapát. jé.
Schur, vakarék. ko.
Schürbaum, piszkafa. erd. 
Schürbel, tuskó. ko. 
Sehürbrücke, szító pad. pe. 
Schüreisen, piszkavas, ko. 
Schüren, szítani, ko.
Schürf, kutatás ; Freischürfer, 

zárt kutatás, szabadalmas ku
tatás. b.

Schurfarbeit, kutató munka. b. 
Schurfbau, kutató mívelés. b. 
Sehurfberechtigter, kutatásra 

jogosított, b.
Sehurfbewilligung, kutatásra 

jogosító engedély, b. 
Sehurfbuch, kutatások könyve. 
Schürfen, kutatni, b.
Schürfer, kutató; Freischurf, 

szabadalmas kutató; kizáróla
gos kutató, b.

Schurfgebiet, kutatás tere. b. 
Sehurfgereehtigkeit, kutatás 

joga. b.
Schurfgraben, kutató árok. b. 
Schurfkreis, kutatás köre. b. 
Sehurflicenz, kutatásra jogosító 

engedély, b.
Schurfplan, telekfektetés terve. 

b.
Schurfrecht, kutatás joga. b. 
Sehurfschacht, kutató akna. b. 
Schurfschein, kutatásra jogosító 

engedély, b.
Schurfstein, határkő, b. 
Schürfstollen, kutató táró. b. 
Schürfung, kutatás, b. 
Schürfungscommissär, kutató 

biztos, b.
Schürfungslehre, kutatástan. b. 
Sehurfzeiehen, kutatás jegye. b. 
Schürgabel, szító villa. to. 
Schürhacken, szítóvas. ko. 
Schürloch, szító lyuk. ko. 
Sehüröffnung, szító lyuk. ko. 
Schürraum, tüzelő rács. ko. 
Schurzfell, bőrkötő. é.

Sehurzkette, csatló láncz. b. 
Schuss, lövés; Schuss hat das 

Gestein geschreckt, a lövés 
meglazította a kőzetet; Schuss 
hat gewirkt, a lövés hatott; 
Schuss hat versagt, a töltés 
nem sült el; Schuss hat sich 
verschlagen, a lövés nem ha
tott.. b.

Schussbühne, mentő pad. b. 
Schüsser im Pochwerke, zúzó

nyíl. e.
Schussgatter, zúgókapu. é. 
Sehussgeding, lövés-szakmány. 

b.
Schussgerinne, Schussrinne,

zúgó csatorna, jé  
Schussrinnenbesehiäge, csurgó-

vasalás. jé.
Sehusswand, védő fal. b. 
Schutt, gurító; b. Schutt, a. m.

Bauschutt, omladék. é. 
Schüttboden, magtár. 
Sehüttelapparat, rázó készülék.

p o .
Sehüttelrost, rázó rács. jé. 
Schüttung, töltés, é. 
Schüttungsmaterial, töltés anya

ga. é.
Schutz, oltalom.
Schutzapparat, védő készülék. 
Schutzblech, védő lemez. ko. 
Schutzbrett, védő deszka, hé. 
Schützbrett, záró tábla. é. 
Schutzbühne, védő pad. b. 
Schutzdamm, mentő gát. é. 
Sehutzdecke, takaró.
Schütze, zsilipzár; é. Schütze 

beim Wasserrad, vízeresztő. 
jé.

Sehützenbesehläge, ereszvasakís. 
jé.

Schützenmündung, zsilipnyílás.
é.

Sehützenrad, zúgó kereke, é. 
Schützensehleusse, zsilipszár. é. 
Sehützenstange, zsilipvonó. é.
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Sehützenthür, vízeresztő ajtó. 
(jé.

Schützenzugstange, zsilípvonó.
<jé.

Schutzgraben, védő árok. L 
Sehutzthüre, védő ajtó. b. 
Schutzzoll, védő vám.
Schwach, gyenge.
Schwäche, gyengeség. 
Schwaden, a. m. Afterdampf, 

rossz levegő, b.
Schwadenfang, a. m. Giftfang,

méregfogó. ko.
Sehwahl, vastapadék. ko. 
Schwahlarbeit, tapadékos vas- 

készelés. ko.
Schwahlbodenfrischen, tapadó-

kos vaskészelés. ko. 
Schwalbenschwanz, fecskefark.

é.
Schwalbenschwanzbohrer, két-

hegvíi fúró. b
Schwalbenschwanzverbindung,

fecskefark alakú kötés. L 
Schwangbaum, gém. yé. 
Schwanz des Hammerhelmes,

pőrölyfark. ko.
Schwanzhammer, farkpőröly. ko. 
SchwanzhammergerUst, fark

pőröly állványa. ko. 
Schwanzkeil, farkék. ko. 
Schwanzring am Hammer, fark

karika, farkgyűrű. bt. 
Sehwanzsehiene, farkletnez. ko. 
Schwarte, Erzschwarte, ércz-

kéreg. b.
Sehwärtling, széldeszka, c. 
Srhwarzblech, vaslemez, ko. 
Sehwarzblechtafel, vaslemez

tábla. ko.
Schwarzbleierz, cerussit. ά. 
Schwarzblick, fekete pillogás, 

fekete csillanás, homályos csil- 
lanás. ko.

Sehwarzbraunstein, psilomelan. 
á.

Sehwarzbrüehiges Eisen, fekete 
törésű vas. ko.

Schwärze der Gussform, simító 
burkolat, ko.

Schwarzeisenstein, psilomelan. 
á.

Schwärzen die Lehmformen,
simítani, ko.

Schwarzer Glaskopf, psilome
lan. ά.

Schwarzerz, tetraédrit. ά. 
Sehwarzglätte, a. m. Abstrich,

fölzék. ko.
Sehwarzgraues Roheisen, sötét

szürke nyersvas. ko. 
Schwarzgültigerz, tetraédrit, 

stephanit. ά.
Schwarzkohle, fekete kőszén, b. 
Schwarzkupfer, feketeréz, nyers

réz. ko.
Sehwarzkupferamalgamation,

nyersrézfoncsorítás. ko. 
Schwarzkupferarbeit, feketeréz- 

olvnsztás, nyersrézolvasztás. ko. 
Schwarzkupferextraction, feke- 

terézlúgzás, nyersrézlúgzás. ko. 
Schwarzkupferschlacke, rézol

vasztás salakja, ko.
Sehwarzkupfersehmelzen, feke-

terézolvasztás, nyersrézolvasz
tás. bt

Sewarzmachen, fekcterézolvasz- 
tás, nyersrézolvasztás. ko. 

Sehwarzspiessglaserz, bourno- 
nit. Λ.

Schwebende Markstatt, lebegő 
határ. b.

Schwebende Strecke, lejtő vá
gat. b.

Schwebende Post, függő tétel. 
Schwebende Teufe, határos 

mélység, b.
Schwebend lassen, függőben 

hagyni.
Sehwedel, gyújtó papirosszál. b. 
Schwefel, kénkő. v. 
Schwefelabdruck, kénlenyomat.

po.
Schwefelantimon, kénantimon.

V.
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Schwefelapsen, kénarzén. r. 
Schwefelblei, ólomkéneskő. ko. 
Schwefelblume, kénvirág. 
Schwefelealcium, kénkalczium.

p.
Schwefeldampf, kéngőz. 
Schwefeleisen, vassull'iir. r. 
Schwefelerz, kénérez. /.· 
Schwefelfaden, kénfonal. h. 
Sehwefelfang. kénfogó. ko. 
Schwefelgrube, kénbánya. !>. 
Schwefelhütte, kénhuta. ko. 
Schwefelige Säure, kénes sav.

V.
Schwefelkalium, kénkálium. r. 
Schwefelkammer, kénkamra. ko. 
Schwefelkies, kénkovncs, vas- 

kovacs. 4.
Schwefelkupfer, rézkéneskő. ko. 
Schwefelmännchen, kénfonal. h. 
Schwefelmetall, fémsulfűr. ko. 
Schwefeln, kénezni. 
Schwefelnatrium, kénnátrium.

C.
Schwefelnickel, nikolsulfür. ko. 
Schwefelofen, kénpest. ko. 
Schwefelqueeksilber, kényeső- 

sulfür. ko.
Schwefelsauer, kénsavas. r. 
Schwefelsäure, kénsav. c. 
Schwefelsilber, ez lists ul für. ko. 
Schwefelung, kénűlés. ko. 
Schwefelungsstufe, kénülés foka. 

ko.
Schwefelwasserstoff, kénhidro- 

gén, hidrothion. r. 
Sehwefelwasserstoffapparat, bi 

drothionkészülék. v. 
Sehwefelwerk, kéngyár. ko. 
Schwefelzink, czinkkéneskő. ko. 
Schweif des unreinen Quecksil

bers, kényesopiszok. v. 
Schweifsäge, Műrész, ívelő fű

rész. é.
Sehweinerücken bei Eisen

steinröstöfen, födélalaku rács, 
gerinczes rács. ko.

Schweissarbeit, Imgoszlő munka. 
ko.

Sehweissbar, forrasztható, he
geszthető. ko.

Sehweissbarkeit, forradhatás, 
hegedhetés. ko.

Sehweisscaliber, hegesztő üreg. 
ko.

Schweisseisen, hegesztett vas.
Schweissen, forrasztani, hegesz

teni. ko.
Schweisser, hegesztő, ko.
Sehweissfehler, hegesztés hibája. 

ko
Schweissfeuer, hegesztő tűz, 

hegesztő tűzhely, ko.
Schweisshitze, hegesztő hőség; 

trockene Schweisshitze, szá
raz hegesztő hőség; saftige 
Schweisshitze, velős hegesztő 
hőség. ko.

Sehweissnaht, forradás-, hege
dős helye. ko.

Schweissofen, hegesztő pest. ko.
Sch weissofenbodenplatte, he

gesztő fenéklap. ko.
Sehweissofensehlaeke. hegesztő 

salak. ko.
Schweissofenzange, hegesztő 

fogó. ko.
Schweisspulver. forrasztó por. ko.
Sehweisssand, hegesztő homok. 

ko.
Schweissschlaeke, hegesztő sa

lak. ko.
Schweissstahl, hegesztett aczél. 

ko.
Sehweissstelle, forradás-, hege

dős helye. ko.
Schweissung, forradás, hegedős. 

ko.
Schweisswarm, izzó. ko.
Schwelle, talpfa; Schwelle, a. 

m. Schütze, zúgó; küszöb, 
párnafa: beschlagene Schwel
le, bárdolt talpfa; Brüeken- 
sehwelle, hidtalpfa; Buchen
schwelle, bükklalpfa; Eichen-
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schwelle, tölgytalpfa; eiserne 
Schwelle, vastalp; Fichten
schwelle, fenyőtalpfa; impräg- 
nirte Schwelle, telített talpfa; 
Mittelschwelle, középtalpfa, é.

Schwellen, duzzadni.
Schwellenbohrer, talpfafúró. é.
Schwellendepot , talpfalerakó 

hely. é.
Sehwellenimprägniranstalt,

talpfatelítő műhely. é.
Sehwellenimprägnirung, talpfa

telítés. é.
Sehwellenlieferung, talpfaszál

lítás. é.
Schwellensystera, talpfaszerke

zet.
Schwellenunterlage, talpfa alja. 

é.
Schweller, talpgerenda, é.
Schwellplatte, talplap.
Sehwellrost, alaprostély. <■.
Schwemmhaggen, úsztató ho

rog. rr<l.
Schwendung, apadék. ko.
Schwengel, gémkar, nyomó kar. 

yé.
Schwengeldocke, gémbak. nyo

móbak. <’·.
Schwengelpumpe, gémes szi

vattyú. jé.
Schwer, nehéz.
Schwerbaum am Hammerge- 

rüst, nyomó fa. ko.
Schwere, nehézség, súly.
Schwere Wetter, súlyos lég. h.
Schwerfällig, nehézkes.
Schwerkraft, nehézkedés, nehéz

ségi erő, sulyerő, föld vonzó 
ereje.

Schwerlich, nehezen.
Schwerlinie, súlyvonal, függőle

ges vonal
Schwerpunkt, súlypont.
Schwerspath, sulypát. á.
Sehwerspathformation, suly- 

pátképződmény. / .
Schwerstem, sheeíit. Λ.

Schwibbogen, bolthajtás, é. 
Schwierigkeit, nehézség. 
Schwimmen, úszni. 
Schwimmendes Gebirge, futó

kőzet. b.
Schwimmer, úszó. j é .  
Schwindel, szédelgés. 
Schwinden, apadni, zsugorodni. 
Schwindler, ámító. 
Schwindmass, apadás-, zsugo

rodás mértéke, ko.
Schwinge, töltő kosár. b. 
Schwingen, ingani, lengeni. 
Schwingende Thür, lengő ajtó. 

b.
Schwingung, ingás, lengés. 
Sehwingungsbogen, lengés ive. 
Schwingungsdauer, lengés ideje. 
Sehwingungspunkt, lengés kö

zéppontja.
Schwingungsweite, lengés nagy

sága.
Sehwingungszeit, lengés ideje. 
Schwitzen des Meilers, bogsa 

párolgása, erd.
Schwungbrett, rugó deszka, z. 
Schwunghaft, lendületes, élénk. 
Sehwunghaggen vor der Ar

beitsthür der Flammöfen,
akasztó horog. ko. 

Sehwunghammer, sulykerekes 
pöröly, ko.

Sehwunghebel, lendítő kar. j é .  
Schwungkraft, lendítő erő. jé. 
Sehwungkugel, lendítő golyó.

<r-
Schwungkugelregulator, lendí

tőgolyós szabályozó, tje. 
Schwungrad, lendítő kerék. j é .  
Schwungradbremse, lendítőke

rék féke. j é .
Schwungradwelle, lendítőkerék

tengelye, jé.
Sehwungschlüssel, hajtó kar.

jé.
Schybiker Salz, schybiki só. /'. 
Scientifisch, tudományos.
Seienz, tudomány.
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Seontiren, leszámítani.
Sconto, leszámítvány. 
Seontriren, vizsgálni. 
Seontrirung, vizsgálat.
Scontro, vizsgálat.
Seripturen, irományok. 
Scrutinium, vizsgálat.
.Secans, körszelő.
Sechseck, hatszög.
Sechseckig, hatszögü. á. 
Sechsseitig, hatoldalu. ά. 
Seeretär, titkár.
Secretion, váladék.
Section, szakasz, osztály. 
Seetionsehef, osztályfőnök. 
Seetionsingenieur, osztálymér

nök.
Seetionsrath, osztálytanácsos. 
Sector, szelő.
Secundär, másodkor!; f. másod

rendű.
Secundärbahn, másodrendű va

sút.
Secundare Bildung, másodrendű 

képződés.
Secundare Periode, másodkor.

f.
Seeundärnetz, másodrendű há

lózat. é.
Secundenpendel, másodpercz- 

ingó.
Securität, biztosság.
Sediment, üledék. /. 
Sedimentär, üledékes, /'. 
Sedimentgestein, üledékes kő

zet. /.
See-erz, gyepvaskő. ú.
Segel des Meilers, bogsafej. en/. 
Segen, áldás. L.
Segment, körszelet.
Sehachse, látás tengelye. 
Sehfeld, szemhatár, látó kör. 
Sehkraft, látó tehetség.
Sehne, ívhúr.
Sehnig, szálas; sehnige Struetur, 

szálas alkotás; sehniger Bruch, 
szálas törés. ko.

Sehwinkel, látás szöge.

Seicht, sekély.
Seidenglanz, selyemfény. <?. 
Seifen, torlat. f .
Seifenbildung, torlatképződés. / .  
Seifenfeld, mosó telek. b. 
Seifengabel, mosó villa. b. 
Seifengebirge, torlott kőzet. f .  
Seifengold, mosott arany. b. 
Seifenlager, toriattelep. /. 
Seifenwerk, torlatmosás. h. 
Seifenzinn, mosott önércz. b. 
Seifer, torlatmosó. h.
Seifner, torlatbirtokos. b.
Seiger, függőleges, b.
Seiher, szűrő. <jé.
Seil, kötél.
Seilbahn, kötélpálya, é. 
Seilbohren, kötéllel fúrás. b. 
Seilbrueh, kötélszakadás, b. 
Seilbrüeke, kötélhíd. é.
Seiler, kötélverő. 
Seilfangbüchse, kötélfogó. b. 
Seilförderung, kötéllel szállítás. 

b.
Seilgeseliwindigkeit, kötél se

bessége. b.
Seilhacken, csatló horog. />. 
Seilkloben, kötélhorog. />. 
Seilkorb, kötéldob. b. 
Seilkorbspindel, kéjt óldob len-

gelye. b.
Seilkorbspindelschuh, kötéldob 

tengelyének perselye, b. 
Seilmasehine, kőtélfonó gép. <jé. 
Seilreibung, kötűlsurlodás. <j<'. 
Seilriss, kötélszakad,ás. b. 
Seilrolle, kötélvezető korong, b. 
Seilsehacht, szállító akna. b. 
Seilscheibe, kötélkorong, b. 
Seilscheibengerüst, kötélkorong 

állványa, b.
Seilseheibenwelle, kötélkorong 

tengelye, b.
Seilschlägel, kötélkalapács, b. 
Seilsehlinge, kötélhurok. b. 
Seilsehürzel, csatló láncz. b. 
Seilspur, kötél csapás, b. 
Seilstärke, kötélvastagság, b.
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Seilsteg·, kötélpalló. b. 
Seilsteifigkeit, kötél merevsége. 

(jé.
Seiltrift, kötélvezeték, b. 
Seiltrommel, kötéldoh. b 
Seite, oldal, mart; />. lap. 
Seitenabriss, oldalrajz. 
Seitenansicht, oldalrajz. é. 
Seitenbahn, mellékpálya. <·. 
Seitenbau, oldalvájás. />. 
Seitenbrand, oldaltíizelés. b. 
Seitendruck, oldalnyomás. 
Seitenfaeade, oldalhomlokzat, é. 
Seitenfläche, oldallap. 
Seitengebäude, melléképület, é. 
Seitengeleis, mellékvágány. <·. 
Seitengiebel, oldalorom. é. 
Seitenkraft, oldalerő. 
Seitenmauer, oldalfal. L 
Seitenschlag, oldalvágat. b. 
Seitenständer, oldalállvány. <jé. 
Seitenthür, mellékajtó 
Seitenwand, oldalfal. <'. 
Seitenweg, mellékút. 
Selbstbetrieb, házi kezelés. 
Selbstbewusst, öntudatos. 
Selbstentzündung, önkén les gyú- 

ladás.
Selbstkosten, kezelő költség. 
Selbstlob, ömlicséret. 
Selbstsperre, magálzáró készü

lék. !/('■
Selbstständig, önálló. 
Selbststeuerung, önkéntes vál

togató. tjV.
Selbstsucht, önzés. 
Selbsttäuschung, önámitás. 
Selbstthätig, magától működő. 
Selbstvertrauen, önhizalom. 
Selbstwirkend, magától működő. 
Selen, szádén, r.
Selenit, szeloriil, gipsz. á. 
Seltenheit, ritkaság.
Semester, félév.
Semestral, félévi.
Semestraliter, félévenként. 
Semestralprüfung, félévi vizs

gálat.

Senat, tanács.
Senatspraesident, tanácselnök. 
Senden, küldeni.
Sendung, küldemény. 
Senkarbeit, süllyesztő munka. h. 
Senkbäume einer Schaehtpum- 

pe, süllyesztő gerendák, b. 
Senkblei, Senkel, ólmos zsinór, 

függőleges mérték, bm. 
Senkelfaden, függőleges zsinór.

b i l i .

Senkelgabel, függőleges villa. 
bin.

Senkeln, függőlegességet mérni. 
hm.

Senkelschnur, függőleges zsinór. 
hm.

Senken, mélyíteni, b. 
Senkfasehine, süllyesztő rőzse-

kéve. é.
Senkgrube, emésztő gödör. é. 
Senkhammer, bélyeges kalapács. 

lo.
Senkholz, süllyedt fa. en/. 
Senkmauerung, süllyesztő fa

lazat. b.
Senkpumpe, sülvesztő szivaltvű. 

b
Senkrecht, függőleges, derék

szögű.
Senkröhre beim Bohren, irány- 

cső. b.
Senksatz, süllyesztő szivattyú, b. 
Senkschaeht, mélyítő akna. b. 
Senkschale, mélyítő csésze, pr. 

j Senkung, süllyesztés, siilvedés. 
b.

Senkungskrater, siilyedésbeli 
kráter, f.

Senkzeug. süllyesztő szerszám, h. 
Senkzimmerung, süllyesztő ká- 

vázat. b.
Senngitter, köpürács. r.
Sensal, alkudozó ügynök 
Sensarie, alkudozás dija. 
Sensenhammer, kaszagyár. bo. 
Sensenschmied, kaszakovács. bo. 
Sensenstahl, kaszaaczél. ko.
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Sentenz, ítélet.
Separat, külön.
Separation, elkülönítés, z. 
Separationslutte, különítő csa

tolna. z.
Separationstriehter, különítő ! 

töltSÓI-.
Separationstrommel, különítő 

forgószita. z.
Separator, különítő, z. 
Separatvertrag, különszerződés, j 
Separatvotum, különvélemény. 
Separatzug, különvonat. 
Separiren, elkülöníteni, a. 
Septarienthon, septaria-agyag. 

/■
Septentrional, északi, b. 
Sequester, bírói zár. 
Sequestration, lefoglalás. ;
Sequestriren, zár alá tenni, le

foglalni.
Serieitsehiefer, sericitpala.
Serie, sorozat.
Sernfgesteine, sernfvölgyi kő

zetek. f.
Serpentin, szerpentin, f. 
Serpentine, kigyódzó vonal. é. 
Servil, szolgalelkü.
Servilität, szolgalelküség. 
Servitut, szolgalom. 
Servitutsreeht, szolgalmi jog. 
Setzapparat, ülepítő készülék, c. 
Setzbottieh, ülepítő kád. i. 
Setzeisen, daraboló, kn.
Setzen, ülepíteni: c. feladni: la.

Feuer setzen, gyújtani, b. 
Setzerz, ülepített érez. ~.
Setzfass, ülopitő kád. j . 
Setzgezäh, tüzet szító szerszám. 

b.
Setzg’raupen, ülepített, dara. z. 
Setzgries, ülepített apró dara.

Setzgröbe, ülepített dara.
Setzgut, ülepítő készlet. z. ! 
Setzhammer, daraboló kalapács, 

alátevő kalapács, jé. \

Setzholz bei der Feuersetzar- 
beit, tüzelő fa. b.

Setzkasten, ülepítő kád. z. 
Setzkeil, szorító ék. jé. 
Setzkern, ülepített dara. z. 
Setzkleines, ülepített finom dara.

Setzkolben, ülepítő dugattyú. 2. 
Setzkopf der Niete, szegecsfej.

>β·
Setzlatte, szintező léc.z. é. 
Setzpumpe, ülepítő szivattyú. 

z.
Setzrad, ülepítő kerék. z. 
Setzsehlieh, ülepített színpor. s. 
Setzsieb, ülepítő szita. z. 
Setzwage, szintmérő. b. 
Severität, szigorúság.
Sextant, sextans, bm. 
Shapingmasehine, kis gyalugép.

β ·
Sheelit, mészvolframát, sheelit. 

ét.
Sicher, biztos, bizonyos. 
Sicherheit, biztonság; Sicher

heit, a. m. Caution, biztosíték. 
Sicherheitsbelastung, bizton

sági terhelés j é .
Sieherheitscoeffleient, bizton

sági együttható, j é .  
Sieherheitshahn , biztonsági 

csaj), j é .
Sicherheitskuppelung, bizton

sági kapcsolás, j é .  
Sicherheitslampe, mentő lámpa. 

b.
Sicherheitsmassregel, biztonsági 

rendszabály.
Sieherheitspfeiler, biztonsági pil

lér. h.
Sicherheitsthür, mentő ajtó. b. 
Sicherheitsventil, mentő szel- 

lentvű. jé.
Sicherheitsvorriehtung, bizton-

sági készülék.
Sicherheitswidrig, biztoriságelle-

nes.
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Sicherheitszünder, biztos gyújtó
szál. b.

Sichern, kézi szürkével próbálni. 
z.

Sichertrog·, kézi szél-ke. z. 
Sicherung·, biztonosítás; Siche

rung des Schachtes, akna- 
biztonosítás. h.

Sieht, látás: auf Sicht, nach 
Sicht, látásra.

Sichtbar, látható.
Siekercanal, folyóka. é. 
Sickergraben, szivárgó árok. é. 
Sickern, szivárogni.
Sickerung, szivárgás.
Siderit, sziderit, vaspát. ΰ. 
Sidero theriu m, szid ero I borin m. 

f.
Sieb, szita, rosta.
Siebapparat, szitáló-, rostáló 

készülék, z.
Siebdurehfall, szitahullarlék. z. 
Sieben, szitálni, rostálni. 
Siebfolge, szitasor. z. 
Siebgefleeht, sziíaszövet. 
Siebgraupen, szita dara. r 
Siebgrobes, szitadara. z. 
Siebkasten, szitaszekrény, z 
Sieblutte, szitavályu. z. 
Siebraacher, szitás.
Siebmehl, sziláit liszt. ~. 
Siebrüekstand, Siebsatz, mara

dék a szitán, z.
Siebseala. s z i t a m é r t é k ,  e.  
Siebsetzen, ü l e p í t e n i .  ?.  
Siebsetzer, ü l e p í t ő ,  ?■. 
Siebsetzmaschine, ü l e p í t ő  g é p .

Siebstaub, szitapor. z. 
Siebtrommel, szitadob. ?. 
Siebtuch, szitaszövet, z. 
Siebvorrichtung, szitáló készü

lék. .?.
Siedegrad, fornis foka. 
Siedehitze, forni hőség. 
Siedekessel, főző üst.
Sieden, forrni, forralni. 
Siedendheiss, forró meleg.

Siedepunkt, forráspont.
Sieder, forraló, jé.
Siederei, főző mű.
Siederohr, Siederöhre, forraló 

cső. jé.
Siederöhrenkessel, csöves ka

zán. j é
Siedevorriehtung, forraló készü

lék.
Siedpfanne, forraló üst, főző 

üst. s b .

Siegel, pecsét, pecsétnyomó.
Siegellack, pecsét viasz.
Siegeln, pecsételni.
Siegelpresse, pecsétsajtó.
Siel, Sielen, Sielenzeug, hám. h.
Siemensregenerator, Si en i ens - 

féle regenerator, ko.
Sigill, pecsét.
Sigillaria, sigillaria, f.
Signal, jel, jeladás, jelzés.
Signalapparat, jelző készülék.
Signalfahne, jelző zászló.
Signalhorn, jelző kürt.
Signalisiren, jelezni, jelt adni.
Signalkorb, jelző kosár.
Signallaterne, jelző lámpás.
Signalpfeife, jelző síp.
Signalseheibe, jelző tárcsa.
Signalstange, jelző rúd.
Signalsystem, jelző rendszer.
Signalvorriehtung, jelző készü

lék,
Signatur, jel, aláírás.
Signiren, megjelölni.
Silber, ezüst; gediegen Silber,

termés ezüst; überfeines Sil
ber , túlságosan finomított 
ezüst. ko.

Silberamalgam, ezüstfon csór. ko.
Silberantimonglanz, miargyrit. 

á.
Silberbarre, ezüstrudacs. ,/«·.
Silberbergwerk, ezüstbánya b.
Silberblick, ezüstpillogás. ezüst- 

csillanás. ko.
Silberbrennen, ezüstöt finomí

tani. ko.
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Silberbrennherd, ezü s tfinoru í tó 
tűzhely. ko.

Silberealo, ezüstveszteség, ezüst
apadás. ko.

Silberehlorid, ezüstchlorid. r.
Silbereoneentration, ezüsttömé- 

nyítés. ko.
Silberdraht, ezüstdrót.
Silbererz, ezüstércz. T>.
Silbersrzgänge, ezüstérc-zes erek. 

b.
Silberextraetion. ezüstlúgzás. ko.
Silberfahlerz, ezüsttartalmu fakó- 

ércz. A.
Silberfällung·, ezüstejtés. ko.
Silberfarbig·, ezüstszínű.
Silber feiniren, ezüstöt finomí

tani. ko.
Silberfeinbrennherd, ezüstfino- 

ínitú tűzhely, ko.
Silbergabel, ezüstvilla. ko.
Silbergang, ezüstér. b.
Silbergehalt, Silberhalt, ezüst- 

tartalom a snlyegységhen; Sil
berinhalt , ezüsttartalom az 
összes súlyban, ko.

Silbergeld, ezüstpénz.
Silbergewinnungsmethode,

ezüstelőállító eljárás, ko.
Silberglanz, ez üst fény ; fénylő 

ozüstsulfür. A.
Silberglätte, ezüstmázanyag, 

ezüsigelét. ko.
Silbergrube, ezüstbánya. l·.
Silberhältig, ezüsttartalma, ke.
Silberhornerz, ezüstchlorid, ker- 

argyrit. A.
Silberhütte, ezüstkohó.
Silberhüttenkupferleeh, ezüst

kohó rézkénesköve. ko.
Silberkammer, ezüsttár, ezüst

kannára. jút:.
Silberkies, ezüstkovacs. út.
Silberklumpen, ezüstdarab.
Silberkönig, színezüst. ko.
Silberkorn, ezüstszemecske. ké.
Silberkrätze, ezüstvakarék. ko.
Silberkuehen, ezüsttárcsa, ko.

Silberkupferglanz, ezüsttartalmu 
fénylő rézércz, ezüstrézsulfuret, 
stromeyerit, A.

Silhermetall, ezüstfém.
Silbermünze, ezüstpénz.
Silberoxyd, ezüstoxid. v.
Silberplatte, czüstlapka. pv.
Silberprobe, ezüstpróba. ké.
Silberraffinirherd, ezüstfino

mító tűzhely, ko.
Silberrostschmelzprobe, ezüstös 

pörkölményolvasztás p r ó b áj a. 
ko.

Silberseheidung, ezüstválatás.
pv.

Silberschlich, ezüsttartalmu szín- 
por. z.

Silbersehwärze, ezüstkorom. A.
Silberstahl, ezüstaczél. ko.
Silberstreckwerk, ezüstnyujtó 

mű. pv.
Silberstreichnadeln, ezüstkémlő 

tűk. ké.
Silberstufe, ezüsttartalmu ércz- 

darab. h.
Silbertiegel, ezüsttégely, r.
Silberverlust, ezüstveszteség·, 

ezüstapadék. ko.
Silbervitriol, ozüstgálicz. pv.
Silberwage, ezüstsulymérő. ko.
Silberweiss, ezüstf'ehér.
Silberzange, ezüstfogó. ko.
Silicat, szilikát. v.
Silieirung·, kovúlás. ko.
Silicirungsstufe, kovúlás foka.

liO .

Silicium, szilícium, v.
Silur, szilur. / .
Siluriseh, sziíuri. / .
Silurisehe Thone, sziluri agya

gok. / .
Silurperiode, szilurkorszak. / .
Sims, párkány, é.
Simshobel, párkánygyalu. é.
Simssehablone, párkányminta. é.
Sineerität, őszinteség.
Sineeur, henyehivatal, szinekúra.
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Singulosilieat, szinguloszilikát. 
ko.

Sinken, a. m. absinken, mélyí
teni. I).

Sinkwerk, süppesztő mű. ,sb.
Sinkwerksbau, süppesztő sólúg-

zás. sh.
Sinopei, vastartalmú kova. szino-

J H ’l. h.
Sinter, készelő salak ; ko. szivárgó 

kő ; ú. reve. ko.
Sinterbleeh, salaklap a tűzhe

lyen. ko.
Sinterfrisehen, salakos vaské

sz el és. ko
Sintergrube, salakgyüjtő. ko.
Sinterkasten, salakszekrény, ko.
Sinterkohle, zsugorodó szén. «,
Sinterkoks, zsugorodul! koksz. 

h.
Sinterloeh, salaklyuk. ko.
Sintern, zsugorodni, ossza1 sülni. 

ko.
Sinterplatte, salaklap. ko.
Sinterspiess, salakvonó. ko.
Sinterzacken, salaklap a tűzhe

lyen. ko.
Sinus, szinusz.
Sinus versus, viszás szinusz.
Siren, síron. /.
Sistiren, megállítani, megszün

tetni.
Sittlichkeit, erkölcsösség.
Situation, helyzet.
Situationsplan, helyzetrajz, hely- 

szinrajz.
Situationzeichnen, helyzetraj

zolás.
Sitz, hely, székhely; Sitz der 

Bergdirection, a banyaigaz
gatóság székhelye.

Sitzort, ülőhely a bányában, h.
Sitzung, ülés, gyűlés; Verwal- 

tungrathssitzung, az igazgató 
tanács gyűlése.

Sitzungsprotoeoll, ülés jegyző
könyve.

Sitzungssaal, ülésterem, tanács
kozó terem.

Sitzungstag’, gyűlés napja. 
Skalenoeder, skalenoéder, sánta 

alak. a.
Skizze, vázlat.
Skizziren, vázolni.
Skutterudit, arzénkobalt, á. 
Slipper, talpfa, é.
Smalte, kobaltkék. smalte. ko. 
Smaltemiihle, smalte őrlő. ko. 
Smaltit, arzénnikolkobalt. ú. 
Smithsonit, czinkpát. ú. 
Soeietät, társaság.
Sockel, faltő; é. Sockel des 

Hochofens, pesttő. ko. 
Sockelanwurf, faltővakolat. <·. 
Sockelblendplatte, fallő borító 

lapja. é.
Sockelgesims, faltőpárkánv. é. 
Sockelhöhe, laltőmagasság. é. 
Soekelverkleidung, fa 1 tőim rk o- 

lat. é.
Soda, szíksó, szóda. r.
Sofort, azonnal.
Soggen, a. m. salzsieden, sót

főzni. sh.
Sogleich, azonnal.
Sohlabwägen, talpszintezés, hm. 
Sohlbau, talp alá növelés, h. 
Sohle, talp, fenék, szint; b. Bau- 

sohle, mívelés szintje, b. 
Sohlenabsatz, talpsarok. b. 
Sohlenbau, talp alá mívelés. b. 
Sohlenbrand, talpégetés, b. 
Sohlenbreite des Grabes, az 

árok fenékszélessége, é. 
Sohlenlauf, talp alatti járat h. 
Sohlenmässig, talpszél ü. h. 
Sohlenmittel, talp alatti köz. h. 
Sohlenplatte, talplemez. jé. 
Sohlenritz, talpcsatorna, h. 
Sohlensehlitz, talprés. L. 
Sohlensehuss, talpban lövés. h. 
Sohlenstoss, talpoldal. h. 
Sohlenstrasse, talppászta. h. 
Sohlenstrecke, talp alatti vágat. 

h.
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Sohlerz, talpban levő érez. b. 
Söhlig·, szintes, h.
Sohllinie, talpvonal. b. 
Sohlstrasse, talppászta. b. 
Sohlstein, talpkő. é.
Sohlulmbau, talpoldalvájás. b. 
Sohlulmstrasse, tulpoldalpászla. 

b.
Sohlwage, ialpszintező. hm. 
Solarjahr, polgári év. 
Sola-Wechsel, egyes váltó. 
Solenn, ünnepies.
Solfatare, kéngőzölgő. /'.
Solid, szilárd.
Solidarisch, kölcsönös. 
Solidarhaftung, kölcsönös jól

ai lás.
Solidität, szilárdság.
Solution, oldat. v.
Solutionsfluss, oldószer, ké. 
Solvent, fizetni képes.
Solvenz, fizető képesség. 
Sommerwäsche, nyári mosó mű. 

z .

Sonderung, különítés. 3. 
Sonderungsvorrichtung, külö

nítő készülék, z.
Sonne, nap.
Sonnengase, napgázak. / .  
Sonnensystem, naprendszer. /'. 
Sonnenwärme, nap melege. /'. 
Sonntagsdienst, vasárnapi szol- . 

gálát.
Soole, sóvíz. ώ.
Soolbrunnen, sóskút, $b. 
Soolenlöffel, sóvízhúzó. sb. 
Soolenwirthschaft, sóvízgazda- i

ság. ώ.
Soolkasten, sóvízkád. xb. 
Sorgfalt, gondosság.
Sorgfältig, gondosan.
Sorglos, gondatlan.
Sorte, faj, osztály.
Sortiren, osztályozni, z .  

Sortirung, osztályozás, z. 
Sortirungslutte, osztályozó csa- j 

torna. «.

Sortirungsrinne, osztályozó vá
lyú. e.

Sortirungssieb, osztályozó szita. 
z.

Sortirungstriehter, osztályozó 
töltséi·. z .

Sortirungstrommel, osztályozó 
forgószita. z.

Souterrain, pino.zesor. <’.
Spählucke, megfigyelő nyílás. /,■<>.
Spalettladen, ablaktábla, v
Spaltbar, hasadékonv.
Spaltbarkeit, hasadékonyság. á.
Spalte, hasadok, hasadás.
Spalteisen, ékvas. ß .
Spalten, hasítani; sieh spalten, 

hasadni.
Spaltenausfüllung, hasadás töl

teléke, hasadék tölteléke. /'.
Spaltholz, hasított fa.
Spaltkeil, hasiló ék.
Spaltmaschine, hasító gép, ha

sogató gép. ß .
Spaltmesser, hasitó kés. ß .

Spaltsäge, hasító fűrész, ß .
Spaltung, hasadás.
Spaltungsfläche, hasadás lapja. 

((.
Spaltungsform, hasadás alakja. 

á.
Spaltungsrichtung, hasadás irá

nya. á.
Span, forgács; é. Span vom ris

sigen Eisen, szálka, ko.
Spange, kapocs, c.
Spangeleisen, tükörvas. ko.
Spannbacken bei der Dreh

bank, fogó horog. ß .
Spannbalken, kötő heveder.· <·.
Spanneisen, feszítő vas. é
Spannen, feszi leni.
Spannfeder, teszi tő rugó. ß .
Spannkette, szorító láncz.
Spannlasehe bei Drehbänken, 

szorító kengyel, ß .
Spannkraft, feszítő erő. ß .
Spannlasehe bei Drehbänken, 

szorító lapka. <jé.
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Spannplatte, feszítő lemez. pv.
Spannrahmen, feszítő ráma. é.
Spannriegel, feszítő heveder 

feszítő gerenda, feszítő kötés, 
é.

Spannring·, szorító karika. <μ·.
Spannrolle, feszítő korong, tjé.
Spannsäge, rámás fűrész, é.
Spannschliesse, feszítő kapocs. 

é.
Spannseil, szorító kötél, feszítő 

kötél. !>.
Spannung·, feszítés, feszülés, 

feszültség.
Spannvorriehtung, feszítő ké

szülék ; Spannvorriehtung· bei
Drehbänken, fogó készülék.
<β·

Spannweite, ívköz. é.
Spannzange, szorító fogó. <p'.
Spanprobe, rézforgácspróha. ko.
Sparherd, takarék tűzhely. 6.
Sparherdkessel, üst a takarék- 

tűzhelyen.
Sparherdplatten, takaréktűzhely 

lapok. L
Sparren, szarufa, é.
Sparrennagel, szrn-ufaszeg. é.
Sparrensehraube, szaru facsavar. 

é.
Sparrensehuh, szarufasaru. L
Sparrenstütze, szarufatámasz, é.
Sparrenträger, szarufagyám. é.
Sparrenverbindung, szarufakö

tés. é.
Sparrenzimmerung , szaru fa-

ácsolaf, szarufakötés. b.
Sparsam, takarékos.
Spatel, lapocska.
Spaten, ásó.
Spatenstich, ásóvágás. <·.
Spatheisenstein, pálvaskő, vas- 

pát. ú.
Special, különleges.
Speeialbefehl, külön rendelet.
Speeialfallen, különleges dőlés. 

h.

Speeialinstruetion, külön uta
sít ás.

Speeialkarte, külön térkép, hm.
Speeialkosten, külön költség.
Speeialstreiehen, különleges csa

pás. h.
Speeialverleihung, külön ado

mányozás. b.
Speeialtarif, külön díjszabás.
Speeialität, különlegesség.
Species, faj.
Speeiell, különlegesen.
Specification, részletezés.
Speeifiseh, különleges, fajszerü.
Specifisehes Gewicht, fajsulv.
Speeifisehe Wärme, fajhő.
Specktorf, szalonnás tőzeg. f.
Speetralanalyse, színképelem

zés. V.
Speetroscop, színkép mutató, r.
Spectrum, színkép, v.
Speculant, nyerészkedő, vállal

kozó.
Speculation, vállalkozás.
Speculationsgeist , vállalkozó 

szellem.
Spediren, szállítani.
Spediteur, szállító.
Spedition, szállítás.
Speditionsbureau, szállító hiva

tal.
Speditionseonto, szállítás száma

dása.
Speditionsdienst, szállító szol

gálat.
Speditionsgebühr, szállítás díja.
Speditionsgeschäft, szállító üz

let.
Speditonsgut, szállítmány.
Speerkies, vasbisulfuret. ú.
Speiche, küllő, yé.
Speichenrad, küllős kerék. <)>'.
Speichring, kerékagykarika. <jé.
Speichringeisen, kerékagykarika- 

vas. ko.
Speise, fémeskő; Arsenspeise, 

arzénfémeskő; Antimonspeise,
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antimonfémeskő; Kobaltspei· 
se, kobaltfémeskő. ko. 

Speiseamalgamation, témeskő
foncsorítás. ko.

Speiseapparat, tápláló készülék. 
!/é-

Speiseextraetion, lémeskö lúg
zás. /,■<).

Speisen eine Maschine, gépel 
táplálni, jé.

Speisepumpe, tápláló szivattyú.
ß

Speiserohr, tápláló cső. jé. 
Speiseventil, tápláló szellentvű.

ß
Speisewasser, tápláló vL·. jé. 
Speiskobalt, arzénnikolkobalt. á. 
Sperrbühne, záró gát. é.
Sperre, lefoglalás, zár.
Sperrer Gang·, Rohgang, nyers- 

folyamat. ko
Sperrhacken, záró kapocs, é. 
Sperrhäuschen, záró liáz. !>. 
Sperrhorn, szarvas ül ló. jé. 
Sperrkegel, záréi kú]>. jé. 
Sperrkette, kötő lánez. jé. 
Sperrklinke, záró kapocs, záró

k a l i n c s .  j é .

Sperrmass, tágasság mértéke, jé. 
Sperrad, záró kerék, akasztó 

kerék. jé.
Sperrring, szorító karika, jé. 
Sperrseheibe, záró korong, jé. 
Sperrvorrichtung·, záró készü

lék. jé.
Sperrzahn, záró fog. jé.
Spesen, költségek.
Spesenconto, költségszámadás. 
Spesenfrei, költségtől mentes. 
Spesennaehnahme, költségután

vétel.
Spesenrechnung·, költségszáma

dás.
Spette, a. m. Brechstange, fe

szítő rúd. ív.
Sphalerit. fénylő cziuksulfür, 

czinksulfuret. á.
Sphäre, gömb, kör, hatáskör.

Sphärisch, gömbalaku. 
Sphäroid, szferoid. 
Sphärosiderit, szferoszi(l<‘ril, vas 

p;U ú.
Sphagnum, sphagnum. / .  
Sphenoid, ékidom. ύ.
Spiauter, ezink.
Spiegeleisen, líikörvas. ko. 
Spiegelfläche, tükrös v.álladék. 

b.
Spiegelfloss, líikörvas. ke. 
Spiegelglas, tükörüveg. é. 
Spiegelglatt, tükörsima. 
Spiegelkobalt, tükrös kobalt. <í. 
Spiegelquadrant, tükrös negyed. 

hm.
Spiegelsextant, tükrös hatod.

I n  μ

Spiel einer Maschine, a gép já
rata. j é

Spielen bei Maschinen, járni. jé. 
Spielraum, mozgás tere. mozgás 

köze. j é .  Spielraum hat der 
Kolben im Cylinder, szabad 
mozgása van a dugattyúnak a 
hengeiben, j é .

Spiessglanz, antimonkéneg. ή 
Spiessglanzbleierz, bournonit. ύ. 
Spiessglassilber, unlimonezüst. 

t i .

Spiessvogel beim Stahlfrischen,
salakpróba : lichter Spiess
vogel, világos készek") salak. 
ko.

Spille, orsó. j é .

Spindel, orsó tengely; j é .  orsó 
az öntésnél; mintakapoes: ko 
Spindel des Seilkorbes, kőiéi
ből» tengelye, b.

Spindeldocke an der Drehbank,
őrsé) állványa, j é .  

Spindelprägwerk, orsós pénz
verő gép.

Spindelradl, orsó-kerék. pr. 
Spindelring, lengolykarika. h. 
Spindelsehneidmasehine, orsó-

\ág(j gép. i»:.
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Spindelstoek an der Drehbank,
orsó állványa, gé.

Spindelwerk, Spindeldruek- 
werk, orsós pénzverő gép. pv. 

Spirale, csigavonal. 
Spiralbohrer, csavarfúró. b. 
Spiralfeder, tekercsrúgó. gé. 
Spiralförmig·, csigaalaku. 
Spiralgebläse, csigafúvó. ka. 
Spiralkorb, csigaalaku kötél

dob. b.
Spirallinie, csigavonal. 
Spiriferen, spiriferák. /'. 
Spiritus, szesz.
Spitz, feszítő rúd. ko.
Spitzbalg·, kovácsfúvó. ko. 
Spitzbalken, kakasűlő. é. 
Spitzbogen, csúcsív. é. 
Spitzbogenealiber, csúcsíves üre- 

gezés. ka.
Spitzbohrer, árr. é.
Spitzdoeke einer Drehbank,

központos szorító, gé. 
Spitzeisen, ék. b.
Spitzen, hegyezni.
Spitzhammer, csákánykalapács, 

hegyes kalapács, ko.
Spitzhaue, Spitzhacke, csákány 

kapa. b.
Spitzhorn, szarvas üllő. gé. 
Spitzkasten, osztályozó ' töltsér.

Spitzkeil, ék. b.
Spitzkrampe, hegyes csákány. 

b.
Spitzkratze, hegyes kapa. L. 
Spitzlutte, osztályozó csatorna.

Spitzmeissei zum Hauen der 
Raspeln, hegyes véső. kö. 

Spitzsäge, lyukfűrész, é. 
Spitzstoek, hegyes csap. pr. 
Spitzzange, csípő fogó. pr. 
Spitzzapfen, hegyes csap. gé. 
Spizasalz, spizasó. sb. 
Spleissabzug, rézfölzék. ko. 
Spleissen, rezet tárcsázni, ko. 
Spleisser, tárcsázó, ko.

Spleissereisen, tárcsázó vas. ko. 
Spleissherd, tárcsázó tűzhely, ko 
Spleisskupfer, tárcsaréz. ko. 
Spleissofen, tárcsázó kemencze. 

ko.
Spleissscherben, készelő csésze. 

ké.
Splint, ék, ékszeg. gé. 
Splintholz, szijácsfa. érd 
Splitter, szálka, szilánk, forgács. 
Splitterig, szálkás.
Splittern, forgácsolni. 
Sporadisch, szórványosan. 
Sporeo, teljes súly. 
Spraehkenntniss, nyelvismeret. 
Sprangerz, hintett érez. b. 
Spratzen, fecselni, sziporkázni. 

ké.
Sprechen des Gussstückes, szét

pattanás. ko.
Spreitzbaum, Spreitze, támaszfa, 

feszíték. b.
Spreitzen, kifeszíteni, b. 
Spreitzstange bei Fenstern,

kitámasztó, é.
Sprengarbeit, robbantó munka, 

repesztő munka. l·. 
Sprengbalken, feszítő gerenda. 

é.
Sprengband, feszítő kötés. é. 
Sprengeisen, repesztő ék. b. 
Sprengen, robbantani, repesz- 

teni. b.
Sprengerz, hintett érez. b .. 
Sprengkapsel, gyújtó kupak. b. 
Sprengkeil, repesztő ék. h. 
Sprengkraft, repesztő erő. b. 
Sprengmaterial, Sprengmittel,

robbantó anyag. b. 
Sprengpulver, robbantó por. b. 
Sprengring, feszítő karika, gé. 
Sprengstrebe, feszítő támasz, é. 
Sprengtrog, hulladékteknő, tek- 

nőrosta. b.
Sprengvermögen, repesztő erő. 

b.
Sprengversueh, robbantó kísér

let. b.
20
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Sprengwerk, feszítő mii. <■ 
Sprengwerksbrücke, fesziletl 

híd. é.
Sprengwerksträger, feszítőmű 

gerendája. é. .
Sprengwerkzeug, robbantő szer

szám. b.
Sprengzeug, robbantó szer. h. 
Springbrunnen, szökőkút. 
Springen, elpattanni, elrepedni. 
Springfeder, rugó. gé. 
Springquelle, szökőf'orrás. 
Spritzanwurf, Spritzbewurf,

föcskendett vakolat, é.
Spritze, föcskendő. gé.
Spritzen, föcskendezni, feeselni, 

sziporkázni. I
Spritzenhaus, föcskendő ház. gé. \ 
Spritzenschlauch , föcskendő 

tömlő, gé.
Spritzflasche, föcskendező üveg.

V .

Spritzkupfer, rézsziporka, ko. 
Spritzwurf, föcskendett vakolat. 

é.
Spröde, rideg.
Sprödglaserz, Sprödglanzerz,

rideg ezüstércz, stephanit. á. 
Sprödigkeit, ridegség.
Sprosse, létrafok. b. 
Sprudelwäsche, habaró mosó. z 
Sprudelwerk, habaró mii. ko. 
Sprühen, sziporkázni, ko. 
Sprühkupfer, rézsziporka, ko. 
Sprung, repedés, hasadás; gé. 

vetődés, b.
Sprunghöhe, vetődés magassága, 

elvetés nagysága, b. 
Sprungkluft, vető ér, elvető ér. 

b.
Spule, orsó. gé.
Spulendraht, orsódrót. ko. 
Spülmaschine, orsósgép. gé. 
Spulrad, motóla kerék. gé. 
Spund, dugó, csap, ereszték, é. 
Spundbohrer, dugófúró. é. 
Spünden, egymásba ereszteni 

deszkákat, é.

Spundhobel, ereszlékgyalu. é. 
Spundpfahl, ereszt ékes karó. é. 
Spundwand, ereszlékes fal, védő 

fal. b.
Spur, a. m. Leitung, vezeték; 

b. Spur bei Augenöfen, csurgó; 
ko. Spur beim Probiren, pa-
r.ány; ké. Spur der Nässe, 
nedvesség nyoma. v.

Spurblei, csurgatott ólom. ko 
Spuren, a. m. schmelzen im 

Augenofen, szemes pestben 
olvasztani, ko.

Spurglätte, csurgató mázanyag, 
csurgató gélét. ko.

Spurherd, csurgató tűzhely ; 
Spurherd im Treibherd, máz
anyagos leűző alj. ko. 

Spurkranz, nyomkarima, vezér
karima, kerékkarima, gé. 

Spurkupfer, csurgatott réz. ko. 
Spurmesser, csurgató kés, csur

gókés. ko.
Spurnagel, vezérszeg. b 

\ Spurofen, szemes pest, csurgató 
! pest. ko.

Spurschlacke, csurgató salak. 
ko.

Spurstein, csurgatás kénesköve. 
ko.

Spurtiegel, csurgató tégely, ko. 
Spurweite, des Schienenge

leises, vágányszélesség, é. 
Spurzapfen, álló csap. gé.
Staat, állam.
Staatsamt, állami hivatal. 
Staatsanlehen, állami kölcsön. 
Staatsanwalt, állami ügyész. 
Staatsaufsicht, állami felügyelet.. 
Staatsbahn, állam vasút. 
Staatsbahnnetz, államvasutak 

hálózata.
Staatsbeamte, államhivatalnok. 
Staatsbetrieb, állami kezelés. 
Staatseisenbahn, á11 a mva sút. 
Staatskasse, állami pénztár. 
Staatsobligation, államkötelez- 

vénv.
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Staatspapiere, állampapirosok.
Staatsschuld , ál lama d ó ss ág.
Staatssecretär, államtitkái·.
Staatssteuer, államadó.
Staatsverm ögen, államvagyon.
Staatsverw altung , közigazgatás.
Stabeisen, rúdvas. ko.
S tabeisen fab riea tion , rúdvas- 

gyártás. ko.
Stabeisenham m er, rúd vaspőröly. 

ko.
Stabeisenwalzen, rúd vashenge

rek. ko.
Stabeisenw alzw erk, rúdvashen- 

germű. ko.
Stabil, íillékony, állandó.
Stabiler A rbeiter, állandó mun

kás.
Stabilität, állékonyság, yé.
S tab ilkesse l, helytálló kazán, 

állékony kazán, yé.
Stabilm asehine, helytálló gép, 

állékony gép. yé.
Stacket, léczpalánk. é.
Stadel, pörkölő szín. ko.
Stadium, állás, állomás.
Stadtbehörde, városi hatóság.
Stadthauptm ann, városkapitány.
Stadthaus, városház.
Städtisch, városi.
Stad trieh ter, városbíró.
Staffel, lépcső, é.
Staffelförm ig, lépcsőzetesen.
Staffelwalze, lépcsős henger, ko.
Stafette, sürgős posta.
Stagnation, tespedés.
Stahl, a ez é l; eem entirter Stahl, 

czement aczél ; g eg e rb te r 
Stahl, kévéit aczél; g e h ä rte te r  
Stahl, edzett aczél; gepuddel- 
te r  Stahl, Puddelstahl, kavart 
aczél; h a rte r  Stahl, kemény 
aczél; raffin irte r Stahl, fino
mított aczél; roher Stahl, 
sehw eissbarer Stahl, hegeszt
hető aczél; un g eh ärte te r 
Stahl, edzetlen aczél; w eicher 
Stahl, puha aczél. ko.

1 Stahlabfälle, aezélhulladék. ko 
I Stahlachse, aczéltengely. yé. 

S tahlarbeit, aczélkészciés. ko. 
S tah lartig , aczélnemü. 
S tahlbereitung, aczélkészciés. ko. 
S tahlbildung, aczélképződés. ko. 
Stahlblech, aczéllemez. ko. 
Stahlbloek, aczéltuskó. ko. 
S tah lcem en ta tion , aczéledzés, 

ko.
Stahlcem entirofen , özemen t- 

aczélpest. ko.
S tahldraht, aczéldrót. ko. 
Stahleisen, bányász-ék aczélból, 

h.
Stählen, aczélozni; Stählen, a. 

m. in Stahl v e rw an d e ln ,
aczéllá változtatni, ko. 

Stahlerz, aczélércz. ko. 
S tahlfabrik , aczélgyár. ko. 
S tahlfeder, aczélrugó, aczélloll. 
Stahlfeuer, aczéltűzholy. ko. 
S tahlfrisehen, aczélkészelés. ko. 
S tah lfriseherei, aczélkészelés, 

aczélgyár. ko.
Stahlgerbfeuer, aczélkévelő tűz

hely. ko.
Stahlguss, aczélöntvény. ko. 
S tahlham m er, aczélhámor. ko. 
S tah lhütte , aczélkohó, aczélgyár, 

ko.
Stahlluppe, aczélbocs. ko. 
S tahlpacket, aczélkéve. ko. 
S tah lp latte , aczéllap. ko. 
Stahlpuddeln, aczélkavarás. ko. 
S tah lra ffin irfeuer, aczélkévelő 

tűzhely, ko.
Stahlreiben, aczéldörzsölés. ko. 
Stahlsehiene, aczélsín. ko. 
S tahlschrei, aczélbocs. ko. 
Stahlstein, vaspát. aczélércz. ko. 
Stahlstich, aczélmetszet. 
S tahlw aaren, aczéláruk. ko. 
S talagm it, álló csepegvény. á. 
S ta lak tit, függő csepegvény. ú. 
Stall, S tallung, istálló. 
Stallbrüeke, istálló hídlás. é. 
S tallkrippe, jászol, é.

20*
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Stamm , törzs.
Stam m actie, törzsrészvény. 
S tam m capital, alaptőke. 
Stamm holz, szálfa, erd.
Stämpel, bélyeg; Stäm pel, a. m.

Stempel, támaszfa, oszlop, h. 
Stäm pelbogen, bélyeges iv. 
S täm pelm arke, béíyegjegy. 
Stäm pelpflichtig, bélyegre kö

teles.
Stam pfe, a. m. Pochwerk, zúzó 

mű. e.
Stam pfen, zúzni; to d t stam pfen, 

tönkre zúzni; s. stam pfen  in 
der Giesserei, döngölni, ko. 

S tam pfer, zúzó legény; z. zúzó 
eszköz; gé. döngölő, ko. 

S tam pfhaus, zúzó ház. 0. 
S tam pfw erk, zúzó mű. z .  

Stam piglie, bélyegző.
Stand, állás, álladék, létszám. 
S tänder, állvány, gé. 
S tänderdeckel, álíványfedő. gé. 
S tänderp latte , állványlap. gé. 
S tänderrahm en, állványkeret. gé. 
S tandesausw eis, létszámkimuta

tás.
Standesm ässig, rangjához illő. 
S tandhaft, állhatatos. 
S tandlinie, alapvonal, hm. 
S tandort, állás helye. hm. 
S tandpunkt, állás pontja, hm. 
S tange, rúd.
Stängelgneiss, szálkás gnájsz. /'. 
S tangenblei, rúdólom. ko. 
S tangenbohrer, rudas fúró. h. 
S tangenbrueh , rúdtörés. gé. 
S tangeneisen, rúdvas. ko. 
S tangenende, rúd vége. 
S tangengold, rúdarany, ko. 
S tangenhacken am  Bohrappa

ra t , ökörláb. b.
S tangenkunst, rudazat, rudas 

mű, rudas szivattyú, h. 
S tangenkupfer, rúdréz. ko. 
S tangenleitung, rúdvezeték. gé. 
Stangenschlüssel, rúdkulcs. h. 
Stangensilber, rúd ezüst. ko.

Stangenspath , barit. <í. 
S tangenstah l, rúdaczél. ko. 
S tangenw erk, rudazat. gé. 
Stangenzinn, rúdon. ko. 
S tangenzirkel, rúdaskürző. 
Stangenzug, rudazat. gé. 
Stänglieh, szálas.
Stanniol, ónlevél, Stanniol, ko. 
S tannit, ónrézvassullür. á. 
S tark , erős, vastag, 
s tä rk e , erősség, vastagság. 
S tark  glänzend, ragyogó. 
S tärkung , erősítés.
S tarr, merev.
Stätig, folytonos.
Stätigkeit, folytonosság.
Statik , nyugvástan.
Station, állomás, állás helye. 
S tationäre Maschine, helytálló 

gép. gé.
Stationsaufseher, állomás felü

gyelő.
Stationschef, állomásfönök. 
S tationsort eines Beamten, tiszt

viselő székhelye.
Stationsvorstand , állomásfőnök. 
S ta tistik , statisztika.
Stativ , állvány, hm.
Stativkopf, állvány lej. hm. 
S tä tte  eines Kohlenmeilers, szé

nit/» hely. erd.
S ta tth a lte r , helytartó. 
S ta tthaltere i, helytartóság. 
S tatus des Personals, létszám. 
S ta tu ten , alapszabályok.
Staub, por.
Staubbeutel der Form er, porzó

zacskó, ko.
Stauberz, érczpor. h. 
Staubförm ig, poralakn.
Staubig w erden, porladozni. h. 
S taubkaik , avúlt mész pora. é. 
S taubkohle, szénpor, h. 
Staubladen, ereszalj. é. 
S taubläufer, targonczás. h. 
S taubrost, pörkölmény pora. ko. 
S taubröstung , porrá pörkölés. 

ko.
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Staubsack bei G ichtgasleitun
gen, porzsák. ko.

Staubsieb, süt-ű szita. ké. 
S taucharbeit, döngölés. b. 
S tauchcaliber, szorító üregezés. 

ico.
Stauehdocke, vastagító padka.

Stauchen, döngölni; h. stauchen 
beim Walzen, szorítani; ko. 
stauchen beim Schmieden, 
vastugítani. gé.

Staucher, döngölő, b. 
Stauchham m er, bocspőröly. ko. 
S tauchm aterial, döngölő anyag. 

b
Stauehplatte, vastagító lap. gé. 
Stauehw erk, döngölmény. b. 
S tauen, torlasztani, torlódni. 
Stauhöhe, torlódás magassága. 
S taunensw ürdig, bánmlalos. 
Stausatz, zártvízű köpű. 0. 
Stauschütze, torlasztó zsilip, é. 
Stauung-, torlódás.
Stauw asser, torlasztott víz. 
Stauw eite, torlódás távolsága. 
S tauw erk, torlasztó mű. é. 
Stearin, stearin, r.
Stearinsäure, stearinsav. v 
S teatit, steatit. f  
Stechbeitel, véső. <·.
Steeheisen, csapoló vas. ko. 
Stecheisenkatze, csapoló bak. 

ko.
Stechen, szúrni, csapolni; Ste

chen der Form, fúvókaIok lej
tése. ko.

Stechender Geschmack, csípős
ÍZ. r

Steehherd, gyűjtő gödör. ko. 
S techerspaten, metsző ásó. 
Stechtorf, ásott tőzeg. b. 
Steckbrief, nyomozó levél. 
Steckzirkel, váltó körző. 
S tefanit, stefanit, rideg ezüst

ére/. á.
Steg, palló, ászok: Hundsíeg,

csilletalp. b.

Stegnagel, vezető szeg. h.
Stegreifeisen, kengyelvas. ko.
Stehbolzen, álló támasz, b.
Stehen , állam ; öishen  des 

Form sandes, összeállás. ko.
Stehend, a. m. steil, meredek. 

b.
Stehende Bank, álló sópad. sb.
Stehende Maschine, álló gép. gé.
Stehender Gang, meredek ér. b.
Stehender Stock, álló tömzs. b.
Stehkessel, álló kazán. gé.
Stehpult, polezos asztal.
Stehzapfen, álló csap. gé.
Steif, merev.
Steifen beim Formen, megtá

masztani ; ko. steifen, abstei
fen, megtámasztani, b.

Steifheit, merevség.
Steifigkeit der Seile, kötél me

revsége. gé.
Steifkuppelung, merev kapcso

lat. gé.
Steigbaum , hágcsófa. b.
Steige, hágcsó, b.
Steigeisen, hágó vas.
Steigen, hágni, emelkedni.
Steigend, emelkedő.
Steiger, aknász, aknaügyelő, b.
Steigern, felemelni, fokozni.
Steigerung, fokozás, fokozódás.
Steigk raft, emelkedés ereje. gé.
Steigort, emelkedő vájatvég. I.
Steigrad, akasztó kerék. gé.
Steigrohr, felvezető cső, emelő 

cső; gé. Steigrohr m it P ra t
zen, talpas emelő cső. gé.

Steigung, emelkedés, b.
Steigungsverhältn isse, emel

kedés viszonyai, b.
Stefi, meredek.
Steilheit, meredekség.
Stein, k ő ; b ea rb e ite te r Stein, 

megdolgozott, kő ; bossirter 
Stein, parasztos k ő ; roher 
Stein, termés kő ; unbearbei
te te r  Stein, megdolgozatlan 
k ő ; é. feuerfester Stein, tűz
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álló kő; Stein, a. m. Lech,
kéneskő. ko.

Steinbleeh, gátkölemez. l m .

Steinblock, kőtuskó. é.
Steinbohrep, kőfúró. I .

Steinbohrm asehine, kőfúró gép. 
b.

Steinbrecher, kőfejtő, é.
Steinbrechm aschine, kőtörő gép. 

<jé.
Steinbruch, kőbánya, é.
Steinbuhne, kősarkantyú. <’ .

Steindam m , kőgát. é.
Steindruck, kőnyomat.
Steindruckerei, kőnyoinó mű

hely.
Steindurchsetzen, másod kénes- 

kőolvasztás. ko
Steinextraction, kéneskőlúgzás. 

ko.
Steinfasehine, kővel töltött rő-

zsekéve. é.
Steinform , kőfúvókatok. ko.
Steingrube, kőbánya. <·.

Steingrund, kőalap.
Steingruss, kőmorzsalék. é.
Steinhaeke, kőcsákány. <·.

Steinhart, kőkemény.
Steinhaue, kővágó csákány, h .

Steinhauer, kővágó; b. kőfaragó.
é.

Steinhauerarbeit, kőfaragó mun
ka. é.

Steinherd, kőalj. k o .

Steinkern, kőmag. /'.
S te inkitt, kőragasz, c.
Steinklam m er, kőkapocs.
Steinkohle, kőszén ; backende 

Steinkohle, tapadó kőszén; j 
fe tte  Steinkohle, zsíros kő
szén ; m agere  S te inkohle , 
sovány kőszén, b.

Steinkohlenbergw erk, kőszén
bánya. b.

S teinkohlenfeuerung , kőszén- 
tüzelés.

Steinkohlenflötz, kőszéntelep, b.
Steinkohlengas, kőszéngáz. j

Steinkohlengries, kőszénhulla
dék. b.

Steinkohlengrube, kőszénbánya. 
b.

Steinkohlenheitzung, kőszénfű
tés.

Steinkohlenkläre, Steinkohlen
klein, kőszénhulladék, b.

Steinkohlenlager, kőszéntelep. 
L.

Steinkohlenth e e r , kőszénkát-
rány.

Steinkohlenw erk, kőszénbánya. 
b.

Steinkohlenziegel, briquet, saj
tolt szén. b.

Steinlage, kőréteg.
Steinm asse, kőtömeg.
Steinm eissel, kő véső. r.
Steinm etz, kőfaragó, r .

Steinm etzarbeit, kőfaragó mun
ka. é.

Steinm örtel, beton <’■.

Steinöl, kőolaj, á.
Steinpappe, kőpapiros. <'.

Steinperiode, kőkorszak. / .

Steinpfeiler, kőoszlop. <1

Steinpflaster, kőburkolat. <·.

Steinplatte, kőtábla.
S te in ro s t, kéneskőpörkölmény. 

lm.
Steinsalz, kősó. <1.

Steinschichte, kőréteg, é .

Steinschlacke, kéneskősalak. ko.
Steinsehlag, darabolt kő. é .

Steinschlägel, kősulyok, é.
Steinsehleuderm aschine, kőtörő

gép. </.
Steinschneider, kőmetsző.
Steinschüttung  einer Chaussée 

oder Eisenbahn, kavicsolás. é.
Steinstrasse, kőút, kövezett út. 

é .

Steintreibofen, kéneskőűző pest. 
ko.

Steinunterlage, kőalzat. yi>.
S te in v erän d eru n g , kéne.skőol- 

vaszlás. ko.
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Steinweg, kövezett út, kőút. é. 
Steinwürfel, koczkakő. é. 
Steinzange, kőfogó. é.
Steinzeit, kőkorszak, /. 
Steinzustellung, olvasztókas kö

bül. ko.
Stellage, polcz, állvány. 
Stellbarer Falzhobel, állítható

ereszgyalu. é.
Stellbohrer zum Bohren von 

Löchern von verschiedenen 
Durchmessern, állítható fúró.
é.

Stelle, hely, állás.
Stellen, állítani.
Stellenweise, helyenként. 
Stellhebel, állítható kai·. j é .  
Stellkeil, biz tosító ék. j é .  
Stellmacher, kerékgyártó. 
Stellmutter, biztosító csavartok.

<β·
stellrad, igazító kerék. j é .  
Stellradständer bei Walzen,

szorítókerék állványa, ko. 
Stellring, szorító gyűrű, szorító 

karika, j é .
Stellschraube, igazító csavar, j é .  
Stellständer bei der Scheere,

szabályozó állvány, ko . 
Stellung, állás, helyzet. 
Stellvertreter, helyettes. 
Stellvorrichtung, állító készü

lék. (jé.
Stellzirkel, csavaros körző. 
Stelze, gamó.
Stemmeisen, véső. é.
Stemmen, támasztani; ein Loch 

stemmen, lyukat vésni. é. 
Stemmmaschine, véső gép. j é .  
Stempel, támasztó oszlop; b. 

zúzó nyíl; z . lyukasztó tő ; j é  
bélyeg.

Stempelende, oszlop vége. T>. 
Stempelhammer, nyilas pőrölv: 

ko. bélyegző kalapács, b. 
Stempelhub, nyíl emelkedése, z . 
Stempelmarke, bélyegjegy. 
Stempeln, bélyegezni.

Stempelpresse, bélyegsajtó. 
Stempelsetzer, bányaács. b. 
Stenograph, gyorsíró. 
Stephanit, ezüstsulfostibit, rideg- 

ezüstércz. á.

Sterbefall, halálozás.
Sterben, meghalni. 
Sterbequartal, halálozás utáni 

évnegyed.
Sterblichkeit, halandóság. 
Stereometrie, stereometria, test

mérés tana.
Steril, terméketlen.
Sternförmig, csillagalaku. 
Sternrad, fogaskerék, j é  
Stetig , folytonos ; stetigwir

kend, folyton működő. 
Stetigkeit, folytonosság.
Steuer, adó.
Steueramt, adóhivatal. 
Steuerbeamter, adóhivatali tiszt

viselő.
i Steuereinnehmer, adószedő.

Steuerfrei, adótól mentes, 
j Steuerhebel, kormányemeltyű.
1 <ß-

Steuerpflichtig, adóra köteles. 
Steuerrad, kormánykerék. j é .  

Steuerrepartition, adókivetés. 
Steuerschieber, váltogató tolóka.

ß -
Steuerung, kormány, váltogatás.

j é .

Steuerungsapparat, kormányzó-,
váltogató készülék, j é .  

Steuerungseylinder, váltogató 
cső. j é .

Steuerungshahn, váltogató csap.
j é .

Steuerungshebel, kormány emel
tyű, váltogató emeltyű, j é .  

Steuerungskolben, váltogató du
gattyú. jé .

Steuerungsmeehanismus, válto
gató szerkezet, j é .  

Steuerungsschieber, váltogató 
toló ka. g é .
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Steuerungsstange, kormányrúd, 
váltogatórúd. gé.

Steuerungsventil, váltogató szel- 
lentyű. gé.

Steuerungswelle, kormányt en- 
gely, váltogató tengely, gé. 

Stich, csapolás. csapoló lyuk;
ko . fiókgerenda, é. 

Stichbalken, fiókgerenda, é. 
Sticheanal, csapoló csurgó. ko . 
Sticheisen, csapoló rúd. ko. 
Stichflamme, szúró láng. ko. 
Stichherd, gyűjtő gödör. ko . 
Stichloeh, csapoló lyuk. ko. 
Stichmeissel, csapoló véső. ko. 
Stichofen, zártmellü tégelypest. 

ko .
Stichöffnung, csapoló lyuk. ko. 
Stichprobe, a. m. Sehöpfprobe, 

merítő próba. ké.
Stichpfropf beim Formen, dugó. 

ko .
Stichsäge, lyukfűrész, é. 
Stichstange, csapoló rúd. ko. 
Stichtiegel, gyűjtő gödör. ko . 
Stichtiegelofen, gyűjtőgödrös 

pest. ko.
Stichtorf, ásott tőzeg. á. 
Stichwort, jelszó.
Stickgas, fojtó gáz.
Stickluft, fojtó lég.
Stickstoff, nitrogén, v.
Stiefel, szivattyúcső. gé.
Stiege, lépcső, é.
Stiegenhaus, lépcsőház. é. 
Stiegenspindel, lépcsőorsó. é. 
Stiegenstufe, lépcsőfok, é.
Stiel, nyél. szár, markolat.
Stift, szegecske. é.
Stifter, alapító.
Stiftung, alapítvány.
Stigmaria, stigmari a. /'.
Stil, írásmód, stílus, műirány. 
Stillstand, szünet. 
Stilpnosiderit, vashydroxid. <i. 
Stimme, szavazat.
Stimmen, szavazni.

Stimmen den Luftzug, légvonást 
szabályozni, b.

Stimmenmehrheit, szótöbbség. 
Stimmfähig, szavazásra képes. 
Stimmung, hangulat. 
Stimmzettel, szavazó iegy. 
Stinkkalk, bitumenes mészkő. /. 
Stinkstein, bitumenes mészkő. 

f.
Stipendist, ösztöndíjas. 
Stipendium, ösztöndíj. 
Stipulation, határozniaiiy. 
Stirnansicht, homlokzat képe. é. 
Stirnfläche, homlokzat. 6. 
Stirnfuge, homlokhézag. é. 
Stirnhammer, fejes pöröly, ko . 
Stirnmauer, homlokfal, c. 
Stirnrad, fogaskerék, gé. 
Stirnseite, homlokoldal. é. 
Stirnwand, homlokfal, é. 
Stirnzapfen, homlokcsap. gé. 
Stöchiometrie, vegyiileti arány

tan. V.

Stöchiolit, antimonezüst. ú. 
Stock, tő, törzs, tőke, tuskó; 

é rd . üllőtöké, ko . bélyeg; p r .  
tömzs. b.

Stockamboss, tőkés üllő. gé. 
Stockbau, Stockwerksbau ,

tömzsfejtés. b.
Stöckelpflaster, tusk óburkolat. 

é.
Stöckelröstung, tuskópörkölés.

ko.
Stocken, pangani.
Stockende, tő vég. érd . 
Stoekgeleis, csonka vágány, é. 
Stockgetriebe, fogas korong, gé. 
Stockgewicht, karos súly. p r .  
Stockpolierer, bélyegcsiszoló, 

bélyegtőcsíszolú. p r .  
Stockprobe, rudacspróba. p r .  
Stoekrad, fogas korong, gé. 
Stockring beim Hammer, tőke

szorító. ko.
Stockscheere, tőkeolló. ko. 
Stoekseheider, tömzsválaszték. 

b.
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Stockschlacke, készelő salak, 
verő salak. ko.

Stockspannring·, bélyegtőfeszítö 
karika, p v .

Stocktaschenring, tőkekarika.
p v .

Stoektrieb, tőhajtás, é rd .  
Stockung des Holzes, száraz 

korhadás. erd .

Stockwerk, emelet; é. töinzs. b. 
Stockwerksbau, tömzsfejtés. b. 
Stockwinde, szekéremelő. yé. 
Stockzins, tőbér. érd . 
Stockzirkel, rudas körző.
Stoff, anyag.
Stoffgemenge, anyagkörnek. 
Stoffreich, anyagban bővelkedő. 
Stoffverbindung, anyagvegyület.

V.

Stoffwolken, anyagfelhők. /. 
Stollen, táró. h.
Stollenbau, táró növelés, b. 
Stollenbetrieb, táró növelés, b. 
Stollenbreite, táró szélessége, b. 
Stollenfeld, altáró telke, alút 

telke. b.
Stollenfeldort, táró vájatvége. b. 
Stollenfirste, táró föntje, tetője, 

mennyezete, b.
Stollenflügel, táró ága. h. 
Stollenhieb, táró vágata, b. 
Stollenhöhe, táró magassága, b. 
Stollenmässig, tárószerüen. h. 
Stollenmundloch, táró szája. b. 
Stollenneuntes, tárókilenezed. b. 
Stollenpfeiler, tárógyám. h. 
Stollenquerschnitt, tárószelvény. 

b.
Stollenshieb, táró vágata, h. 
Stollensiebentel, táróheted. h. 
Stollensohle, táró talpa. b. 
Stollensteuer, táróbér. b. 
Stollenulm, táró martja, b. 
Stollenzimmerung, táróácsolat, 

tárókütés. b.
Stollenzins, táróbér. b.
Stöllner, táróbirtokos, b.

Stolzit, volframólomércz, stolzit.

Stopfbüchse, záró persely, y é .

Stopfbüchsendeckel, záróper
sely fedele, yé .

Stopfbüchsenkasten, záróper
sely szekrénye, yé.

Stopfbüchsenliederung, záró 
tömedék. yé .

Stopfbüchsenmuffe, záró-per
sely tokja. yé .

Stopfbüchsenpackung, záró tö
medék. yé .

Stopfbüchsenring, záró gyűrű.
yé .

Stopfbüchsenschraube, záróper
sely csavarja, yé .

Stopfen einen Ófen, bedugni a 
csapoló lyukat, ko .

Stopfer, Schwellenstopfer, alá
tömő. é.

stopfhacke, tömő csákány, é.
Stopfholz, dugaszrúd. ko.
Stopfmesser, tömő kés. é.
Stoppelbau. tarlózó vájás. b.
Stöpselbohrer, dugófúró. é.
Storchschnabel, másoló gép; 

hm . Storchschnabel zur Gerad
führung , vezető parallelo
gram. yé .

Stören, zavarni.
Storniren, ellentételezni.
Storno, ellentétel.
Störung, zavarodás, háborítás; 

b. Störung der Schichten, a 
rétegek háborítása. /'.

StOSS, ütközés, lökés; yé. mart. 
b.

Stossbank, eresztő pad. é.
Stossbau, martfejtés, b.
Stossbohrer, lökő fúró. b.
Stossbohrmaschine, lökve fúró 

gép. b.
Stossbuffer, lökéshárító, yé.
Stösse, lüktetések; 2. oldalak; 

b. kurze Stösse des Schach
tes, az akna rövid oldalai;
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lange Stösse des Schachtes,
az akna hosszú oldalai, b.

Stössel, mozsártörő.
Stossen, lökni, ütközni.
Stossfläche, ütköző lap. gé.
Stossfuge, ereszték, é.
Stosshacke, simító fejsze, é.
Stoss halten, egyenes irányban 

haladni, b.
Stossheber, vízikos. gé.
Stossherd, lökőszér; eontinuir- 

lieher Stossherd, folyton mű
ködő lökőszér. 0.

Stossherdhebstange, lökőszér 
emelő rúdja. 0.

Stosshobel, eresztő gyalu. é.
Stosskeil, szorító ék. gé.
Stosskraft, lökő erő. gé.
Stosslatte, csapó léc.z. é.
Stossmaschine, gyaluló gép. gé.
Stossplatte, kötő lap, kötésbo

rító lemez, talplemez. é.
Stossraittel, rugó lap. !,■<>.
Stosssäge, kézifűrész, é.
Stossschaufel, ütköző lapát gé.
Stossseheibe, védő karika, gé.
Stosssehwelle, kötő talpfa, é.
Stossstange, lökő rúd. 2.
Stossstempel, oldaloszlop. />.
Stoss und Hebring, lökő és 

emelő karika, gr.
Stossversehiessen, oldalt lere- 

pesztení. b.
Stossvorriehtung, lökő szerke

zet. z.
Strafbar, büntetésre méltó.
Strafbotlie, bírságos küldött, bír- 

ságos posta. b.
Strafbothenlohn, bírságos kül

dött bére, bírságos posta bére.
b.

Strafe, büntetés.
Strafen, büntetni.
Straíf, feszes.
Strafgeld, bírság.
Sträfling, büntetés alatt levő.
Straflos, büntetlen.
Straflosigkeit, büntetlenség.

Strafsehieht, büntető munka
szak. b.

Strafsitzung, fegyelmi szék. b.
Strahl, sugár.
Strahlenbrechung, fénytörés.
Strahlend, sugárzó.
Strahlig, sugaras.
Strahlkies, vasbisulfuret. <1
Strahlpumpe, sugárszivattyú, gé.
Strahlstein, sugárkő. f.
Strang, kötél ; b. Schienen

strang, sínszál. é.
Strapaze, fáradalom.
Strassbäume, pálya fák. b.
Strasse, ú t; é. paszta; Firsten

strasse, föntjepászta ; Sohlen- 
strasse, talppászta; Ulmstras- 
se, oldalpászta. b.

Strassenaufseher, út ügyelő, é.
Strassenbahn, közúti vaspálya. 

é
Strassenbau, útépítés; é. pász- 

tafejtés. l>.
Strassencanal, útcsatorna. é.
Strassendamm, úttöliés. é.
Strasseneisenbahn, közúti vas

pálya. é.
\ Strassenkupfer, csurgatott réz. 

k o .

Strassenlocomotive, közúti lo
komotív. g é

Strassennetz, úthálózat, é.
Strassenüberbrückung, útáthi- 

dalás. é.
Strassenübergang, Strassen- 

übersetzung, Kreutzung von 
Strasse und Eisenbahn, át
járó út. é.

Strate, réteg. /'.
Strategische Eisenbahn, hadá

szati vasút.
Stratification, rétegzet. / .
Straubig, bozontos, b.
Strauch, bokor. érd.
Strazze, irka.
Strebbau, pásztafejtés b.
Strebe, gyámfa, támasz, pászta. 

b.
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Strebeband, gyámkötés, b
Strebebogen, gyámív. é.
Strebekappe, gyámsüveg. b.
Strebekeil, feszítő ék. é.
Strebemauer, támaszfal. é.
Strebenbau, pásztafejtés; Stre

benbau mit breitem oder 
schmalem Stoss, széles, vagy 
keskeny pásztáju fejtés, b

Strebenstoss, pásztavég. b.
Strebepfeiler, gyámoszlop, b.
Strebholz, gyámfa. í.
Strebsam, törekvő.
Streckapparat, nyújtó készülék. 

ko.
Streckbar, nyújtható, nyulékony.

ko.
Streckbarkeit, nyujthatóság. l-o.
Strecke, járat, vágat; L. nyújtó | 

gép ; l-o. diagonale Strecke, 
átló vágat; schwebende 
Strecke, lejtő vágat: strei
chende Strecke, szintes vá
gat ; Förderstrecke, szállító 
vágat; Grundstreeke, alap- 
vágat, ; h. Strecke, a. m Bahn
strecke, vonalszakasz, é.

Streekeisen, nyújtott vas. l-o.
Streckeisenwagen, nvujtottvas- 

taliga. l-o.
Streckeisenzeiehen, nyujtotlvas
R bélyegző, ko.
Strecken, kinyújtani, ko.
Streckenarbeiter, pályamunkás.

i-..
Streekenaufseher, pályafelvi

gyázó ; é. vágat ügyelő, b.
Streckenbetrieb, vágathajtás, b.
Streekenbreite, vágatszélesség. 

b.
Streekenchef, vasúti osztályfő

nök. é.
Streckenfirst, vágat föntje. l>.
Streckenflügel, vágat ága. b.
Streckenfördergefäss, szintesen 

szállító edény. b.
Streckenförderung, szintes szál

lítás. b.

Streekengestänge, vágat pallója. 
b.

Streekengezimmer, vágat ácso- 
lata. b.

Streckenhöhe, vágatmagasság, b.
Streckeningenieur, osztálymér

nök. r.
Streckenmauerung, vágatfala

zat. b.
Streckenpersonal, vasúti vonal

személyzet. é.
Streckenpfeiler, vágatgyám. b.
Streckenscheider, vágatosztó. b.
Streckensohle, vágattalp. b.
Streckenstoss, Streckenulm,

vágat oldala, b.
Streckenzimmerung, vágat ácso

latú, vágat kötése, b
Strecker, nyújtó, l-o.
Streckhammer, nyújtó pöröly, ko.
Streekholz einer Brücke, kötő 

gerenda, é.
Streckleere, nyújtás mértéke, 

vastagság mértéke, ko.
Streekofen, nyújtó pest. l-o.
Streckpresse, nyújtó szorítója, 

hengerszorító, ko.
Streeksehicht einer Mauer, kötő 

réteg. é.
Streekwaare, nyújtott áru. l-o.
Streekwalze, nyújtó henger, l-o.
Streekwalzwerk, nyújtó henger

mű. ko.
Streekwerk, nyújtó mű. ko.
Streckzeiehen, nyújtó jegy. ko.
Streich, csapás, ütés.
streichbäume, vezető gerendák. 

b.
Streichbrett bei der Formerei,

csapó lécz. ko
Streieheisen, csapó vas. ko.
Streichen, csapás, vonulás, vo

nulat. irány. b.
Streichende Strecke, szintes vá

gat, csapás szerinti vágat. b.
Streichendes Feld, csapásmenti 

telek. h.
Streichholz, csapófa.
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Streiehmass, vonalzó szer. é.
Streiehnadel, dörzsölő próbatű. 

kJ.
Streiehstein, dörzsölő próbakő. 

kJ.
Streichtorf, simított tőzeg. b.
Streichungslinie, csapás vonala. 

hm.
Streichungsriehtung, csapás irá

nya. b.
Streichungsstunde,Streiehungs- 

winkel, csapás szöge. bm.
Streifen auf Mineralien, sávok. 

á. Streifen, die sieh vom 
schlechten Eisen ablösen, 
foszlányok, ko.

Streifiges Roheisen, sávos nyers
vas. ko.

Streifschiene, vezetéksín. gé.
Streit, vita, pör.
Streiten, vitázni, porolni.
Streitfrage, vitatárgy.
Streitig, vitás.
Streitsüchtig, veszekedő.
Strenge, szigorúság.
Strengflüssig, nehezen olvadó. 

ko.
Strengflüssigkeit, nehéz olva- 

dékonvság. ko.
Streubüchse, porzó tartó.
Streuholz, hidlásfa. é.
Streukupfer, rézsziporka, ko.
Streusand, porzó.
Streusandbüchse, porzó tartó.
Strich, karezolat. á.
Stricheisen, csapóvas. ko.
Strichnadel, dörzsölő próbatü. 

ké.
Striehprobe, dörzsölő próba. ké.
Strichstein, dörzsölő próbakő. 

kJ.
Strick, kötél.
Stricte, szigorúan.
Striegel, csap a tógátaknál, b.
Striegelsehaeht, csapakna. I>.
Stroh, szalma.
Strohdach, szalmafödél. é.

Strom, folyam, áramlat; elektri
scher Strom, elektromos fo
lyam.

Stromabwärts, folyás irányában, 
lefelé.

Stromaufwärts, folyás ellen, föl
felé.

Stromapparat, árasztó mü. z.
Strombett, folyammeder.
Strombreeher, sarkantyú, é.
Strömen, áramlani.
Stromeyerit, esüstrézsulfuret. «.
Stromlauf, víz folyása.
Stromleiter, árvezető.
Stromrichtung, áramlat iránya.
Stromsetzmaschine, vízsugaras 

ülepítő, z.
Stromstärke, áramlat erőssége.
Stromstrieh, víz sodra.
Strömung, áramlás.
Stromverlust, áramlat veszte

ség.
Stromverzweigung, áramlat el

ágazása.
Stromwender, árváltogató.
Strontian, strontian. v.
Strossbaum, hosszanti gerenda. 

é.
Strossenbau, a. m. Sohlenbau,

talpfejtés, b.
Strossenulmbau, talp-oldalfojtés. 

h
Struetur, alkotás, szerkezei, szö- 

vezel: körnige Struetur, szem
csés -/.övezet ; faserige 
Struetur, rostos szövezet ; 
blättrige Struetur, leveles 
sző vezet . /.

Stubengelehrte, szoba tudós.
Stueeatur, müvakolat. J
Stuceaturboden, vakolat meny- 

nyezet. é.
Stuceaturdeeke, vakolt mennye

zet. é.
Stuceaturgyps, vakolatgipsz. é.
Stück, darab ; Stück beim Stück- 

ofenbetrieb, bocs. ko.
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Stückarbeit, darabszám-munka.
β ·

Stückarbeiter, darabszámra dol
gozó. (jé.

Stückeln, darabolni. 
Stückelung1, darabolás. 
Stückgalmei, darabos galináj. ú. 
Stückkohle, darabos kőszén, h. 
Stückofen, huvenypest. ko. 
Stückofenarbeit, hevenypesti 

olvasztás, ko.
Stückweise, darabonként. 
Studien, tanulmányok. 
Studienfond, tanulmányi alap. 
Studienjahr, tanév.
Studienplan, tanterv.
Studiren, tanulni.
Stufe, fok, lépcső; é. Stufe, a. 

m. Erzstufe, érczdarab, ás
ványdarab ; Stufe, a. m. Ge- 
dingstufe, szakmányjegy. b. 

Stufenfolge, fokozat. 
Stufenrolle, lépcsős korong. (jé. 
Stufenweise, fokonként. 
Stuffenbohrer, jegyfúró. b. 
Stuffenhammer, alakító kala

pács. h.
Stufferz, darabos érez. h.
Stuhl, szék; stehender Stuhl,

álló födélszék ; liegender 
Stuhl, fekvő födélszék. é. 

Stuhlbezirk, járás.
Stuhlfette, székkoszorúfa. é.
S tuhlrichter, j á rá s b í ró. 
Stuhlsäule, székoszlop, é. 
Stuhlschwelle, széktalpfa. é. 
Stuhlsystem, székrendszer, é. 
Stulpe, haj bika. (jé.
Stulpkolben, bajtókás dugattyú.

β ·
Stulpliederung, bajtókás zárlat. 

(jé.
Stümper, kontár.
Stümpern, kontárkodni.
Stumpf, tompa.
Stumpfeekig, tompa szögletü. 
Stumpfkantig, tompa élű.

Stumpfmachen ein Werkzeug,
eltompítani, (jé. 

Stumpfwinklig, tompaszögű. 
Stunde, óra.
Stundenabnehmen, fokot leol

vasni a tájékozón. bm. 
Stundenkreis, fokkör. bm. 
Stundenring, fokkör. bm. 
Stündlich, óránként.
Stupidität, butaság.
Stupp, a. m. Quecksilber

schwärze, kényesőkorom. ko. 
Sturm, zivatar.
Sturmband, szélkőtés. á.
Sturz, omlás.
Sturzabtheilung, gurító torok. 

b.
Sturzblech, vékony vaslemez, ko. 
Sturzboden, deszkamennyezet, é. 
Sturzbühne, hányó állvány, ki

borító állás. b.
Stürze, lemezlapkák, ko.
Stürzen, buktatni, h.
Stürzer, buktató, b 
Stürzermeister, szállító mester. 

b.
Stürzerrad, buktató kerék. b. 
Stürzerradhaggen, buktatókerék

horga. b.
Sturzgerüst, buktató állás. b. 
Sturzgitter, buktató rács. b. 
Sturzhaggen, buktató horog. b. 
Sturzhöhe, buktató magasság, h. 
Sturzkette, buktató láncz. b. 
Sturzofen, buktató pest. ko. 
Sturzplatz, hányó tér. b. 
Sturzrad, buktató kerék. b. 
Sturzrolle, gurító. T>. 
Sturzschaufel, forgató lapát. b. 
Sturzschürze, buktató láncz. h. 
Sturzschutt, guritó. b.
Sturzsieb, vető szita. é. 
Sturztram, mennyezetgerenda, é. 
Stürzung, érczhalmozás; bánya

vám. b.
Stürzungsbuch, érczhalmozás 

jegyzőkönyve, b.
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Sturzvorrichtung·, ürítő készü
lék, buktató készülék, b. 

Sturzwagen, buktató csille, b. 
Stützbalken, gyámgerenda. é. 
Stützbogen, támasztó ív. é. 
Stutze, Stutzenglas, hengerüveg.

Stütze, gyám, támasz, é. 
Stützen, megtámasztani, é. 
Stutzenrohr, rövid cső. jé. 
Stützensäulenschuh am Krahn, 

az emelőgém oszlopsamja. (jé. 
Stützenschuh, támaszsaru. é.. 
Stützenständer bei Hobelma

schinen, szánaljtartó állvány. 
dt-

Stützkegel am Thür und Fen
sterbeschlag, sarokvas. é. 

Stützmauer, támaszfal. é. 
Stützpfeiler, gyámpillér, b. 
Stützpunkt, támaszpont. 
Stützzapfen, támaszcsap. é.
Styl, stilus, írásmód, építésmód, 

müirány.
Stylistik, fogalmazástan. 
Subaltern, alattvaló. 
Subapenninenformation, sub- 

apennini képződvény. /. 
Subarenda, albérlet. 
Subarendator, albérlő. 
Subcommission, albizottság. 
Subhastation, árverés. 
Subjectivität, alanyiság. 
Subjournal, alnapló.
Sublimat, lengitmény. v. 
Sublimation, föllengítés. r. 
Sublimationsproduet, lengít- 

mény. c.
Sublimiren, föllengitení. v. 
Sublimirgefässofen, föllengitő 

edénypest. h-n.
Sublimirofen, föllengitő pest. ]<0. 
Submissionsofferte, ajánlat. 
Submissionstermin, ajánlati ha

táridő.
Submittent, ajánlattevő. 
Subordination, alárendeltség. 
Suboxyd, suboxíd. p.

Subrector, aligazgató. 
Subscribent, aláíró. 
Subscription, aláírás.
Subsilieat, alszilikát. n. 
Subsilieatschlacke, alszilikát sa

lak. ko.
Subsistenz, élelmi átlapol, meg

élhetés.
Substanz, anyag.
Substituiren, hely olt esi leni. 
Substitut, helyet!es. 
Substitution, helyettesiIés. 
Substrat, tárgy.
Subtangente, alérintő.
Subtil, finom.
Subtilität, finomság. 
Subtraction, kivonás. 
Subtractionszeichen, kivonás 

jegye.
Subtrahiren, kivonni. 
Subvention, segítség.
Successiv, egymásra következő. 
Success, siker.
Succurs, segítség.
Succussorisch, lüktető, z. 
Sucher, kereső, b.
Suchen, keresni, kutatni, b 
Suchort, kutató vájatvég. b. 
Suchstollen, kutató táró. b. 
Suchstrecke, kutató vágat. /,. 
Süd, Süden, dél. lm  
Sudhütte, sófőző ház. sb. 
Südlich, dél i, délszaki, b. 
Sudofen, forraló kemencze. />r. 
Südost, délkelet, bm.
Südöstlich, délkeleti, bm. 
Sudpfanne, sóüst. sb.
Südpol, déli sark. bm.
Sudsalz, főzött só. sl>. 
Sudsehaale, forraló csésze, pn. 
Sudsehaffel, forraló dézsa. pv. 
Sudwerk, só főz fi mű. sb. 
Sudwerkskunde, sófőzéstan sb. 
Südwest, délnyugat, bm. 
Südwestlich, délnyugati, bm. 
Sudwürdig, főzésre érdemes, sb. 
Sufficient, elegendő.
Suite, kíséret.
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Sujet, li'irjjTv.
Sulfat, ki ιιΓιΙ'Ί. ■».
Sulfid, suliid. V.

Sulfür, snIllír. r.
Sulfuret, sulfuret. r.
Sulfosalze, kénsók. r. 
Sulfosäuren, kénessavak. v. 
Sulfuration, kénelés, kénül és. v 
Sulusehlaeke, szulusalak. ko. 
Sulusehmelzen, szuhmlvaszlás. 

ko.
Sulusehmiede, szulnkészelés. ko. 
Summarisch, összes, összefoglalt, 

sommás.
Summarium, összegezés, fogla

lat.
Summe, összeg, somma. 
Summiren, összeadni, összefog

lalni.
Sumpf des Schachtes, aknafe

nék, habzó; b. Sumpf eines, 
Ofens, pestgübü; Sumpf eines 
Herdes, gyűjtő gödör; ko. 
Sumpf bei Pochwerken, tócsa.

Sümpfen, vizet kimeríteni, h. 
Sumpferz, mocsárérez, limonit. ά. 
Sumpfgas, mocsárlég. v. 
Sumpfig, mocsáros. 
Sumpfkasten, víztartó. I>. 
Sumpfofen, gübüspest. ko. 
Sumpfpiatte des Flammenofens, 

tűzhely alaplapja, ko. 
Sumpfrohr, fenékcső. b. 
Sumpfsatz, fenékszivattyú, h. 
Sumpfschlich, iszap színpora. s. 
Sumpfstrecke, fenékvágat. b. 
Sumpfwasser, fenékvíz. b. 
Superaedificat, felülépitmény. é. 
Superarbitriren, felü 1 vizsgálni. 
Superdividende, fölös osztalék. 
Superficies, fölszín.
Superiorität, felsőség. 
Supermangel, másod hiánylat. 
Supernumerär, szám (előtti. 
Superplus, fölösleg. 
Superrevision, felülvizsgálat. 
Supplement, kiegészítek.

Supplementär, kiegészítő.
Supplementärwinkel, kiegészítő

szög.
Supplent, helyettes.
Support, szán, szánalj,késtartó. <j<’.
Supportsäule hei Hobelmaschi

nen, gyalugép késtartójának 
oszlopa, (jé.

Supportstütze, szánaljtartó. jé.
Suppositum, előfeltétel.
Surrogat, pótló szer.
Suspendiren, felfüggeszteni.
Suspendirung, felfüggesztés.
Suspensopost, függőben levő té

tel.
Suspieiös, gyanús.
Sustentation, föntartás.
Süsswasserformationen, édes

vízi képződvények. f .
Süsswassergebilde, edésvizi kép

ződmények. f.
Süsswasserkaík, édesvízi mészkő.

f
Süsswasserleitung, édesvíz ve

zetéke. é.
Süsswasserquarz, édesvízi 

kvarcz. f.
Syenit, szienit. / .
Syenitgranit, szienitgránit. f.
Syenitporphyr, szienitporfir. / .
Sylvanit, arany-ezüst-tellurit, 

írásércz. á.
Symbol, jelkép.
Symmetrie, arányosság, össze- 

hangzás.
Symmetrisch, arányos, össze- 

hangzó.
Symptom, jelenség.
Synonim, hasonló értelmű.
Synopsis, átnézet.
Synthese, összevetés.
Synthetischer Weg, összevető 

mód.
System, rendszer.
Systematisch, rendszeres.
Systemisiren, rendszeresíteni.
Systemlos, rendszer nélkül.
Systemlosigkeit, rendszerhiány.
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τ.
Tabellarisch, rovatos, táblázatos. 
Tabelle, kimutatás, táblázat. 
Taehel, a. m. Deul, bocs. k  
Taet, tapintat.
Tactlos, tapintatlanul.
Tadel, feddés.
Tadelhaft, hibás.
Tadellos, feddhetetlen.
Tadeln, feddeni.
Tafel, tábla.
Tafelförmig1, tábla alakú. 
Tafelscheere, lemezolló, ko. 
Tafelschiefer, táblapala. f.
Tag, fölszint. b.
Tagarbeit, külső munka. b. 
Tagaüfnahme, külső mérés. hm. 
Tagbau, fölszinti növelés, b. 
Tagbergwerk, fölszinti bánya. b. 
Tagbruch, omlás a fölszinten, 

horpadás, sülyedés. b. 
Tageblatt, napi lap.
Tagebuch, napló.
Tagedienst, nappali szolgálat, b. 
Tageinbau, fölszinti nyitvány. b. 
Tagereise, egy napi út.
Tagerz, fölszinti érez b 
Tagesbefehl, napi parancs. 
Tagesbericht, napi jelentés. 
Tageseours, napi árkelet. 
Tageslicht, napvilág. 
Tagesordnung, napi rend. 
Tagespresse, napi sajtó. 
Tagewächter, nappali őr. b. 
Tagewerk, napi munka. b. 
Tagförderung, külső szállítás. 

b.
Taggang, fölszin ti ér. b. 
Taggebäude, külső épület, b. 
Taggebirge, fölszinti kőzet. b. 
Taggegend, fölszinti vidék. b. 
Taggehalt, Taggeld, napi díj. 
Taggraben, külső árok. b. 
Taggränze, fölszinti határ. />. 
Taghutmann, külső felőr, kübő 

ügyelő, b.
Tagkarte, fölszinti térkép, b.

Tagkranz, aknaszáj kerete, b.
Täglich, naponként.
Taglohn, napszám, napi bér. b.
Taglöhner, napszámos, b.
Tagluft, külső lég. b.
Tagmanipulation, külső kezelés. 

b.
Tagmass, fölszinti bányatelek, b.
Tagpumpe, külső szivattyú, b
Tagrösehe, külső árok. b.
Tagsatzung, tárgyalás határ

napja. b.
Tagschacht, fölszinre nviló akna. 

b.
Tagschicht, külső munkaszak. b.
Tagschreiber, napi díjas Írnok.
Tagstollen, fölszinre nyíló táró. 

b.
Tagstrecke, fölszinre nyíló része 

a tárónak, b.
Tagstück des Stollens oder 

Schachtes, a táró vagy akna 
torkolata, b.

Tagventil bei Wassersäulenma- 
sehinen, külső szellentyü. (jé.

Tagwasser, külső víz, lölszini víz. 
b.

Tagzimmerling, külső ács. b.
Tagzug, külső huzat. hm.
Talent, tehetség.
Talentvoll, tehetséges.
Talg, faggyú.
Talk, talkkő. / .
Talkartig, taíkszcrü. f.
Talkerde, keserüföld. á.
Talkglimmer, talkcsillám. / .
Talkschiefer, talkpala. /'
Talkspath, magnesit. / .
Tangente, érintő.
Tangentenboussole, érintői tájé

koztató. bm.
Tangentialkraft, érintő erő.
Tangentialpunkt, érintő pont.
Tangiren, érinteni.
Tanne, fenyőfa, érd.
Tannenbaumstahl, dreimal raf- 

finirter Stahl, fenyő jegyű 
aczél. ko.
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Tannenit, réz-bizmulsulfür. <i. 
Tannenwald, fenyöerdü. m l. 
Tantiéme, j 111;11<■ k, részilleték. 
Tapiropopeus, tapimpomis. /'.
Tara, burkolalsuly, göngyöletsuly. 
Tarif, áijegyzék, árszabály, díj

szabás, lai'ilá.
Tarifänderung·, díjszabás változ

ta lása.
Tarifaufhebung, díjszabás meg

szüntetése.
Tariferhöhung·, díjszabás m c -

léso,
Tarifermässigung, díjszabás 

csökkentése.
Tarifmässig, díjszabás szerint. 
Tarifsatz, díjtétel.
Tarifwesen, díjszabás ügyei. 
Tariren, göngyölni súlyát meg

állapítani, kiegyenlíteni. 
Taschenbohrer, füles fúró. h. 
Taschenbuch, zsebkönyv. 
Taschenkelle, merő kanál. h>. 
Taschennivellirinstrument, lej-

tező zsebmüszer. bm. 
Tastzirkel, öblös körző. jr. 
Taub, meddő. b.
Taube Berge, meddő törees. b. 
Tauber Ort, meddő vájatvég. b. 
Taubes Gestein, meddő kőzet. b. 
Taubes Korn, meddő szemecske.

Taubes Mittel, meddő köz. b. 
Taucherkolben, bú várdugattyú. 

<J''·
Taucherpumpe, búvárszivattyú.

Taufname, kérészi név. 
Taufschein, keresztlevél. 
Taugenichts, semmire való. 
Tauglich, alkalmatos.
Tausch, csere.
Täuschen, ámítani. 
Tauschgeschäft, csereüzlet. 
Täuschung, csalódás 
Taxation, becslés.
Taxator, becslő.
Taxe, díj, illeték.

Taxfrei, díjtól mentes.
Taxodium, taxodium. / .
Taxus, tiszafa, m l.
Technik, műszak, technika.
Techniker, technikus, műegye

temi hallgató.
Technisch, múlani, műszaki, mű

ipari.
Technischer Ausdruck, műszó.
Technologie, iparműtan.
Tegel, tályog, agyag, nyirok, f .
Teich, ló.
Teichbassin, tómedencze. b.
Teichbau, tóépítés, b.
Teichdamm, tógát, b
Teichgerinne, tócsatorna. b.
Teichgraben, tóárok. b.
Teichsohle, tó fenék. b.
Teiehspiegel, tó színe. I>
Teichspindel, tózár orsója, b.
Teiehstätte, tóbely.
Teichsumpf, tófenék. b. 
Teichwärter, lóőr. b. 
Teiehwasser, ló viz. h.
Teich, a. m Luppe, bocs. ko.
Telegramm, gyorshír, elektro

mosan jelzett bír, telegram, 
jelzett bír.

Telegraph, gyors hirező, elek
tromos posta, telegraf, hírjelző, 
messzéiró.

Telegraphenamt, gyorsbírező 
hivatal, hírjelző hivatal, mesz- 
szeiró hivatal.

Telegraphenstation, hír jelző ál
lomás, messzeíró állomás.

Telegraphiren, gyorshírt adni, 
bírt jelezni.

Telegraphisch, hírjelző útján, 
messzeíró útján.

Telephon, messzeszóló, telefon.
Teleskop, messzelátó cső.
Teller, tányér.
Tellermetall, égetett f'oncsor- 

ezüst. ko.
Tellerventil, tányérszellentyű. <jé.
Tellur, tellur, v.
Tellurblei, tellurólom. v.

21
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Tellurerz, tellurércz. b. 
Tellursilber, tellurezüst. r. 
Temper, a. m. Register, sza

bályzó szellcntyti. ko. 
Temperatur, hőm érsek. 
Températurweehsel, hőmérsék- 

változás.
Tempern, lágyítani, ko 
Temperofen, lágyító kemencze. 

ko.
Temperofenzange, tégelyfogó. 

ko.
Temporär, ideiglenes. 
Temporisiren, időzni.
Tendenz, czélzat.
Tendenziös, czélzatos.
Tender, szerkocsi. íjé. 
Tenderloeomotive, szerkocsis 

lokomotív. <jé
Tennantit, réz-vas-sull'-arzenit, 

arzénfakóércz. A.
Tentaculiten, tentaculitok. /. 
Terasse, foktér, padhát, terasz. 
Terassenartig, lépcsőzetes. 
Terebratula, terebratula. /'. 
Termin, határidő.
Terminologie, műnyelv.
Terrain, tér, földterület. 
Terrainaufnahme, térfölvétel.

hm.
Terrainkenntniss, térismeret. 
Terrainschwierigkeit, térokozta 

nehézség.
Terrainverhältniss, térviszony. 
Territorium, terület, birtokha

tár.
Tertiär, harmadkon, f .
Tertiäre Periode, harmadkor. /'. 
Tesseralkies, kobaltkovacs, ar

zénkobalt. «.
Te$seral System, szabályos rend

szer. á.
Testasche, Testherd, Testmasse,

leűző tűzhely anyaga, ko. 
Teste, Testschale, Testschüssel,

leűző csésze, ko.
Testimonium, bizonyság, bizo

nyítvány.

Testring’, tűzhelykeret. ko.
Tetartoedrische Gestalt, negye

de« alak. A.
Tetradymit, tollcrhizrmit, tótra - 

dymit. A.
Tetraeder, tetraéder, négyes alak. 

A.
Tetraedrit, réz-sullb-slibit, fakó- 

ércz. A.
Tetragonale Prismen, négyzetes

oszlopok, ú.
Tetragonale Pyramide, négy

zetes piramis. A.
Tetragonal Skalenoeder, négy

zetes sánta. A.
Tetragonal System, négyzetes 

rendszer, ó.
Tetragonal Trapezoeder, négy

zetes trapezorder, ύ.
Tetrakishexaeder, négyszerhat- 

huszonnégyes. A.
Tetrakontaoetaeder, negyven- 

nyolczas alak. á.
Teufe, mélység. /-. 

i Texel, a. in. Dechsel, vájó fejsze.
I é .

Text, szöveg.
Textirung, szövegezés.

I Textur, szövedék, szó vezet, al
kotás. f .

Texturerscheinungen, sző vezeti 
jelenségek, f.

Thal, völgy.
Thalbahn, völgyi pálya.
Thalbildung, völgyképződés, f.
Thalenge, völgyszoros.
Thaler, tallér.
Thalgehänge, hegy 1 (j (ő. 

i Thalgrund, völgyfenék.
J Thalmulde, völgyieknél. /'.

Thalrinne, völgy csatorna, folyó 
völgye. /'.

Thalübergang, völgy áthidalása.

Thatbestand, tény álla d ék.
Thatbestandsprotoeoll, tényál

lás jegyzőkönyve.
Thaterhebung, tény fölvétel.
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Thätig, tevékeny.
Thätig’keit, tevékenység. 
Thatkraft, erő, tetterő. 
Thätlichkeit, tettlegesség. 
Thatsaehe, tény.
Theer, kátrány.
Theeranstrieh, kátrányozás. 
Theeren, kátrányozni. 
Theerofen, kátránykemencze. 
Theerpappe, kátrányos papiros. 

é.
Theerwasser, kátrány víz.
Theil, rész.
Theilbar, osztható.
Theilbarkeit, őszi hatóság. 
Theilbetrag, részösszeg. 
Theilbrett, zagyosztó. z. 
Theileisen, osztó vas. ka. 
Theilen, osztani; Erze theilen, 

erezet mérni; b. eine Ansicht 
theilen, nézetben osztozni. 

Theilhaber, részes.
Theilkreis, fokkor, hm. Theil- 

kreis eines Rades, osztó kör.

Theilmaschine, osztó gép, </<'. 
Theilmesser, osztó kés. 
Theilnahme, részvétel 
Theilnehmen, részlvenni. 
Theilnehmer, részes.
Theilpunkt, osztály pont.. 
Theilriss, osztó kör. ,/■. 
Theilsand der Former, osztó 

anyag. ka.
Theiistrieh, osztó vonal. 
Theiltafel, zagyoszló. z. 
Theilung, osztás, oszlály; Erz- 

theilung, érezni érés. h. 
Theilungsfläehe, szelő lap. á. 
Theilungsgestalt, szelvényalak. 

á.
Theilungsriehtung, szelvény irá

nya. á.
Theilungsstrecke, osztó vágat.

I.
Theilweise, részenkénl, részben. 
Theilzirkel, osztó körző.
Thema, tárgy.

Theodolit, szögmérő, teodolit.
hm.

Theorem, tantétel.
Theoretisch, elméleti.
Theorie, elmélet.
Therme, hőforrás.
Thermometer, hőmérő.
Theuer, drága.
Theuerungszulage, drágasági 

pótlék.
Thierische Reste, állati marad

ványok. / .
Thon, agyag; feuerfester Thon,

tűzálló agyag.
Thonartig’, agyagnemü. 
Thonbohrer, agyagfúró. b. 
Thoneisenstein, agyagos vaskő, 

limonit. á.
Thonerde, agyag. út. 
Thonglimmersehiefer, agyagos 

csillámpala. /'.
Thongrube, agyagbánya. 
Thonhaltig, agyagtartalom. 
Thonig, agyagos.
Thoniger Sandstein, agyagos 

homokkő. /'.
Thoniger Sediment, agyagos 

üledék. / .
Thonknetmaschine, agyaggyúró

gép. <jé„
Thonmergel, agyagos márga. f. 
Thonschiefer, agyagpala. f. 
Thonsehlamm, agyagos iszap. /. 
Thonschleder, gyűrött agyag. Ico. 
Thonstein, agyagkő, megkemé

nyedett agyag. /'. 
Thonsteinporphyr, agyagkőpor- 

fir. /'.
Thontiegel, agyagtégely, ke. 
Thonwaaren, agyagáruk.
Thor, kapu. c.
Thorband, kapupánt. é. 
Thorflügel, kapuszárny. L 
Thorheit, esztelenség.
Thorkegel, kapusarokvas, kapu 

forgó vas. é.
Thorpfoste, kapufélfa, é. 
Thorschloss, kapuzár. é.

21*
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Thorschlüssel, kapnkulcs. 
Thorschwelle, kapuküszöb. é. 
Thron, trón.
Thunliehkeit, lehetőség.
Thür, ajtó. L 
Thürangel, ajtósaik. {>. 
Thürband, ajtópánt. <■. 
Thürbekleidung, ajtóbéllés. r. 
Thürbesehlag, ajtóvasalás. L 
Thürblende, vakajtó, fülke. <·. 
Thürflügel, ajtószárny. <’. 
Thürhebel beim Puddelofen, 

ajtó emelő karja. ko. 
Thürhebelstange beim Puddel

ofen, az ajtó emelőkarjának 
rúd ja. ko.

Thürhebelstütze beim Puddel
ofen, az ajtó emelőkarjának 
támasza, ko.

Thürkappe, ajtósüveg. b 
Thürkegel, ajtósaik, c. 
Thürklinke, ajtókilincs. P 
Thürl, ajtócska.
Thürrahmen, ajtókeret. 
Thürriegel, ajtóretesz, e. 
Thürsehloss, ajtózár, é. 
Thürschwelle, ajtóküszöb. L 
Thürspalte, ajtóhasadék. 
Thürstock, ajtóiéi; é. ajtókötés. 

b.
Thürstockzimmerung, ajtókötés. 

b.
Thürverkleidung, ajtóbéllés. é. 
Thürverschluss, ajtózár, c.
Tief, mély.
Tiefbau, mély mívclés. (>. 
Tiefbaugrube, mély bánya. b. 
Tiefbausehacht, mély akna. b. 
Tiefbausohle, mély szint. !>. 
Tiefbaustollen, mély táró. L. 
Tiefbohrung, mély fúrás. b. 
Tiefe, mélység, b.
Tiefen, mélyíteni, ko.
Tiefgabel, mélyítő villa. ko. 
Tiefhammer, mélyítő pőrölv. ko. 
Tiefhammergabel, üllőkar. ko. 
Tiefstes, legmélyebb szint. b. 
Tiefwaare, mélyített áru. ko.

\ Tiegel, tégely, ko. 
Tiegelabstreieheisen , lölzék- 

szedő. ko.
Tiegeldeckel, tégely léd ő. ko. 
Tiegeldreifuss, tégely háromlába. 

P1'·
Tiegelgiesserei, tégelyből önlés.

k o .

Tiegelguss, tégelyből öntés. ko. 
Tiegelkranz, iégelykoszoní. /><·. 
Tiegelkrätz, légelylapadék. ko. 
Tiegelofen, tégely pest ko. 
Tiegelprobe, öntés [íróba. kő. 
Tiegelprobirofen, légelves kémlő 

pest. kó.
Tiegelsehlacke, tégelvsalak. ko. 
Tiegelsehmelzen, tégeiyolvasztiis. 

ko.
Tiegelzange, tégelyfogó. ko. 
Tiegelzirkel, tégelyfogó. ko. 
Tilgen eine Schuld, adósságot 

törleszteni.
Tilgungsfond, törlesztő alap. 
Tilgungsquote, törlesztés rész

lete.
Timazit, tracbitzöldkö, timazit.

./■
Tinte, ténta.
Tintenfass, ténta tarló. 
Tippelbaum, merni vezet gerenda.

é.
Tippelboden, gerendamenuyezet.

é.
Tirolit. rézbab. á.
Tisch, asztal.
Tischblatt, asztalkái, hm. 
Tischler, asztalos.
Tischlerarbeit, asztalosmunka.

Tischlerwerkstatt, asztalosaiü- 
hely. é.

Titan, titan, r.
Titaneisen, Titaneisenerz, Ti

taneisensein, titanvaskö, me· 
naccanil. <t.

Titel, cziin.
Titelblatt, czimlap.
Titelsucht, czímvágy.
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Titre. próbamennyiség. I,··'. 
Titrirmethode, lérfogatos próba. 

ké.
Titrirprobe, lérfogatos próba. Ir. 
Titular, czímzeles.
Titulatur, czíiin'zé-.
Tituliren, czimezui.
Tod, halál.
Todesfall, halálozás. 
Todesgefahr, életveszélv.
Todt, hal.ilt.
Todtbrennen, Iálságosán égetni. 

Ιό.
Todtes Feld, vájásra nem méltó 

telek. h.
Todte Wetter, álló levegő, b. 
Todtgebaut, teljesen lefejtetetL.

h.
Todtgepoeht, lünkre zúzatott. z 
Todtgestampft, lünkre zúzatolt.

i .
Tödtlieh, haiti les.
Todtsöhlige Strecke, egészen 

vízszintes vágat. b.
Todtsprechen eine Grube, bá

nyát vájásra érdemellennek 
nyilvánítani, h.

Toisiren, toazirozni.
Tollkühn, vakmerő.
Tombak, tompák.
Tombazit, nikol-arzénsullhr. A. 
Tonne, Ionná, hődön, kád. 
Tonnengebläse, kádhívó. I·,,. 
Tonnengewölbe, dongahollozal.

Tonnenholz, Tonnenlatte, sikló
léeZ. b

Tonnenleitung, hüdünvezeték. f>. 
Tonnlage, lejlés. !>.
Tonnlägig, lejtős; tonnlägiger 

Schacht, lejtő akna. b. 
Tonnlaglinie, lejtés vonala, dő

lés vonala, hm.
Topas, topáz. A.
Topasfels, lopázszikla. /'. 
Töpferarbeit, fazekas munka. é. 
Töpferthon, fazekas agyag. f. 
Topfgiesserei, edényöntés. ko.

Topographie, helyrajz.
Topographisch, helyrajzi.
Torbernit, urán-rézhydrophos- 

plial. torbernit. A.
Torf, lőzeg. A.
Torfbohrer, tőzegfúró. h.
Torfcoke, szenített tőzeg. ko.
Torffeuerung, tőzegtűzelés. ko.
Torfgrund, tőzegláp.
Torfkohle, tőzegszén. ko.
Torfkohlenhochofen, tőzegszén- 

nel olvasztópest. ko.
Torfkohlenofen, tőzegszenítő ke- 

mericze. ko.
Torfmoor, tőzegláp.
Torfsteehen, tőzeget ásni.
Torfsteeherei, Torfstich, tőzeg

ásás. b.
Torsion, csavarás.
Torsionsfestigkeit, csavarás el

leni szilárdság, yé.
Torsionskraft, csavaró erő. yé.
Torsionswiderstand, csavarás 

iránti ellenállás, yé.
Torsionswirkung, csavaró ha

tás. yé.
Torta bei der amerikanischen 

Haufenamalgamation, fon-
esorhalom. ko.

Total, összes.
i Totalaufwand, összes költség.

Totalbetrag, teljes összeg, fő
összeg.

Totaleinnahme, összes bevétel.
Totaleffeet, teljes hatás.
Totalgefälle, összes esés. hm.
Totalsumme, főösszeg, teljes 

összeg
Totalvermögen, összes vagyon.
Tour, fordulat, yé.
Trace, nyom. é.
Trachydolerit, trachidolcrit. f.
Trachyt, trachit. / .
Trachytgrünstein, trachitzöldkő, 

timazit. f.
Trachytporphyr, trachitporflr, 

liparit. f.
Traeiren, nyomot jelezni, é.
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Traeirung, nyomjelzés. ί>. 
Tragbalken, gyám gerenda. <>. 
Tragband, gyámkötés.
Tragbar, hordozható. 
Tragbogen, gyámív. L 
Tragbrücke, gyámhíd. β .  
Tragen, vinni, hordani, elbírni. 

gé.
Träger, tartó, gyarafa. gyámvas. 

é.
Trägerlohn, vitelbér. 
Tragfähigkeit, teherbírás, elbír- 

hatás, elbíró képesség, β .  
Trägheit, tehetetlenség, β .  
Trägheitsmodul, tehetetlenség 

mértéke, β .
Trägheitsmoment, tehetetlenségi 

nyomaték, β .
Tragkraft, elbíró erő, elbíró ké

pesség. β .
Tragkranz, vállkáva. h. 
Tragmodul, elbírás mértéke, β .  
Tragpfeiler, gyámoszlop. /. 
Tragstein, válikő. L 
Tragstempel, gyámoszlop. h. 
Tragvermögen, teherbírás, el

bíró képesség, β .
Tragweite, kihatás.
Tragwerk, palló. h.
Tragzapfen, gyámcsap. r.
Train, vonat.
Tram, gerenda, r.
Trampeleisen, sinvas. h. 
Tramschliesse. gerendakapocs. 

é.
Tramstich, fiókgerenda, é. 
Tränken, a. m. imprägniren, 

áztatni, telíteni, h. 
Transaction, alku. egyezség. 
Transferiren, áthelyezni. 
Transformation, átalakulás. 
Transitorisch, átmeneti. 
Translator, fordító.
Translatum, átvitel, áttétel. 
Transmission, átvezetés, közlés. 

β .
Transmissionsrad, átvezető ke

rék, közlö kerék. β .

Transmissionsriemen, ál vezető 
szíj, közlő szíj. β .

Transmissionsscheibe, ál vezető 
korong, közlő korong, β .

Transport, szállítás, a számvi
telben: átvitel.

Transportabel, hordozható.
Transportanmeldung, szállítás 

bejelentése.
Transportbedingungen, szállí

tás feltételei.
Transporteur, szögrakó. hm.
Transportfähigkeit einer Eisen

bahn, vasút szállító képessége.
Transportkosten, szállítás költ

ségei.
Transportmittel, szállítás esz

köze.
Transportwagen, szállító kocsi.
Transversale, átszelő.
Transversalmasstab. átszelő 

mérték, hm.
Trapez, trapéz.
Trapezoid, trapezoid.
Trappgranulit, Irappgranulit. /'.
Trass, trass. / .
Traubenblei, mimelit. ή.
Traubenförmig, fürtös.
Traufbühne, eresz. h.
Traufdach, eresz. h.
Traufrinne, Traufröhre, eresz- 

csatorna. c.
Trauschein, esketés bizonyítvá

nya.
Traverse, keresztkötő. kereszt- 

rúd. β .
Trecken, csillével szállítani, h.
Treckjunge, csilléi·, h
Treffend, találó.
Trefflich, jelesen.
Treibabtheilung des Schachtes,

szállító torok. h.
Treibachse, hajló tengely: ge

kröpfte Treibachse, köayökös 
hajtó tengely. β·.

Treibarbeit, leűzés. ko.
Treibasche, leűző hamu. /re.
Treibcylinder, hajtó henger, β .
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Treibelohn, Ι<·ΠκΓ> bér. ko.
Treiben das Blei, le ('mii ólmot; 

ko. treiben, a. m. fördern,
szállítani aknában ; einen Stol
len treiben, bírót, hajtani; 
ein Gesenk treiben, ereszke
dést mélyíteni; I/. eine Scheibe 
treiben, tárcsát verni, mélyí
teni. /,v>.

Treiber, leíizö. ko.
Treibfäustel, sulyok, b.
Treibgefäss, szállító edény. A.
Treibgestänge, hajló rudazat.

</'■
Treibhammer, mélyítő kalapács. 

no.
Treibhaus, Írűző ház ; ko. akna

ház. Ii
Treibherd, leűző tűzhely, ko.
Treibherdesse, leíizö tűzhely ké

ménye. ko.
Treibherdhaggen, leíizö horog. 

ko.
Treibherdkranz, leűzőtűzhely 

koszorúja, ko.
Treibherdstössel, leűzőtűzhely 

döngölője. ko.
Treibherdziehring, leűzőtűzhely 

szorítója. ko.
Treibholz, leíizö la. I,v.
Treibhut, leűzni tűzhely kupakja.

k o .

Treibhutaufzug, leűzőknpak 
emelője. ko.

Treibhuthebel, h'űzőkupak emel
tyűje. ko.

Treibhutkranz, leűzőknpak gyű
rűje. ko.

Treibkolben, hajtó dugattyú. jé.
Treibkolbenstange, hajlódugat- 

Ivú rúdja. j é .

Treibkorb, kötéldob. f>.
Treibkraft, hajtó erő. jé.
Treibkunst, szállító gép. h.
Treibkurbel, hajló lorgatlyú. j é .

Treibmeister, szállító mester; !>. 
leíizö mester, ko.

Treibofen, leüzö kemencze. ko.

Treibproeess, leűzés folyamata.
ko.

Treihrad, hajtó kerék. j é .  

Treibrauch, leűzőtűzhely füstje.
ko.

Treibriemen, hajtó szíj. jé. 
Treibrolle, kötélkorong, b. 
Treibsaek, szállító zsák. b. 
Treibsacksehurzkette, szállító

zsák csatló láncza. b. 
Treibsehaeht, szállító akna. b. 
Treibsehale, szállító kosár. b. 
Treibsehicht, szállító műszak. T>. 
Treibsehurzkette, csatló láncz. 

b.
Treibschwefel, nyerskén. ko. 
Treibseil, szállító kötél, aknakö

tél. b.
Treibsohle, leűzőtűzhely ágya.

k o .

Treibstange, leűző rúd; ko. hajtó 
rúd. j é .

Treibstoss, szállító mart. h. 
Treibtonne, szállító bődön. b. 
Treibung, szállítás, b. 
Treibvorriehtung, szállító ké

szülék. b.
Treibwasser, hajtó víz. jé. 
Treibwerk, szállító gép; b. Treib- 

werk, a. m. Werkblei, leüző 
ólom. ko

Trennen, elválasztani, elkülöní
teni.

Trennung, elkülönítés, különvá
lás.

Trennungsapparat, elkülönítő
készülék, z.

Trennungsfläche, váló lap, vá
lasztó lap, választó sík. b. 

Treppe, lépcső, é .  

Treppenabsatz, pihenő, pihen
tető. é .

Treppenfenster, lépcsőablak. é. 
Treppengeländer, lépcsőkorlát.

i ('■·
j Treppenhaus, lépcsőház. é.
I Treppenrost, lépcsős rács. jé.
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Treppenschacht, lépcsős akna. 
b.

Treppenschutt, lépcsős ereszke
dés. b.

Treppenstufe, lépcsőfok, é
Treppenventil, lépcsős szellen- 

tyű. <jé.
Treppenwange, lépcsőfoglaló, é.
Tretgöpel, taposó gép. ß .
Trethaspel, taposó göngörítő. ß .
Tretlatte, taposó lécz. b.
Tretrad, taposó kerék, ß .
Tretscheibe, taposó korong, ß .
Tretwerk, palló. b.
Treu, hü.
Treue, hűség.
Triakisoetaeder , háromszor- 

nyolcz-huszonnégyes. 4.
Triangel, háromszög, ß .
Triangelrolle, háromszög ko

rongja. ß .
Triangelspindel, háromszög ten- 

gelye. ß .
Triangulator, hámmszögelő. hm.
Trianguliren, háromszögeink 

hm.
Triangulirung, háromszögelés.
Trias, triász. /'.
Triasgruppe, triászcsoport. /.
Triasperiode, friászkorszak. /.
Tribunal, törvényszék.
Trichter, tültsér.
Trichterbohrer, töltsérl'úró. b.
Trichterförmig, I ö11sóra 1 ak 11.
Triehterhalter, töltsértartó. h'.
Trichterhängstange, löltsérlüg-

gesztő rúd. lv.
Trichterherd, töltséralaku szér.

Trichterwagen, löltsér dakn csil
le. b.

Trieb aus dem Schachte, lia jias, 
szállítás; b. Trieb am Treib
herd, leűz és. ln.

Triebfeder, indító ok, rugó.
Triebkraft, hajtó erő. ß .
Triebrad, hajtó kerék. ß .
Triebpfahl, cseglye. b.

Triebsand, futó homok. /' 
Triebstange, hajtó rúd. ß .  
Triebstock, fogas henger, ß .  
Triebwerk, hajtó mű. ß .
Trift, úsztatás; erd. csurgó. b>. 
Triften, úsztatni, érd . 
Trifthaggen, kifogó horog. érd . 
Triftholz, úsztatott fa. érd . 
Triftung, úsztatás. érd . 
Triftsehiacke, csurgósalak. lv 
Trigondodekaeder, háromszögű 

tizenkeltős. ú.
Trigonia, trigonia. /. 
Trigonometrie, hároinszögmé- 

réstan.
Trigonometrisch, háromszögtani. 
Triklinisches System, három- 

hajlású rendszer. 4.
Trilling, íergetlyű. ß .
Trilobiten, trilohiták. j . 
Trinkgeld, borravaló.
Trippel, trippel. f .
Trisilicat, hármasszilikál. lv. 
Trisilicatschlacke, I iái-m a sszi li - 

kill salak. lv.
Tritopyramide, harmadrendű pi- 

ramis. 4.
Trittbrett, lépcsődeszka, é. 
Trittbühne, fordúló padozat, h. 
Trituriren bei der amerikani

schen Amalgamation, fon-
csort keverni, lv.

Trivial, köznépies.
Trivialschule, népiskola. 
Trochus, trochus. /'.
Trocken, száraz. 
Trockenapparat, száraszló ké

szülék. In.
Trockene Aufbereitung, szara/, 

előkészítés, b.
Trockener Weg, száraz út. 
Troekenfirniss, szikkadó máz. é. 
Tockenfrischen, száraz, kavarás. 

lv.
Trockengang des Kolbens, a

dugattyú száraz járása, ß .  
Trockengerinne, lalajszáríió csa

torna. é.



—  329 —

Troekengerüst, szárító állvány.
ko.

Troekenhalten, szárazon tartani. 
h.

Trockenkammer, szárító kamara.
k<>.

Trockenlegen, szárazzá tenni, 
víziót menlesit('ni. b. 

Trockenmauerung, száraz Fala
zat.

Trockenofen, szárító kemencze. 
k o .

Troekenpfanne, szárító lemez. 
kv.

Troekenpochen, szárazon zúzni.
c .

Trockenpochwerk, szár;;;-: zúzó.

Trockenpuddelofen, száraz ka
varópest. ko.

Trockenraum, szárító helyiség. 
ín.

Trockenregulator, száraz sza
bályozó. ko.

Trockenstube, szárító kamara.
ko.

Trockenvorrichtung, száritó ké
szülék. ko.

Trockenwerden des Eisens, ké
szeiül lés. ko.

Trocknen, szárítani.
Trog, teknő; l>. Pochtrog, zúzó-

köpü. z.
Trog’amalgamation, teknőfou-

esoritiis. k o .

Trögel, teknőeske. U.
Trommel, Flob; Trommel, a. m. 

Seiltrommel, kötéldob, kötél- 
kosár; h. Trommel, a. m. 
Siebtrommel, szitadob; j. 
Trommel, a. m Ertlpauke, 
bütyökgyűrü. ko.

Trommelring, a. m. Ertlpauke,
bütyökgyűrü. ko.

Trommelsieb, dobszita. z. 
Trommelwäsche, forgó surlo. z. 
Tropfbar, csepeghető. 
Tropfbarflüssig, Folyékony.

Tropfbühne, eresz. b.
Tröpfchen, cseppecske.
Tröpfeln, csepegtetni, csepegni. 
Tropfen, csepp.
Tropfenweise, cseppenként. 
Tropfglas, cseppentő üveg. ke. 
Tropfschale, csepegő csésze. </<·. 
Tropfstein, csepegő kő, csepeg- 

vény. ií.
Tropfsteinartig , csepegvény- 

ata.ku. ti.
Tropfzink, szinczink. ko. 
Trottoir, gyalogjáró, gyalogút. 
Trotz, dacz.
Trotzen, daczotni.
Trotzig, daczos.
Trüb, homályos, zavaros.
Trübe, zagy. z. 
Trübeauffangsvorrichtung, 

zagyfelfogó készülék, z. 
Trübeausguss, zagyeresztő, c. 
Trübeleitung, zagyvezeték : 
Trübelutte, zagycsatorna :. 
Trübevertheilungsrinne, zagy- 

osztó vályú. z.
Trübung, zavarodás. 
Trügerisch, csalóka.
Truhe, a. m. Hund, csille h 
Truhenlaufer, a. m. Hundstös- 

ser, csillét·, h.
Truhensteg, a m. Hundsteg,

csilleszeg. />.
Truhenwalzen, a. m. Hundrad,

csillekerék. h.
Trumm, szakadék, szakadvánv, 

ér Figa: b. Trumm, osztály: 
Fördertrumm, szállító osztály 
az aknában; Fahrtrumm, járó 
osztály az aknában, b. 

Trümmergestein, törgyület. f. 
Tubularkessel, csöves kazán. <ß. 
Tubulirt, szájcsöves, r.
Tubulus der Retorte, szájcsö. c. 
Tubus, messzelátó cső.
Tüchtig, derék, jóravaló. alkal

mas.
Tuff, tuff. ύ.
Tuffbildung, tuífképződmény <’.
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Tugendhaft, jó erkölcsű.
Tümpel, előte ; Gusstümpel,

öntő gödör. ko.
Tümpelbleeh, előtelemez. /re. 
Tümpeleisen, előtevas. ko. 
Tümpelflamme, előteláng. ko. 
Tümpelform, előtefúvókatok. ko 
Tümpelloeh, előtelyuk. ko. 
Tümpelofen, előtés olvasztó, ko. 
Tümpelstein, előtekő, mellkő.

ko.
Tünchen, meszelni, é. 
Tüncherpinsel, meszelő. L 
Tungstein, Sheelit. á.
Tunnel, tunnel, é.
Tunnelbau, tunnelépítés. é. 
Tunnelbaumethode, tunnelépítés 

módja, é
Tunnelfacade, tunnel homloka. 

é.
Tunnelgewölbe, tunnel boltozat. 

é.
Tunnelmundloch, tunnel szája. é. 
Tunnelschaeht, tunnelakna. é. 
Tunnelsohle, tunnel talpa. é. 
Tunnelstollen, tunnel tárója, é. 
Tupfprobe, mártó próba. ké. 
Turbine, pörgettyű, turbina, jé. 
Turbinengőppel, pergettvűs szál

lító gép. (jé.
Turbo, turbo. / .
Turmalin, turmalin. ú.
Turnus, fordulat, forgás.
Turilites, turilitcs. / ’.
Turritela, turri tel a. / .
Tusche, tus.
Tuschen, tussal festeni.
Tusche reiben, tust dörzsölni. 
Tusehnäpfehen, tuscsésze.
Tutela, gyámság.
Tutor, gyámatya. í
Tutte, kémlő csupor, próbacsu- ; 

por. ké.
Typisch, jelleges.
Typus, jelleg.
Tyres, keréktalpvas. ko. 
Tyreswalzwerk, fejes hengermű. 

ko. \

u.
Übel, baj.
Übelstand, nehézség, visszásság. 
Übelthat, gonosztett.
Üben, gyakorolni. 
Überantworten, átadni, átszol

gáltatni.
Überarbeit, teles munka. 
Überarbeiten, átdolgozni. 
Überbau, felépítmény, é. 
Überbieten, többet ígérni. 
Überblattung, rálapolás. é.

\ Überblick, átnézel.
I Überbrand des Blieksilbers,
I __ túlságos égetés, ko.I Überbrechen, áttörni, b. 

Überbringer, átvivő; váltónál: 
előmutató.

Überbrücken, áthidalni, é.
I Überbürden, túlságosan megter

helni.
j Überdachen, betetőzni, födél alá 
! _ venni, befödni, é.

Überdruck, nyomás fölösleg, jé. 
Übereilen, elhamarkodni. 
Übereinkommen, megegyezni. 
Übereinkunft, megegyezés. 
Übereinstimmung, egybehang- 

zás.
Überfahren einen Gang, meg

ütni az eret. h.
Überfahrt, átkelés, é.
Überfall, zúgó. é. 
Überfallsehleusse, eresztő zsilip. 

é.
Überfallwehre, zúgó gát. é. 
Überfeilte Form, alajaku tű vé

kátok. ko.
Überfeines Silber, túlságosan 

leüzött ezüst. ko. 
Überfirnissen, fénymázzal be

vonni.
Überfliessen, átömleni.
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Überfluss, bőség, fölösleg.
Überflüsssig, lölöslegcs.
Überfuhr, átszállítás.
Überfüllen, túlságosan megtöl

teni.
Ü b erg aar , túlságosan készeit.

ko.
Ü bergaarer Gang, túlságosan 

készülő folyamat; ü b erg aarer 
Gang im Hochofen, túlságo
san heves olvasztás folyamata. 
ko

Übergaares Roheisen, túlságosan 
heves nyersvas. ko.

Übergabe, átadás.
Übergabeprotokoll, átadó .jegy

zőkönyv.
Ü bergang, átmenet.
Ü bergangsform ation, átmeneti 

képződmény. /.
Ü bergangsgebirg  , átmeneti
.. hegység. /!
Ü bergangsgestein, átmeneti kő-
.. '/ A ‘ l  /·
Ü bergangsreihen, átmeneti so

rok. /'.
Ü bergangsstadium  , átmeneti 

állapot.
Ü bergangszustand, átmeneti ál- j
.. hipot.
Übergeben, átadni, ál szó lgál

tatni.
Übergehen, átmenni.
Übergem engtheil, fölös alkotó

rész.
Übergewicht, súly fölösleg.
Übergreifend, elfedő, átterjesz- 

kedő.
Übergreifende Lagerung, átter

jeszkedő t elep ül és. /'.
Überhandnehm en, ciháiul mas- 

kodni.
Überhau, föntjevájás. emelkedő 

áttörés, feltörés, tetővájás , 
mennyezelvájás. b.

Überhäufen, elhalmozni.

Ü berhaupt, átaljában. 
Überheben beim Walzen, visz-

szaemelni. ko.
Überhitze, fölös hőség. ko. 
Überhitzen, túlságosan hevíteni. 
.. ·/,:·
Überhitzt, túlságosan hevített. 
.. !/<■■
Ü b erh itzungsappara t, magas 

hőfokra hevítő készülék. ;/é. 
Überhöhen, emelkedő áttörés, 

feltörés, h.
Überkämmen, rálapolni. é. 
Überkippen, felbillenni. 
Ü berkippte Schichten, feldőlt
.. rétegek. / .
Überkleiden, beborítani, é. 
Ü berkragung, eresz, é. 
Überladegeleis, átrakódé vágány. 
Überladen, átrakni, átrakodni. 
Ü berladungssta tion , át rakodó 

állomás.
Ü berlagboden, kettős padozat. 

é.
Ü berlagern, rátelepedni. / .  
Überlassen, átengedni 
Überlast, teherfölösleg. 
Überlasten, túlságosan megter

helni.
Ü berlatten, beléczezni. 
Überlegeisen, rácsvas. ko. 
Überlegen, megfontolni. 
Ü berlegung, megfontolás. 
Überlesen, átolvasni. 
Überliefern, átadni. 
Überlieferung, átadás, szóhagyo

mány.
überm ass, tulság a mértékben. 
Übermässig, túlságos. 
Übermessen, újra mérni. 
Überm uth, hetykeség. 
Übernahme, átvétel. 
Ü bernahm sbeam te, átvevő tiszt.
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Ü bernahm sbestätigung, átvételi 
elismerés.

Übernahmseommission, átvevő ; 
bizottság.

Ü bernahm sprotocoll , átvételi !
.. jegyzőkönyv. |
U bernahm svollm aeht, átvételi 

megbízás. j
Übernase, fúvóka orra. I v .

Übernehmen, átvenni, elvállalni.
Übernehm er, átvevő, vállalkozó.
Ü berplattung , rálapozás. é

Überpolt, túlságosan buzgatott. 
í n .

Ü berproduetion, túlságos ter
mesztés.

Überraschend, meglepő.
Ü berrechnen , újra számítani, 

átszámítani.
Überreden, rábeszélni.
Ü berredungsgabe, rábeszélő te

hetség.
Überreichen, átnyújtani.
Ü berreiter, lovas kerülő.
Ü berrest, maradék, maradvány.
Überröschen, átárkolni. b .

Überriisten, áthidalni.
Ü bersättigen, túlságosan telíteni.

Überschar, határköz. !>.

Ü berschätzen, túlságosan be
csülni.

Überschauen, áttekinteni.
Überschieken, átküldeni.
Überschlag, költségvetés. <·.
Überschneiden, egymásra lapolní.

V .
Überschreiben die Kuxe, átírni 

hányarészeket, b.
Überschreibung, átíratás.
Überschreiten, áthágni, túllépni.
Ü berschreitung, áthágás.
Überschrift, fölirat, czím.
Überschuss, fölösleg, többlet.

Überschwemmen, elárasztani.
Überschwemmung, áradás, ár

víz.
Ü berschw em m ungsgebiet, á rLér.
Ü bersehbar, áttekinthető.
Übersehen, áttekinteni, valamit 

észre nem venni, valamit el
nézni.

Übersenden, átküldeni.
Übersender, küldő.
Ü bersendung, átküldés, külde

mény.
Ü bersetzen , lefordítani más 

nyelvre; übersetzen einen 
Ofen, túlságosan terhelni ol
vasztót; l-ο. die Gänge über
setzen sich, az erek metszik 
egymást, b .

Übersetzer, fordító.
Ü bersetzter Ofengang, túlságo

san terhelt olvaszló folyamat.
. .  / γ < ·

Übersetzung, fordítás.
Übersichbrechen, fölfelé vájni, 

emelkedni, emelkedő áttörés, 
feltörés, emelkedő vágat. b .

Übersicht, ál tekintés.
Übersichtlich, áttekinthető
Ü bersichtskarte, álnézeli térkép. 

b i » .

Ü bersichtssituationsplan, ál né
zeti helyrajz. br,i.

Übersiedeln, átköltözni.
Ü bersiedlungskosten, átköltözés 

költsége.
Ü berspannt, túlságosan feszített.
Ü berspringen, átugrani.
Ü berständiger Wald, túlságos 

magas kom erdő. m/.
Ü bersteigen eine W asserschei

de, víz választón átkelni; das 
Praelim inar übersteigen, az 
előirányzatot túllépni.

Überstimmen, leszavazni.
Überstreichen, hemázolni.
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Überstreuen, behinteni. 
Überstunde, pótló munkaidő 
Ü berstürzt, ;i I hi iktat va. /'. 
Überstürzung·, átbuktatás; /'. el- 

hamarkodás.
Übertag’S, fölszinlen. h. 
Übertrag-, átvitel.
Ü bertragen, átvinni, átfordítani, 

átruházni, áthárítani 
Ü bertragung, közlés, átvitel, for

dítás, átruházás.
Über treffen, felü lm ülni. 
Übertreiben, túlozni. 
Ü bertreibung, túlzás. 
Ü bertreten, áthágni. 
Übertrieben, túlzott.
Ü berw achen, őrködni valami 

fölött.
Überwältigen, legyőzni. 
Überwasser, fölös víz. 
Ü berw assergraben, fölösvíz árka.

Z ■
Überwiegen, túlnyomni. 
Überwiegend, túlnyomó. 
Überwölben, beboltozni, f. 
Überwucht, fölös súly. 
Ü berwundener S ta n d p u n k t, 

meghaladott álláspont. 
Überwurf, vakolat. <'. 
Überzählig, szám fölötti. 
Überzeugen, meggyőzni okokkal. 
Überzeug-ung, meggyőződés. 
Überziehen, beborítani.
Überzug, boríték.
Ubieation, hollét.
Üblich, s z  < k á s o s .
Übrigens, egyébiránt.
Übung, gyakorlat.
Ufer, part.
U ferbefestigung, parterősítés, é. 
Uferdamm, parti öltés. 
Ufergebiet, partvidék.

! U ferm auerung, partfalazat. <’. 
Uhr, óra.
Ullmannit, nikol-anlimon-arzén- 

I sut für. ύ 
Ulm, mart, oldal. b.
Ulmabsatz, martsarok, oldalsa

rok. b.
Ulmbau, martfejtés, oldalfejlés. 

/>.
Ulme, s/ill'a. m l.
Ulmmässig, martszei íien. b 
Ulmstrasse, martpászta. oldal- 

pászta. b.
Ulmus, ulmus. /'.
Um ändern, megváltoztatni. 
U m änderung , megváltoztatás , 

átalakítás.
Um arbeiten, átdolgozni. 
Umbauen, újra építeni, átalakí

tani.
Umbiegen, meghajlítani. 
Umbildung, átalakítás, álalakú- 

las. / .
Umbruch, kitérés, kitérő, b .  

Umbuchen, átkönyvelni. 
Um construiren, újra szerkesz

teni.
Umdämmen, körülgátolni, b 
Um drehung, fordúíás, fordulat.

Um drehungsachse, forgás ten
gelye. yé.

U m drehungsgeschw indigkeit,
forgás sebessége, yé. 

U m drehungszahl, fordulatok
száma. yé.

Um drehungszeit, fordulati idő. 
!Jé-

Um fahren, megkerülni, b. 
Umfang, körűlet, körfogat. 
U m fangsgeschw indigkeit, kö- 

rületi sebesség, yé. 
Umfangslinie, körűiét, körfogat. 
Um fangswinkel, körületi szög. 
Umfassend, terjedelmes. 
Um fassung, kerítés. 
U m fassungsm auer, kerítésfal;. 

f. külső fal. ko.
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Umformen, fúvókaíokot. cserélni; 
ko. átalakítani.

Umgang· der Schraube, csavar
menet; U m gang der Maschi
ne, fordulat. <ß.

Umgeben, körülvenni.
Umgebogen, meggörbített.
Um gebung, környezet, környék.
Umgehen, megkerülni; um ge

hen das Gesetz, a törvényt 
kijátszani.

Um gehungslinie, kerülő vonal.
U m gestalten, átalakítani.
U m gestaltung, átalakítás, átala

kulás.
Umgiessen, újra önteni, hu.
Umhüllen, beburkolni.
Umhüllung, burkolat.
Um kanten, átfordítani, é.
Umkehr, fordulás, visszatérés.
Um kehren, megfordulni, meg

fordítani.
Um kehrungsm echanism us, visz- 

szafordító gépezet. jé.
Umkippen, fölbillenni, fölbillen

teni.
Um krählen, keverni, l-o.
Umkreis, kerület.
Um ladebühne, átrakodó állvány.
U m ladegebühren, álrakodó ille

ték.
Um ladekosten, átrakodás költ

sége.
Umladen, átrakni, átrakodni.
Umladung, átrakás, átrakodás.
Um lagern, ujrafektetni bánya

telket. h.
Umlauf, fordulat, forgalom.
Um laufschreiben, körlevél.
Umlaufzeit, fordulás ideje.
Umliegend, körülfekvő.
Um m auern, körül falazni, é.
Ummünzen, um prägen, pénzt 

ujraverni. pv.
U m prägung der Form en, az

alakok átverődésc. /.
Umriss, vázlat, körrajz.

Um rühren, kavarni, keverni, föl
keverni. ko.

Umschaufeln, lapáttal megfor
gatni. l-o.

Umschlag, boríték. 
U m schlagen, pénzt ujraverni.

p r .
Um schlagsbogen, borítékív. 
Umsehmelzen , ujraolvasztani. 

átolvasztani, l-o.
U m schm ieden, ujrakovácsolni. 

l-o.
Um schränken, korlátolni. 
Umschreiben, átírni, körülírni. 
Umschrift, körülírás a pénzen. 

p v
Umschwung, fordulat. 
Umsetzen, forgatni; die Luppen 

im Puddelofen um setzen. ál
fektetni. l-o.

Umsicht, óvatosság.
Umsichtig, óvatos.
Umsonst, ingyen.
U m spannter Bogen, befogod ív. 
Um stand, körülmény. 
Umständlich, körülményes. 
Umstehend, a túlsó oldalon lévő. 
Um steuern, megfordítani a gép 

járását., ( j é .

U m steuerung, fordító váll « .gatas. 
<!'·■

Um steuerungshebel, fordító kar.
!F-

U m steuerungsm echanism us ,
visszafordító gépezet, j é .  

Um stürzen, leomlani, felforgalni. 
Umtausch, felcserélés.
Umtrieb, forgás; j é .  fordulat. 

m l.
Umwandeln, átváltoztatni. 
Um wandlung, átváltozás. /'. 
Umwechseln, felváltani.
Umweg, kerülő út.
Umwenden, megfordítani. 
Umzäunung, bekerítés, kerítés. 

é.
U nabänderlich, változhatallan. 
Unabhängig, független.
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Unabsehbar, beláthatatlan. 
Unabsetzbar, eb n ózdi Ihatatlan. 
Unabsichtlich, akaratlan. 
Unabweislieh, elkerülhetetlen. 
U nabw endbar, elháríthatatlan. 
Unachtsam, vigyázatlan. 
U nachtsam keit, vigyázatlanság. 
Unähnliche Flächen, különböző 

lapok. á.
Unanbringlieh, át nem adható. 
Unangefochten, háborítatlan. 
Unangenehm, kellemetlen. 
Unanim, egyértelmüleg. 
Unannehm bar, el nem fogadható. 
U nartig, silány, meddő. h. 
U naufgefordert, fclszóllítás nél

kül.
Unauflösbar, oldhatatlan. 
Unaufm erksam , figyelmetlen. 
U nausbleiblich , elmaradhatat- 

lan.
U nausführbar, kivihetetlen. 
Unausgesetzt, szüntelen. 
Unausweichlich, kikerülhetetlen. 
U nbauw ürdig, növelésre nem 

érdemes. />.
Unbedeckt, tödetlen. é.
Unbedeutend , jelenték télen. 
Unbedingt, föltétlenül. 
Unbeeidigt, esküt nem tett. 
U nbefahrbar, járhatatlan. J>. 
Unbefahren, járatlan.
Unbefugt, jogosítatlan. 
Unbegreiflich, megfoghatni lan. 
U nbegränzt, határtalan. 
Unbehauen, faragatlan, bárdolat- 

lan. é.
Unbehindert, akadálytalanul. 
Unbehülflieh, ügyetlen. 
Unbekannt, ismeretlen. 
Unbeliebt, nem kedvelt. 
Unbelohnt, jutalomban. 
U nbem erkbar, észrevehetetlen. 
Unbem ittelt, vagyontalan. 
Unbenannt, névtelen.
Unbenutzt, használatlan. 
Unbequem, alkalmatlan.

U nberechenbar, kiszámíthatat
lan.

U nberechtigt, jogosítatlan.
Unberg, törecs a sóbányában. 

sh.
Unberufen, hívatlan.
U nbeschädigt, sértetlen.
U nbeschäftigt, foglalatosság nél

kül.
Unbescheiden, szerénytelen.
Unbeschlagen, faragatlan, vas.i- 

latlan. é.
Unbescholten, feddhetetlen.
U nbeschränkt, korlátlan.
Unbeschreiblich, leírhatatlan.
Unbesetzt, el nem foglalt, be

töltetlen.
Unbesserlich, javíthatatlan.
U nbestechbar, megvesztegethe

tetlen.
Unbestellbar, át nem adható.
Unbestim m t, határozatlan.
U nbeträchtlich, csekély.
Unbeugsam, hajthatatlan.
Unbeweglich, ingatlan, mozdu

latlan.
Unbewohnbar, lakhatatlan.
Unbewohnt, lakatlan.
Unbezahlbar, megfizethetetlen.
Unbezogen, faragatlan, é.
Unbiegsam, hajhatatlan, merev.
Unbillig, méltánytalan.
U nbrauchbar, használhatatlan, 

haszonvehetetlen, haszontalan.
Undeutlich, homályos.
Undeutlich schiefrig, alig palás.

Undichtes Gestein, laza kőzet; 
b .  undichtes Rohr, szivárgó 
cső. (jé.

Undiseiplinirt, fegyelmetlen.
U ndurchdringlich, át nem hat

ható.
U ndurchsichtig, át nem látszó.
U ndurchsichtigkeit, át nem lát-

szóság.
Uneben, egyenetlen.
Unebenheit, egyenetlenség.
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Unecht, nein valódi.
Unedel, silány, meddő. h. 
U nehrerbietig, tiszteld len. 
Unehrlich, becstelen, nem becsü

letes.
U neigennützig, önzéstelen. 
Uneinbringlich, behajthatni lan. 
Uneinigkeit, viszálkodás. 
Unendlich, végtelen. 
U nentbehrlich, nélkülözhetni len. 
Unentgeltlich, ingyen, díjtalan. 
Unentschieden, eldöntellen, el- 

határozatlan, függő. 
U nentw ickelt, fejletlen. 
Unerbittlich, kérlelhetetlen. 
U nerfahren, tapasztalatlan. 
U nerfahrenheit, tapasztalatlan

ság.
Unerfreulich, nem örvendetes. 
Unerheblich, csekély.
U nerhört, hallatlan. 
U nerklärbar, megfejthetetlen.
Unerlässlich , elengedhete11 en . 
U nerlaubt, tilos, tiltott. 
Unerledigt, elintézetlen. 
Unerm üdet, fáradhatatlan. 
Unerm üdlichkeit, fáradhatatlan

ság.
U nerreichbar, elérhetetlen. 
Unerschöpflich, kimeríthetetlen. 
U nerschrocken, rettenthetetlen. 
U nerschrotten, érintetlen, h. 
U nerschütterlich, rendíthetetlen. 
Unersetzlich, pótolhatatlan.
Unerträg lieh , tűrhet et 1<*n. 
U nerw artet, váratlan. 
Unerweislich, be man bizonyít

ható.
Unfähig, képtelen.
U nfähigkeit, képességhiány. 
U nfahrbar, járhatatlan.
Unfall, baleset, szerencsétlenség. 
Unfallsberieht, balesetről szóló 

jelentés.
Unfallsprotoeoll, baleseti jegy

zőkönyv.
U nfallversicherung, baleset el

leni biztosítás.

Unfolgsam, engedetlen. 
Unfolgsam keit, engedetlenség. 
U nfrankirt, bért nem fizetett. 
U ngangbare Münze, nem ke

lendő pénz. )>r.
Unganzes, schlecht geschweiss- 

tes Eisen, szakadozott vas. ko. 
Unganz, hibás. ko.
Ungänze, hiányos hdy. ko. 
U ngarischer Grubenhund, ma

gyar csille, b.
Ungebildet, műveletlen. 
U ngebrannt, égeletlen, pörkö- 

letlen. ko.
U ngebrannte Ziegeln, égddlen 

tégla. é.
U ngebraucht, használat lan. 
Ungebührlich, helytelen. 
Ungeduldig, tü reime ti ι ·η. 
Ungehobelt, gyalulatlan. <-. 

Ungehorsam , engedethm. 
Ungelegen, alkalmatlan. 
U ngem engt, keveredőn. 
Ungemischt, keveredőn. 
Ungem ünzt, veretlen. j>r. 
Ungenügend, ki nem elégítő. 
Ungeordnet, rendezetlen. 
Ungerecht, igazságtalan. 
U ngerechtigkeit, igazságtalan

ság.
U ngesättig t, Ieliteden, v. 
U ngesäum tes Brett, szélezetlen 

deszka, é.
Ungeschichtetes Gestein, nem

réteges kőzet. / .
Ungeschicklichkeit, ügyetlenség. 
Ungesehieden, elkülöníteden. I>. 
Ungesetzlich, törvénytelen. 
U ngestört, háboritatían. 
U ngestraft, büntetlen. 
Ungesund, egészségtelen. 
Ungeübt, gyakorlatlan. 
Ungewiss, bizonytalan. 
Ungewöhnlich, szokatlan. 
Ungeziemend, illetlen. 
Unglaublich, hihetetlen. 
Ungleich, egyenetlen.

! U ngleichartig, különnemű.
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Ungleiche Kanten, különböző j 
élek. ii.

Ungleichflächige Ecken, külön-
lapu csúcsok. Λ.

Ungleiehfläehige Kanten, külön-
lapu élek. Λ.

Ungleichförmig, egyenlőtlen. 
Ungleichkantig, egyenlődén él ii. 

ύ.
Ungleiehkantige Ecken, külön

élő csúcsok, á.
Ungleichnamige Flächen, külön- 

novü lapok. ó.
Ungleichseitig, egyenlőtlen ol

dalú, különoldalu. <í. 
Ungleiehwinklig, ('gyenlőtlen 

szögletii. A.
Unglück, szerencsétlenség. 
Unglücksfall, baleset, szerencsét

len esel.
Ungnade, kegyelemvesztés. 
Unguliten, unguli tok. / ’.
Ungültig, érvénytelen.
Ungünstig, kedvezőtlen. 
Unheilbar, gyógyilhalattan. 
Uniform, egyenruha.
Union, egyesület.
Unisono, egyhangúlag.
Universal, átalános. 
Universalgelenk, átalános csukló.

<β·
Universalsehraubensehlüssel,

átalános csavarkulcs. </é. 
Universalwalzwerk , átalános 

hengermű. ko.
Universität, e g y e l e m .  
Unkenntniss, t u d a l l a n s á g .  
Unkosten, k ö l t s é g .  
Unkostenparticulare. k ü l l s é g -  

s z i i m a d . á s .
Unläugbar, I agad halai lan. 
Unlesbar, olvashal,a lián. 
Unleserlich, olvashatatlan. 
Unmassgeblich, urai méri ékadó. 
Unmittelbar, k ö z v οI e 11 on. 
Unmöglich, lehetetlen. 
Unmoralisch, erk öles le len. 
Unmündig, kiskorú.

Unnöthig, szükségtelen.
Unnütz, haszontalan. 
Unordentlich, rendetlen. 
Unordnung, rendetlenség. 
Unorganisch, szervetlen. 
Unparteiisch, pártatlan, részre- 

hajlatlan.
Unproduetiv, terméketlen. 
Unrecht, igazságtalanság, jog

talanság.
Unredlich, nem becsületes. 
Unregelmässig, szabálytalan. 
Unrein, tisztátalan. 
Unreinlichkeit, tisztátalanság. 
Unrettbar, menthetetlen. 
Unrichtig, helytelen, hibás. 
Unruhig, nyughatatlan.
Unrund werden, kerekségét el

veszíteni.
Unschädlich, ártalmatlan. 
Unschätzbar, megbecsülhetetlen. 
Unschicklich, illetlen.
Unsehlitt, faggyú. 
Unschlittbehälter, faggyútartó. 

•pv.
Unschmelzbar, olvadhatatlan, 

olvaszthatallan, tűzálló, ko. 
Unschmelzbarkeit, olvadhatat- 

lanság, tűzállóság. ko. 
Unschuldig, ártatlan. 
Unschweissbar, forraszthatatlan. 

ko.
Unsicher, nem biztos.
Unsitte, rósz szokás. 
Unsittliehkeit, erkölcstelenség. 
Unstätig, szakozott.
Unstreitig, kétségtelen. 
Untadelhaft, feddhetetlen. 
Untauglich, használhatatlan. 
Unter, alsó, al. 
Unterabtheilung, alosztály. 
Unterbalken, algerenda. é 
Unterbank, fekvő réteg. f. 
Unterbau, alépítmény; alapzat i 

é. mélyebb művelés, h. 
Unterbauen, alá építeni; é. alá 

vájni. h.
Unterbaustollen, mélytáró. b.

22
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Unterbeamte, altiszt. 
Unterbetten, alapozni. 
Unterbettung, alapozás. é. 
Unterbrechen, félbeszakítani. 
Unterbrechung, félbeszakítás. 
Unterbreiten, előterjeszteni. 
Unterbringen, elhelyezni. 
Unterbrust, alsó mell. ko. 
Unterbühnen, alá padolni. b .  

Untere Fläche, alsó lap. 
Unterfahren, alá hajtani, alá ; 

vájni. b .

Unterfangen, fölfogni, é. 
Unterfass, alsó kád. ko. 
Unterfeilte Form, felső ajaku 

fuvókatok. ko.
Unterfertigen, aláírni. 
Unterförster, alerdész. érd. 
Untergebene, alattvaló. 
Untergefälle, alsó esés. z. \ 
Untergeordnet, alárendelt. 
Untergeordnete Form, aláren

delt alak. á.
Untergerinne, alsó csatorna, z .  

Untergeschoss, földszinti sor. é. 
Untergestelle, kocsiállvány; ß .  

alsó medencze, alsó olvadó 
hely; ko. Untergestelle bei 
Drehbänken, esztergaláb. ß .  

Untergestänge, alsó rudazat. ß .  
Untergraben, alsó árok 0. 
Untergraben, alá ásni. L  

Unterhalt, élelem, táplálkozás, 
fonta r Lás.

Unterhaltsgeld, élelmi díj. 
Unterhaltungskosten, feni art.ás 

költségei.
Unterhandeln, alkudozni. 
Unterhändler, közbenjáró. 
Unterhauen, alá vájni. !>. 

Unterherd, tűzhely gyűjtője, ko. 
Unterhöhlen, alá vájni. L .  

Unterholz, cserjefa. érd. 
Unteringenieur, segédmérnök. 
Unterirdisch, föld alatti. 
Unterkante, alsó él. é. 
Unterkasten, alsó medencze: j 

Unterkasten eines Formkas

tens, minlaszoki énv alsó része. 
ko.

Unterkeilen, alá ékelni. <jé.
Unterkommen finden, szolgála

tot. kapni.
Unterkorb, alsó kötéldob. !>.

Unterlage, alj, aljazat : csap-
alj ; ß .  alapfa. h.

Unterlagsbalken, párnafa, ászok- 
geronda, é.

Unterlagskeil, alálevő ék. é.
Unterlagsklotz, alátevő fa. é.
Unterlagsplatte, alátevő lap. ß .
Unterlagsscheibe, pótló gyűrű. 

ß .
Unterlagsschiene, pótló sín. </e.
Unterlassen, elműlasztani.
Unterlassungssünde, mulasztás 

vétke.
Unterlegen, alátenni.
Unterlegkeil, alálevő ék. <’.

Unterlegscheibe, pótló gyűrű.
!Jé-

Unterlehrer, altani tó.
Untermauern, aláfalazni, é.
Untermaul der Form, alsó ajak 

a iüvókatokon. ko.
Unterminiren, aláásni, h .

Unternehmen, vállalkozni.
Unternehmer, vál l alkozó.
Unternehmung, vállalat.
Unterordnen, alárendelni.
Unterpächter, m á s o d b é r l ő ,  a l 

bé r l ő .
Unterpfand, zálog.
Unterricht, oktatás.
Unterrichter, albíró.
Unterrichtsanstalt, tanintézet.
Unterrichtsministerium, közok

tatás ügyi minisztérium.
Unterrichtssprache, tanítás 

nyelve.
Unterrichtswesen, ok tál ás ügye.
Untersagen, megtiltani.
Untersatz, ászok, gyám, szék. 

alátevő; é. agyagiig}’ ; ko. té
gely szék. ké.
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Untersatzschale, alálevő csésze.
<β·

Unterschaufel, szőr-alja. z .

Unterscheiden, megkiilönböz- 
tetni.

Unterschied, különbség.
Unterschiedlich, különféle.
Unterschlächtig-, untersehlägig, 

alulcsapö. ß .

Unterschreiben, aláírni.
Unterschrift, aláírás.
Untersehwefelige Säure, alké- 

nessav. n.
Untersehwelle, küszöb, c .

Unterseil, alsó kötél. L .

Unterstämmen, alátámasztani. 
6.

Unterstehen, alája tartozni.
Untersteig-er, alügvelő. h .

Unterstützen, gyámolítani, segí
teni.

Unterstützungsbeitrag, segítő 
adomány.

Unterstützungsplatte, támasz- 
lap. é.

Unterstützungspunkt, támasz
pont. é.

Untersuchen, megvizsgálni.
Untersuchung, vizsgálat.
Untersuehungseommission, vizs

gáló bizottság.
Untersuehungskosten, vizsgálati 

költség.
Untersuehungsprobe, vizsgálati 

próba. h'.
Untersuehungsprotocoll, vizs- 

gá lati j egy z ők ön y v.
Untersuchungsrichter, vizsgáló 

bíró.
Unterteuífen, alávájni. i>.
Unterthänig, alázatos.
Untertheil eines Lagers, csap

ágy alsó része. ß .

Unterwaschen, alámosni.
Unterwasehung, alámosás.
Unterwasser, alsó viz. ß .

Unterwassereanal, alsóvíz csa
tornája. <)é.

Unterwassergraben, alsóvíz
árka. <jé.

Unterwasserspiegel, alsóvíz
színe. <jé.

Unterwegs, útközben.
Unterwerken, alávájni. !>.

Unterwind, alsó szél. k o .

Unterzeichnen, aláírni.
Unterzug, Unterzugsbalken, 

gyámgerenda, mestergerenda. 
é.

Unterzugsständer, gyámoszlop.
é.

Unthätig, henye.
Untheilbar, fe'loszthatatlan.
Untrennbar, elválaszthatatlan.
Untreu, hűtelen.
Untreue, hűtelenség.
Unüberlegt, meggondolatlan.
Unumgänglich, múlhatatlan, el

kerülhetetlen.
Unumstösslich, dönthetetlen.
Ununterbrochen, szakadatlan.
Unveränderlich, változhatatlan.
Unverantwortlich, menthetetlen.
Unverbesserlich, javíthatatlan.
Un verbrennbar, unverbrenn- 

lich, éghetetlen.
Unverdächtig, gyanútlan.
Unverdient, nem érdemiéit.
Unvergleichbar, unvergleich

lich, hasonlíthatatlan.
Unverhältnissmässig, arányta

lan.
Unverhofft, véletlen.
Unverjährbar, elévülhetetlen.
Unverkennbar, félreismerhetet

len.
Unverliehen, adományozallan. h.
Unvermeidlich, elkerülln letlen.
Unvermuthet, véletlen.
Unvernünftig, esztelen.
Unverritzt, érintetlen, h .

Unverritztes Gebirg. át. nem 
kutatott hegység, b.

Unverritzte Teufe, érintetlen 
mélység, h.

Unverrückbar, elmozdít hatat lan.
22*
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Unverschämt, szemtelen. 
Unverschuldet, meg nem érdem

lőit, adósság nélkül. 
Unversehrt, sértetlen. 
Unverstand, esztelenség. 
Unverträglich, megférhetetlen. 
Unverzagt, csüggedctlen. 
Unverzeilich, megbocsátha tat lan. 
Unverzinslich, nem kamatozó. 
Unverzüglich, haladéktalan. 
Unvollendet, bevégzetlen. 
Unvollkommen, tökéletlen. 
Unvollständig, hiányos. 
Unvorhergesehen, előre nem 

látott.
Unvorsichtig, vigyázatlan 
Unwahr, valótlan.
Unwahrheit, valótlanság. 
Unwahrscheinlich, valószínűtlen. 
Unwesentlich, lényegtelen. 
Unwiderleglich, czáfolhatatlan. 
Unwillkürlich, önkénytelen. 
Unwirksam, hatástalan. 
Unwissend, tudatlan. 
Unwissenheit, tudatlanság. 
Unzahlbar, fizethetetlen. 
Unzählbar, számlálhatatlan. 
Unzählig, számtalan.
Unziemlich, illetlen. 
Unzufrieden, elégedetlen. 
Unzufriedenheit, elégedetlenség. 
Unzugänglich, hozzáférhetetlen. 
Unzulänglich, elégtelen. 
Unzulänglichkeit, elégtelenség. 
Unzulässig, meg nem engedhető. 
Unzweekmässig, rzélszerü I len. 
Unzweifelhaft, kétségtelen. 
Uralitporphir, uralilporfir. /'. 
Uranblüthe, zippeit. ú. 
Uranglimmer, torbernit, ú. 
Uranit, uranoxiduloxid, uran- 

szurokércz. á .

Uranoeker, uraconit. á. 
Uranpecherz, uranszurokérez, 

uranit. á.
Uranphillit, torbernit, ú.
Urbura, bányavám. h.
Urgebirge, őshegység. /.

Urgestein, őskőzei. /:
Urgiren, sürgetni.
Urkalk, ősmész. J.
Urkunde, okirat, oklevél, 

i Urlaub, szabadság, lávozltalásra 
engedély.

Urlaubsgesuch, szabadsági kér
vény.

Urlaubsliste, szabadságolások 
jegyzéke.

: Urlaubszeit, szabadságidő. 
Ursache, ok.
Ursprung, eredet, származás. 
Ursprungszeugniss, származás 

bizonyítványa.
Ursus, ursus, f .

Urtext, eredeti szöveg.
1 Urtheilen, ítélni.

Urtheilskraft, ítélő tehetség. 
Urthonschiefer, ős agyagpala. f .  

j Urwald, őserdő, m l .

Urwelt, ős világ. f.
Urweltlieh, ősvilági. /'.

; Usance, szokás.
Usus, szokás.
Utensilien, eszközök, szerszámok. 
Utilisiren, hasznosítani. 
Uvarovit, gránát, á.

V.
Vacant, üres. mem'irüll. mi'gíiro- 

sedetl.
Vacanz, szünetelő idő.
Vacuum, üresség. 
Vaeuummesser, légritkúlásmérő. 
Vadium, bánatpénz.
Valentinit, antimonoxyd, l'chér- 

ant.imonércz. ú.
Valuta, érték.
Variabel, változékony ; variable 

Expansion, változható kiter
jedés. t/t'.

Variante, változat.
Varietät, kiváló faj, módosulat, 

változat, f.
Variolithdiabas, variolildiabas.

/·
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Vegetabilisch, növényi. 
Vegetabilische Anhäufung, nö-

vénylmlmozódás. f .  

Vegetation, növénytenyészet. 
Ventil, szellentyű. j é .  

Ventilation, szellőztetés, szelei- 
lelés. h.

Ventilationsrohr, szellőztető cső.
β'·

Ventilationsschacht, szeleitető 
akna. I>.

Ventilator, szeleitető, szellőztető.
h.

Ventilbalaneier, szellentyű him
bája. j é .

Ventilbalancierkugel, szellentyű 
ellensúlya. j é .

Ventilbelastung, szellentyű ter
helése. j é .

Ventilbohrer, szellenlvűlüró. I>. 
Ventilconstruction, szel leni yű- 

sze! kezet. j é .
Ventilfeder, szellentyű rugója. 

j é .

Ventilführung, szellenl. yűveze- 
lék. j é .

Ventilgehäuse, szellcntyüszek-
rény. j é .

Ventilhahn, szellentyű csapja, j é .  
Ventilhebel, szellentyű emelő 

karja, j é
Ventilkasten, szel len ly őszek naiv. 

Ventilklappe, szellenlyű csapója.
7 'C ·

Ventilkolben, szellenlyűs dugaly- 
I.VI. j é .

Ventilkugel, szellentyű golyója.
j é .

Ventilöífnung, szellentyű nyí
lása. ( j é .

Ventilregulator, s/ellenlyűs sza
bályozó. j é .

Ventilring, szellenlyű gyűrűje.

Ventilrohr, szellenlyű csöve. j é .  

Ventilsitz, szellenlyű széke. j é .

Ventilspindel, szellentyű szára. 
ß ' ·

Ventilsteg, szellentyűvezeték. j é .

Ventilsteuerung, szellentyűs vál- 
Iugató. j é .

Ventilsystem, szellentyűrend-
szer. g é .

Verabfolgen, kiadni, kiszolgál
tatni.

Verabsäumen, elmulasztani.
Verabschieden, elbocsátani.
Veraccordiren, alkuba adni.
Veraltet, elavult.
Veränderlich, változékony.
Verändern, kéneskövet átolvasz

tani; k o .  változtatni.
Veränderung, változás; Verän

derung des Bleisteins, ólom- 
kéneskő átolvasztása. In.

Veränderungssehlacke, kénes- 
kőálolvasztás salakja, k o .

Verankern, összefoglalni kap
csokkal. é .

Verankerung, összekapcsolás, é .

Verankerungsplatte, falkapocs 
lapja é .

Verankerungsschraube , kap
csoló csavar, é .

Verankerungswinkeleisen, kap
csoló szögletvas. é .

Veranschlagen, számvetést tenni, 
előirányozni.

Veranschlagung, számvetés elő
irányzat.

Verantworten, felelősnek lenni.
Verantwortlich, felelős.
Verantwortlichkeit, felelősség.
Verarbeiten, feldolgozni.
Verarbeitung, feldolgozás.
Verarmen, elszegényűlni.
Verausgaben, kiadni.
Veräussern, eladni, elárusítani.
Veräusserung, eladás, elárusítás.
Verbalaufnahme, szóbeli fölvé

tel.
Verband, kötés, kötelék; é .  

Kreutzverband, keresztkötés.
Verbau, veszteség. /;.
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Verbauen, fölhasználni bánya- 
nhvel ősre. b.

Verbauzeehe, veszteségben levő 
bánya. T>.

Verbessern, javítani.
Verbesserung·, javítás.
Verbiegen, elgörbíteni.
Verbieten, megtiltani.
Verbinden, összekötni.
Verbindung, összeköttetés, kap

csolat ; chemische Verbin
dung, vegyidet, v.

Verbindungsbahn, összekötő 
pálya. é.

Verbindungsbalken, kapcsoló 
gerenda, é.

Verbindungsbolzen, kapcsoló 
rúd, kapcsoló szeg. </c.

Verbindungsgang, közlekedő 
folyosó, é.

Verbindungsgeleis, összekötő 
vágány. c.

Verbindungslasehe, sínkapocs, 
kapcsoló lap. <·.

Verbindungslinie, összekötő vo
nal.

Verbindungsmaterial, ragasztó 
anyag, kötő anyag. {>.

Verbindungsrohr, össze kő lő cső.

Verbindungsschiene, kapcsoló 
sín. r.

Verbindungsschraube, lisszt -k ö I ő 
csavar, i/é.

Verbindungsstange, összekötő 
rúd. i/ó.

Verbindungsstreeke, közlekedő 
vágat, közlekedő folyosó, b.

Verbindungsstück, kapcsoló 
rész. é.

Verbindungstrumm zwischen 
Gängen, az ereket összekötő 
szakadék, h.

Verblasen, olvasztani. ko.
Verblasungsabzug, dús fémeskó 

fölzék. k<t.
Verblasungskupfer, nyei-s lár- 

csaréz. ko.

Verblasungsschlacke, nyersréz- 
salak. ko.

Verblattung, rálapolás. (·.

Verbleiarbeit, őlmosítás. ko.
Verbleilech, csurgatás kéneskövc. 

ko.
Verbleiung, ólmosítás. ko.
Verbleiungslech, ólmosítás ké

nesköve. ko.
Verblenden, bedeszkfizni.
Verböden, bofenckelni. <’.

Verhohlen, bepallózni.
Verbolzen, támasszal megerősí

teni. b.
Verbot, tilalom.
Verboten, tiltott, tilos.
Verbrand, tűzi fogyaték, ko.
Verbrannt, megégetett.
Verbrauch, fogyasztás, elhaszná

lás.
Verbrauchen, fogyasztani, el

használni.
Verbrauehsjournal, fogyasztás 

naplója.
Verbrauchsnachweisung, fo

gyasztás kimutatása.
Verbrechen, bűntény.
Verbrechen, összeomolni. b.
Verbrennen, megégetni.
Verbrennlich, éghető, égethető.
Verbrennungsapparat, tüzelő 

készülék, ko.
Verbrennungsgas, érésből szár

mazó gáz. ko.
Verbrennungsprocess, elégés 

folyamata, ko.
Verbrennungsproduct, égés 

származéka, ko.
Verbrennungsraum, t űzhe ly ,  ko.
Verbrennungstemperatur, égés

hőfoka, ko.
Verbrennungszone, égés öve. ko
Verbrochen, beomlott.
Verbruch, omlás. b.
Verbuchen, könyvelni.
Verbühnen, bepadozni. Λ
Verbühnung, padozat. I>. 

Verbürgen, kezeskedni.
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Vereoken, kokszolni.
Verdacht, gyanú.
Verdächtigen, gyanúsítani.
Verdammen, elgátolni. b.
Verdämmung, elgátolás m. t. 

gát. h.
Verdampfen, elpárologni.
Verdampfung, elpárolgás.
Verdampfungsfähigkeit, gőzfej

lesztő képesség, (jé.
Verdeckter Herdguss, befedett 

tala j ön lés. ho.
Verderb, eli'omlás.
Verderben, eliOinlani, elrontani.
Verdichten, sűríteni; r .  verdich

ten, a. m. verkeilen einen 
wasserdichten Ausbau, meg- 
ékelni. !>.

Verdiehtungskammer, Flug
staubkammer. porfog.; ka
mara. ko.

Verdielen, bedeszkázui. é.
Verdienen, megkeresni, megér

demelni.
Verdienst, kereset, keresmény.
Verdienstausweis, kereseli ki

mutatás.
Verdienstbetrag, kereseti ősz- 

szeg.
Verdienste, érdemek.
Verdient, megérdemlőit.
Verdingen, munkál, alkuba adni. 

szakmányba adni. b.
Verdoppeln, megketbiztatni.
Verdorben, megromlott.
Verdrängen, kiszólt la ni.
Verdrängungspseudomorpho- 

se, kiszól filiisbeli psmalomor- 
l'o/.is. /I

Verdrückung des Ganges, ér-
szorúlás. /'.

Verdübeln, s zegekkel  kapcsolni.

Verdübelung, csapos kötés. é .

Verdünnen, bigilani. n
Verdünnung, hígítás, n.
Verdunsten, elpáirológni.

Verdunstung, elpárolgás, elpá
rolta tás.

Veredeln, megnemesülni, dúsab- 
bodni. b.

Veredlung, nemesülés, dúsabbo- 
dás. h.

Vereiden, megesketni.
Verein, egyesület, társulat.
Vereinbaren, megegyezni, meg

állapítani.
Vereinbarung, egyezség, meg

állapodás.
Vereinfachen, egyszerűsíteni.
Vereinigen, egyesíteni.
Vereinigung, egyesülés, egyesí

tés.
Vereinigungspunkt, egyesítő 

pont.
Vereinsbahn, egyesületi vasút.
Vereinstriehen, megtámasztani. 

b.
Vereinsverwaltung, egyesületi 

igazgatóság.
Vereint, egyesült, egyesülve.
Vereinzelt, egyenként.
Vereiteln, meghiúsítani.
Verengen, szűkíteni.
Verengern, szűkobbíteni.
Verengung, szűkülés.
Vererzen, érczesűlni, érezesedni. 

b.
Vererzung, érczesedés. b.
Verewigen, megörökíteni.
Verfahren, mód, eljáráis: ver

fahren die Schicht, teljesíteni 
munkát; verfahren die Rich
tung, irányt eltéveszteni, b.

Verfall, romlás, hanyatlás.
Verfallen, összedőlni, megrom

lani; c. esedékessé lenni.
Verfallenheit, hány ajogosul lséig 

elvesztése, b.
Verfallstag, esedékesség napja.
Verfallszeit, esedékesség ideje.
Verfallzeit, esedékesség ideje.
Verfälschen, meghamisítani.
Verfänglich, furfangos.
Verfassen, szerkeszteni.
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Verfasser, szerző.
Verfassung, alkotmány.
Verfaulen, elrothadni.
Verfehlen, eltéveszteni.
Verfehlt, eltévesztett,
Verfeiern, elheverni, b.
Verfeinern, finomítani, ko.
Verfertigen, készíteni.
Verflächen, dőlés. b.
Verflächen, dőlni. b.
Verflachend, dőlő. b.
VerfläehungsWinkel, dőlés szöge. 

T.
Verflössen, eltutajozni. erd.
Verflüchtigen, elillanj, c.
Verfludern, becsatornázní. <ß.
Verfolgen, üldözni.
Verfrachten, elszállítani.
Verfrischen das Eisen, vasat 

készeim; ko. verfrischen die 
Glätte, mázanyagot sziniteni. 
ko.

Verfügbar, rendelkezésre álló.
Verfügen , elrendelni, rendel

kezni, intézkedni.
Verfügung, rendelet, rendelke

zés, intézkedés.
Verfügungsrecht, rendelkezés 

joga.
Vergeben die Arbeit, munkát 

kiadni, b.
Vergeblich, sikertelen.
Vergesslich, f e 1 e d é k e n y.
Vergewerken, társulni, b.
Vergiessen die Klammern mit 

Blei, a kapcsokat ólommal be- 
önteni.

Vergittern, berustélyozni. á
Verglasen, a. m. verschlacken, 

elsalakitani; ko. verglasen die
Fenster, üveget tétetni ablakba. 
é.

Vergleich, megegyezés.
Vergleichen, összehasonlítani.
Vergleichende Geologie, össze

hasonlító geológia. /'.
Vergleichhalt, egyeztetett fém

tartalom. hé.

Vergolden, aranyozni, r .

Vergoldet, aranyozott, r.
Vergoldung, aranyozás, v.
Vergrössern, nagyubbítani.
Vergrösserung, nagyobbítás.
Vergrösserungsglas, nagyító 

üveg.
Vergüten, sóval telíteni vizet. 

ab.
Vergüten, megtéríteni.
Verhalten, viselkedni, arányiam.
Verhältniss, arány, viszony; Ab

nahme Verhältniss bei der 
Calibrirung, az üregezés csök
kenő aránya, ko.

Verhältnisse, viszonyok: geolo
gische Verhältnisse, földtani 
viszonyok, f.

Verhältnissmässig, arányos , 
aránylagos.

Verhältnisszahlen, arányszámok.
Verhaltungsregel, ulasíLó sza

bály.
Verhandlung, tárgyalás.
Verharren, megmaradni.
Verhärten , megkeményedni, 

megkeményíteni.
Verhärteter Mergel, kőmárga, 

megkeményedett márga. f.
Verhau, evés, régi vajat ürege. 

b.
Verhauen, lefejteni, b
Verhaukarte, a. m. Abbaukar

te, lejtés térképe, hm.
Verhauort, a. m. Abbauort, 

fejtő vájatvég. b.
Verhaustrecke, fejtő vagat, b.
Verhehlen, eltitkolni.
Verheimlichen, eltitkolni.
Verheissen, Ígérni.
Verhieb, a. m. Abbau, fejtés. t>.
Verhindern, akadályozni.
Verhinderung, akadályozás, aka

dályoztatás.
Verhör, kihallgat tatás.
Verhören, kihallgatni.
Verhüllen, beburkolni.
Verhüllung, burkolat.
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Verhüten, elhárítani, elejét venni.
Verhütten, kuliéban ['eldolgozni.
Verification, igazolás.
Verinteressiren, kamatozni, ka

matoztatni.
Verjagen, elkergetni.
Verjähren, elévülni.
Verjährung, elévülés.
Verjährungsfrist, elévülés ha

tárideje.
Verjüngen, kisebbíteni, ké.
Verjüngte Probe, kisebbített 

próba. M
Verjüngtes Maass, kisebbített

mérték, hm.
Verjüngung, kisebbítés, ké.
Verjüngungsbrett , kisebbítő 

tábla. ké.
Verkämmen, egyberóni, fogazni.

Verkämmung, egyberóvás, fo
ga zás. é.

Verkauf, eladás, elámsítás.
Verkaufen, eladni, elárusítani.
Verkäufer, eladó.
Verkäuflich, eladó, eladni való.
Verkaufsauftrag, eladás iránti 

megbízás.
Verkaufsglätte, eladó mázanyag, 

eladó golét. ko.
Verkaufsparticulare, eladás 

számadása.
Verkaufspreis, eladó ár.
Verkaufsurkunde, eladást illető ; 

okirat.
Verkehr, forgalom, közlekedés.
Verkehren die Züge, vonalok 

közlekednek.
Verkehrsabnahme, forgalom

Csökkenés.
Verkehrsanstalt, forgalmi inté

zet. é.
Verkehrsbeziehung, forgalmi 

viszony, é.
Verkehrschef, forgalmi főnök. é.
Verkehrsdienst, forgalmi szolgá- ; 

lat.

Verkehrsdireetion, forgalmi igaz 
gatóság.

Verkehrserleichterung, forga
lombeli könnyítés.

Verkéhrshinderniss, forgalmi 
akadály.

Verkehrsmittel, forgalmi esz
köz.

Verkehrsmittelpunkt, forgalmi 
középpont.

Verkehrssteigerung, forgalom 
növekvése.

Verkehrsstockung, Verkehrs
störung, forgalom megakadása.

Verkehrsstrasse, forgalmi út.
Verkehrsunterbrechung, forga

lom megszakítása, megszaka
dása.

Verkehrsverhältniss, forgalmi 
viszony.

Verkehrswesen, forgalmi szak.
Verkehrszweig, forgalmi ág.
Verkehrt, fonák, visszás.
Verkeilen, ékelni. 6.

Verkeilung, ékel és. é.
Verketten, összelánczolni.
Verkieselung, kovúlás. v .

Verkitten, megragasztani.
Verklagen, bevádolni.
Verklammern, kapocscsal össze- 

szorítani. é.
Verklammerung, kapcsolás, é.
Verkleiden, beburkolni, beborí

tani. é.
Verkleidungsmauer, burkoló fal.

Verkleidungsplatten am Hoch
ofen, hurkoló lapok. ko.

Verkleinern, kisebbíteni, aprí
tani.

Verkleinerung, kisebbítés.
Verkleinerungsmasstab, kiseb

bítő mérték, é.
Verklemmen, beszorulni, h.
Verknistern, elserczegtetni ké.
Verknüpfen, egybekötni.
Verkochen das Eisen beim Fri

schen, vasat sűríteni, ko.
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Verkohlen, szeníteni. e r d .

Verkohlung, szenités; erd. sze
nesedés, szenülés. c.

Verkohlungsofen, szenítő pest. 
ho.

Verkohlungsproeess, szenese
dés, vagy szenülés folyamata. 
ho.

Verkoken, kokszolni, b.
Verkokung, kokszolás. b.
Verkoksungsofen, kokszoló ke- 

niencze. b.
Verkörpert, megtestesült.
Verkreuzen, keresztezni, keresz

tül vágni. b.
Verkreuzung, keresztezés, b.
Verkreuzungspunkt, kereszte

zés pontja, b.
Verkröpfte W elle, könyökös 

tengely, yé.
Verkrümmen, elgörbíteni.
Verkrüppelt, nyomorék.
Verkrüppelter Bau, szabálytalan 

mívelés. b.
Verkupfern, rézzel bevonni, r .

Verkuppeln, összecsatolni. y é .

Verkürzen, megrövidíteni.
Verladebrücke, rakodó híd. b.
Verladegebühr, rakodás beír. b .

Verladen, felrakni, rakodni, meg
tölteni fúrólyukai, bélelni ácso
latút. b.

Verladung, töltés, bélelés, rako
dás. b.

Verladungskosten, rakodás köli-
sége. b.

Verlag, ellátmány, pónzellál- 
m,· íny.

Verlagsabfuhr, ellátmány szállí
tás. b.

Verlagscapital, ellálmányi töke.
b

Verlagsconto, ellálmánv száma
dás. b.

Verlagserstattung, ellátmány 
befizetése, b.

Verlagshandlung, könyvkiadó 
kereskedés.

Verlagscassa, ellátmányi pénz
tár. b.

Verlagsrecht, könyvkiadó jog. 
Verlagszeehe, előleget törlesztő 

bánya. b.
Verlangen, verlängern, meg

hosszabbítani. b.
Verlängerung, meghosszabbítás. 

b.
V erlängerungsstange, tol dó rúd.

< β ·

Verlangsamen, lassítani. 
Verlaschung, oldalkapcsolal, he

vederkötés. é .

Verlassen, elhagyott.
Verlassen, elhagyni. 
Verlassenschaft, hagyaték.
V erlässlieh, in egb i zh a t ó. 
Verlatten, beléczelni. é .  

Verlautbaren, tudomásra jul-
tatni.

Verlegenes Feld, elhagyott bá
nyatelek. b.

, Verlegenheit, zavar, zavarodás. I  Verleger, könyvkiadó; költség- 
! adó. b.
[ Verleihen, adományozni, b.

Verleihung, adományozás. !>.
\ Verleihungsbueh , adomány

könyv. b .

jrleihungsgesuch, adományo
zás iráriii folyamodvfmy. adó- 
mánykérő folyamodv,íny. b.

I Verleihungsurkunde, adomány 
levél. b.

Verleihungswerber, adomány- 
kérő. b.

Verlesen, felolvasni névsorl. b. 
Verleszimmer, a. m. Anstalt

stube, rendező szoba. b .  

Verleiten, belapaszlani. b  

Verletzen, megsérleni. 
Verletzung, megsértés, sérelem, 

sérülés.
Verleumden, rágalmazni. 
Verleumdung, rágalmazás, rága

lom.
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Verlieren, elveszteni. 
Verloehsteinen, határi kijelölni. 

hm.
Verloehsteinung, liatárjelölés. 

bin.
Verlohnen, a. rn. auslohnen,

bért fizetni, b
Verlohnung, a. ni. Auslohnung·,

bérfizetés, b.
Verloosen, kisorsolni.
Verlorene Zimmerung·, veszendő 

ár.solat. b.
Verlöthen, összeforrasztani. jé. 
Verlust, veszteség.
Vermarkung·, határjelölés, hm. 
Vermässenheit, elbizakodottság. 
Vermauern, befalazni, i. 
Vermehren, szaporítani, növelni, 

fokozni.
Vermeiden, elkerülni. 
Vermeiden, jelenteni. 
Vermengten, összekeverni. 
Vermessbueh, fölmérés jegyző

könyve. bm
Vermessen, fölmérni, hm. 
Vermessen des Grubenfeldes,

bányatelek fölmérése, hm. 
Vermessenes Feld, fölmért bá

nyatelek. hm.
Vermessung·, fölmérés, hm. 
Vermessungsbueh, fölmérés 

jegyzőkönyve, hm. 
Vermessungsriss, bányai érkéj). 

hm.
Vermiethen, bérbeadni. 
Vermindern, a|»asztani, csökken

teni. kevesbbíteni.
Vermischen, összekeverni. 
Vermittelung, közbenjárás. 
Vermittler, közbenjáró. 
Vermodern, elkorhadni. 
Vermögen, tehetség, vagyon. 
Vermögenslosigkeit, vagyonta- 

lanság.
Vermögensstand, vagyonálla

pot.
Vermögensstandsausweis, va

gyonállapot kimutatása.

Vermögensvermehrung , va
gyonnövekedés.

Vermögensverminderung, va-
gyonapadás.

Vermünzen, pénzzé verni. pv. 
Vermuthen, gyanítani. 
Vernachlässigen, elhanyagolni. 
Vernageln, beszegezni, é. 
Vernasen, dugulni, ko. 
Vernehmen, meghallgatni. 
Vernichten, megsemmisíteni. 
Vernieten, összeszegecselni, jé. 
Vernietung, szegecselés. jé. 
Vernunft, ész, okosság. 
Vernünftig, észszerű, okos. 
Vernuthen, mcghornyolni. é. 
Veröffentlichen, közzé tenni. 
Verordnen, elrendelni. 
Verordnung, rendelet. 
Verpachten, bérbeadni. 
Verpackung einer Stopfbüchse, 

tömedék zárolás, jé. 
Verpfählen, megkarózni. hm. 
Verpfänden, elzálogosítani. 
Verpflegen, ápolni, élelmezni. 
Verpflegsbeamte, élelmező tiszt. 
Verpflegsmagazin, élelemtár 
Verpflegung’, ápolás, élelmezés. 
Verpflichten, kötelezni. 
Verpflichtung, kötelezettség. 
Verpflöeken, megkarózni. hm. 
Verproviantiren, élelemmel el

látni.
Verpuffen, eldurrani, eldmran- 

tani. hé.
Verputz, vakolat, é.
Verputzen, vakolni, é. 
Verqueren, haránlolni. keresz

tezni. h.
Verquicken, l'oncsorítani. bt. 
Verrechnen, számbavenni. elszá

molni. fölszámolni. 
Verrechnung, számbavétel, el

számolás, fölszámolás, száma
dás.

Verrechnungsart, számadás
módja, fölszámitás módja.
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Verrechnungsausweis, elszámo
ló kimutatás.

Verreehnungsdoeumente, szá
madó iratok.

Verreehnungsinstruetion, szá
madó utasítás.

Verrichten, véghezvinni. 
Verrichtung, foglalatosság. 
Verriegeln, elreteszelni. 
Verringern, kisebbíteni, csök

kenteni.
Verritztes Gebirge, átkutatott

hegység, b.
Verrohren, benádolni; é .  csö

vezni. ( j é .

Verrohrung, benádolás; é .  csö- 
vezet. ( j é .

Verrosten, megrozsdásodni. 
Verrosten, pörkölni. ko. 
Verrostet, rozsdás.
Verrostet, megpörkölt, ko. 
Verröstung, pörkölés, ko. 
Verrücken, helyéből elmozdítani, 

elmozdúlni.
Versagen, a. m. nicht losgehen,

el nem sülni. b.
Versammlung, gyülekezet, gyű

lés.
Versammlungsort, gyűlés helye, 

gyülekező hely.
V ersammlungssaal, gyű I és f e re m. 
Versatz, berakat, berakás, b .  

Versatzberge, berakó törecs. I>. 
Versatzkasten, törecspad, Lö- 

recsszekrény. b.
Versatzmaterial, berakó anyae.

h
Versatzmauer, berakalfal. b. 
Versatzung, berakás, berakal. b. 
Versaufen, elfúlni, b. 
Versäumen, elmulasztani. 
Versäumniss, mulasztás. 
Verschalen, bedeszkázni. é .  

Verschalung, deszkázat, burko
lat. é .

Verschalungsbleeh, burkoló le
mez. y é .

Verschalung’sbrett, burkoló 
deszka, é.

Verschenken, elajándékozni.
Verschiebbar, eltolható.
Verschieben, eltolni, elvetni, b .

Verschiebung, vetés, vetődés, 
eltolódás, b.

Verschiebungskreuz, vetődés 
keresztje, b.

Verschiedenartig, különféle, 
különnemű.

Verschiedenheit, külön féleség.
Versehienen, a. m. vermessen,

megmérni. hm.
Versehiessen die Zimmerung 

mit Pfählen, eseglyével bé
lelni ácsolalot. b

Verschlacken, elsalakítani, elsa- 
lakulni. ko.

Verschlackung, elsalakífás, el- 
salakúlás. ko.

Verschlag, rekesz, é.
Verschlagen, elrekeszteni: é .  der 

Schuss hat verschlagen, ben- 
rekedt a lövés; b. verschlagen 
mit Brettern, bedeszkázni. <·.

Verselilämmen, beiszaposodni.
Verschlechtern, rosszabbülni.
Versehleiss, eladás, elkopás.
Versehleissen, eladni, elkopni, 

elkoptatni.
Verschleissglätte, eladó máz

anyag, eladó gélét. ko.
Versehleisspreis, eladó ár.
Verschleppen, ellmrczolni.
Verschliessen, elzárni.
Verschluss, zár, elzárás.
Verschmelzen, megolvasztani. 

ko.
Versehmelzausweis, olvasztás 

kimutatása, ko.
Verschmieren, bekenni.
Verschnüren, megmérni, hm
Verschonen, kímélni.
Verschönern, szépíteni.
Verschrauben, megsrófolni, jé.
Versehrämmen, kiréselni. b.
Verschulden, eladósodni.



3 4 9  —

Verschütten, 1><·1 <"»ll < ·ι ii . bete
metni. h

Verschüttet, betemetett. /·.
Verschweigen, elhaUgatni.
Verschwenden, elpazarolni.
Versehwiegenheitseid, I i I ok la rl ό

eskü.
Versehen ein Amt, ( Hálni hiva

talt.
Versenden, elküldeni.
Versender, küldő.
Versendung, elküldés.
Versendungsanzeige, elküldés

bejelentése.
Versendungsausweis, elszállítás 

kimutatása.
Versendungskosten, elszállítás 

költsége.
Versenken, bemélyíteni, (jé.
Versenkt, bemélyített. <ß.
Versetzen, berakni: h .  versetzen 

Bausteine, beépíteni; é. ver
setzen einen Beamten, áthe
lyezni lisztviselőt.

Versetzberge, berakó törecs. h.
Versetzung des Ofens, pest du

gulása, az olvasztó túlságos 
I negt er hel Le tése. hu.

Versichern, biztosítani.
Versicherung, biztosítás.
Versicherungsgesellschaft, biz

tosító társulat.
Versieden, főzni sót. >·!>.

Versilbert, ezüstös, ezüst űzöl t.

Versirt, jártas valamiben.
Versorgung, ellátás.
Verspätet, elkésett.
Versperren, elzárni.
Versprechen, Ígérni.
Verspreitzen, megtámasztani. !>.

Verspritzen, eirecskendezui.
Verspünden, elgátolni, cl rekesz- 

leni. h.
Verspündete Bretter, eresztékos 

deszkák. L
Verspündung, ereszték, csapos 

kötés, elrekesztés. é.

Verstählen, uádalni. aezélozni.
</

Verstampfen, felzúzni. c.
Verständig, értelmes.
V erständigen, ér Lesi Leni.
Verständlich, érthető.
Verständlichkeit, érthetőség.
Verstärken, megerősíteni.
Verstärkung, erősítés.
Verstauchen, megdöngölni. I>.
Verstauchung, döngölés. />.

Verstehen, megérteni.
Versteifung, merevít és. <jé.
Versteigern, elárverezni.
Versteigerung, árverés.
Versteigerungsprotoeoll, árve

rés jegyzőkönyve.
Versteinern, megkövülni, kővé 

válni. f.
Versteinerung, kövűlés, kövület. 

/·
Versteinerungsprocess, kövese- 

dés folyamata, f .
Versteuern, megadóztatni.
Verstöekeln, megtámasztgatni. h.
Verstollen, föltárni, h.
Verstopfen, bedugni, bedugulni, 

betömni.
Verstreben, megtámasztani, h
Verstreichen die Fugen, rovát- 

kokat elsimítani, é.
Verstufen, halárjegyet verni. h.
Verstürzen, beomlasztnni. be

tölteni. h.
Versuch, kísérlet, próbatevés.
Versuchen, megkísérlem, meg

próbálni. h.
Versuehsbau, kísérleti mívriés. 

I ) .
Versuchsbohrer, kísértő fúró. h .

Versuchschmelzen, próbaolvasz
tás. ko.

Versuchsort, kísérleti vá ja tvég. 
h.

Versuchsresultate, kísérleti ered
mények.

Versuchsstollen, kísérleti táró. 
h.
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Versuchsweise, kisérletképen. 
próbaképen.

Versuchszug·, próbavonat.
Vertagen, elnapolni.
Vertauschen, fölcserélni.
Vertheidigen, védelmezni.
Vertheidigungsschrift, védő irat.
Vertheilen, elosztani, felosztani.
Vertheiler der Charge, adás

osztó. ko.
Vertheilung, elosztás, felosztás.
Vertheilungssehieber, osztó to

lóka. (jé.
Vertheiíungsventil, osztó szel- 

lentyű. jé.
Vertheuern, megdrágítani.
Vertical, függőleges.
Verticalkreis, függőleges kör. 

bm.
Verticallinie, függőleges vonal. 

b m .
Vertiealprojection, függőleges 

vetület. bm.
Vertical walze, függőleges henger. 

ko.
Vertiefen, mélyíteni, mélyeszteni, 

mélyebbé tenni. h.
Vertieft, mélyített, h.
Vertiefung, mélyedés, mélyítés.
Vertrag, szerződés; einen Ver

trag schliessen , szerződési 
kötni.

Vertragsmässig, szerződés szói ü.
Vertragsurkunde, szerződő ok

irat.
Vertragswidrig, szerződés elle

nes.
Vertrauen, bizalom.
Vertrauen, bízni.
Vertrauensmann, bizalmi férfi.
Vertrauensvotum, bizalmi sza

vazat.
Vertrauenswürdig, bizalomra 

érdemes.
Vertraulich, bizalmas.
Vertreter, képviselő, helyelles.
Vertretungskosten, helyettesit és

költsége.

Vertretungsvollmacht, képvise
leti felhatalmazván)·.

Vertrümmern, elágazni, h.
Vertuschen, elpalástolni.
Verunedeln, elsilányulni, elsze- 

gényülni, meddővé lenni. b.
Verunglücken, szerencsétlenül 

járni. b.
Verunreinigen, f isz tálal an í I an i.
Verunreinigung, tisztátalan!tás, 

tisztátalanság.
Veruntreuen, elsikkasztani.
Verursachen, okozni.
Verurtheilen, elítélni, elmarasz

talni.
Vervielfältigen, sokszorosítani.
Vervollkommnen, tökéletesíteni.
Verwahrlost, elhanyagolt.
Verwalten, kezelni, gondot vi

selni.
Verwalter, gondnok, intéző.
Verwaltung, kezelő hiva tal, gomb 

noki hivatal.
Verwaltungsbureau, gondnoki 

hivatalos helyiség.
Verwaltungskomité, igazgató 

bizottság.
Verwaltungskosten, kezelés költ

ségei, ügyvitel költségei.
Verwaltungsmassregel, gond

noki rendszabály.
Verwaltungsrath, igazgató ta

nács.
Verwaltungsrathsmitglied, igaz

gató tanácsos.
Verwandlung, átalakulás, átvál

tozás.
Verwandruthen, vend égá <· .-■ ο I a I - 

tál ellálni. l>.
Verwandt, rokon.
Verwandtschaft, rokonság; che

mische Verwandtschaft, rhe- 
miai rokonság, r.

Verwarnung, megintés.
Verwaschen, mosni érczet, ala

nyai. 0.
Verwässern, lúgozni sót. uh.
Verwechseln, fölcserélni.



— 351 —

Verweigern, megtagadni. 
Verweis, megrovás.
Verweis ertheilen . megróni, 

rendre ulasiláni.
Verwendbar, alkalmazható, hasz

nálható.
Verwendbarkeit, alkalmazható

ság, h a s z 11 á 1 h a t ó s á μ. 
Verwenden, alkalmazni, hasz

nálni.
Verwendung, alkalmazás, föl- 

használás.
Verwendungsausweis, fölhasz

nálás kimutatása.
Verwerfen, vetni, vetődni, b. 
Verwerfer, vető, velő ól·, b. 
Verwerfung, vetődés, elvetés, b. 
Verwerfungs Graben und Hor

ste, elvetés okozta árkok és 
ormok. b.

Verwerfungskluft, vető ér. b. 
Verwerthen, értékesíteni. 
Verwerthung, értékesítés. 
Verwesamt, kezelő hivatal. 
Verwesen, kezelni, gondot viselni. 
Verweser, hivatalt kezelő. 
Verwickelt, bonyolódott. 
Verwiegen, megmázsálni. 
Verwirren, összekuszálni, össze

zavarni.
Verwitterbar, málladozó, málla- 

dékonv. /,.
Verwitterbarkeit, málladékonv-

ság. b.
Verwittern, elmállani; b. ver- ;

wittern lassen, ehnálIalni. í v .  \ 
Verwitterung, elmállás. h. 
Verwitterungsgestein, mállói!

közel. I).
Verwitterungsprocess, elmálló- 

dás. I>.
Verworfen, elvelődötl. b. 
Verworren, kuszáit, zavarl. 
Verworrenheit, kuszállság, za- 

vartság.
Verworren schiefriger Gneiss,

zavartan palás gnájsz. /'. 
Verwundung, sebesülés.

Verwurf, elvelődés. b. 
Verwüsten, elpusztílani. 
Verzahnen, fogazni. ;/<>. 
Verzahntes Rad, fogas kerék. </<'. 
Verzahnung, Ingázás; </r. lögas 

kötés. f .

Verzapfen, csapozni. é. 
Verzapfung, csapozás. <\ 
Verzeichnen, följegyezni. 
Verzeichniss, jegyzék. 
Verzeihlich, megbocsátható. 
Verzeihung, bocsánat. 
Verzichtleistung, lemondás. 
Verziehen, mérni, huzatolni. hm . 
Verziehboek, mérő bak. bm . 
Verziehsehemel, mérő pad. bm . 
Verziehschnur, mérő zsinór, bm. 
Verziehschraube, mérő csavar. 

h m .
Verzierung, díszítés, ékítmény, 

czifrázat.
Verzimmern, ácsolni, kötni, ká

vézni, gárdozni. b. 
Verzimmerung, ácsolat, kötés, 

kávázat, gáidozat. I>. 
Verzinken, czinkkel bevonni, 

czinkezni. í v .
Verzinnen, ónnal bevonni, meg

ónozni. ko .
Verzinsen, kamatolni, kamatozni, 

kamatoztatni.
Verzinslich, kamatozó, 

j Verzinsung, kamatozás, kama
toztatás.

Verzögern, késleltetni. 
Verzollen, vámot fizetni. 
Verzollung, megvámolás. 
Verzug, késedelem. 
Verzugszinsen, késedelmi kama

tok.
Verzweigen, elágazni. 
Verzweigung, elágazás.
Viaduct, útvezeték, viadukt, v. 
Vibration, rezgés.
Vicedirector, aligazgató. 
Vicegespan, alispán. 
Vicepraesident, alelnök.
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Vicinalbahn, másodrendű vasúi. 
r.

Victualien, élelmi szerek.
Vidimiren, látlamozni.
Vielarmig, sok kam.
Vielbedeutend, sokértelmű, sokai 

jelentő.
Vieleck, sokszög.
Vielfach, sokszoros.
Vieljährig·, sok évi.
Vielseitig-, sokoldalú.
Vielwissend, sokat tudó.
Vierdrittel Arbeit, négyszaku 

munka. b.
Viereck, négyszög.
Viereckig·, négyszögü.
Viergespann, négyes ’ fogat.
Vierkanteisen, négyszögéi vas. 

l:o.
Vierkantig behauen, négyszög

letűre bárdolni. <’.
Viermännisch, négyesdi, négyes

eién. b.
Vierpass des Hochofens, pestiö.

la .
Vierrädig, négykerekű, i/é
Viertel, negyed.
Viertelflächige Gestalt, negye- 

des alak. A.
Vierteljährig, negyedévenként.
Vierter Pfennig, negyed jöve

delem. h.
Vierwegehahn, négynyilásu csap. 

U1'·
Vierung, akna keret. b .

Vigilance Uhr, ellenőrző óra.
Vigilanz, éberség.
Vignolsehiene, vignolsín, sz.éles- 

lalpu pályasín. hu.
Vinculiren, lekötni.
Violenz, erőszak.
Visir, irányozó. hm .
Visirebene, iránysík. hm .
Visiren, irányozni. Imi.
.Visirlatte, irányléez. Imi.
Visirlineal, irányzó vonalzó, l m .
Visirlinie, irányvonal. Imi.

Visirplatten, irányzó lemezek. 
Imi.

Visirpunkt, iránypont. hm . 
Visirscheibe, irányzó tárcsa. Imi. 
Visirstab, iránynál, h u .  
Visirtafel, irányzó tábla. hm . 
Visirwinkel, irányzó szög. hm . 
Visitation, vizsgálat.
Visur, irányzat, hm .
Visurhöhe, irányzat magasság, hm . 
Visurwinkel, irányzó szög. hm . 
Vitriol, gálicz. A.
Vitriolbleierz, anglesil. A. 
Vitriolkies, vaskó vacs, markasil. 

«.
Vitriolöl, kénsav. v .  

Vitriolsiederei, gáliezfőzés. lm. 
Vivianit, vashydrophosphal, vi- 

vianit. A.
Vogel, beim Rohstahlfrischen,

vaspróba. la .
Vogesensandstein, vogesi ho

mokkő.
Voll, telt, teljes, telve.
Vollauf, bőségesen.
Voll auf Fug, teliről hézagra, c. 
Vollbringen, végrehajtani. 
Volldruck, teljes nyomás. <μ'.  

Volldruckdampfmaschine, teljes 
nyomású gőzgép, i/r 

Vollendcaliber, végző űregezés. 
la .

Vollenden, bevégezni. 
Vollendung, bevégzés, befejezés. 
Vollendungsarbeiten, befejező 

munkálatuk.
Vollendwalze, végző henger. la .  
Vollfiächige Gestalt, leljes alak. 

A.
Vollführen, véghezvinni. 
Vollgeding, köbös szakmany. /■. 
Vollgültig, leljes érvényű. 
Volljährig, leljes kom. 
Volljährigkeit, leljeskoruság. 
Vollkantig, teljes élű faragóit la. 

L
Vollkommen, tökéletes.
Voll kommenheit, tök él élesség.
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Vollmacht, ί'(Ί1ι;ι1 íilninzás. felha
talmazván}'.

Vollmachtgeber, felhatalmazó. 
Vollmachtnehmer, felhatalma

zott.
Vollständig1, teljesen. 
Vollständigkeit, teljesség. 
Vollwichtig, telje.ssiilyil. 
Vollziehen, foganatosítani. 
Vollzugsvorschrift, foganatosító 

utasítás.
Voltameter, volta melói·. gé 
Voltasäule, voltaoszlop. gé 
Volum, Volumen, köbfogai. 
Volumetrisch, köbfogatos, köb

fogat szerint mérő. lé. 
Voluminös, terjedelmes. 
Voraeten, előiratok. 
Voranschlag, előirányzat, költ

ségvetés.
Vorarbeiten, előmunkálatok. 
Vorarbeiter, főnumkás ; ko. mun

kavezető. é.
Vorausbezahlung, előre fizetés. 
Vorausmass, előirányzat. 
Voraussetzung, előföltétel, föl

tevés.
Voraussichtlich, előre látható. 
Vorauszahlen, előre fizetni. 
Vorbau, előmunkálat, elővájás. b. 
Vorbauen, előmunkálatot, elő- 

vájást lenni; b. elejét venni 
valaminek.

Vorbedacht, szándékosság.
V orbedingung, (· I ő föl tétel. 
Vorbehalt, fenlarlás. 
Vorbehaltenes Mineral, fen tar

tott ásvány. b.
Vorbehaltsfeld, Centnrlott telek. 

b.
Vorbereiten, el ők eszi t en i. 
Vorbereitung, előkészület. 
Vorbohren, előre fúrni. h. 
Vorbohrer, előre fúró. b. 
Vorbote, előjel.
Vordach, födéleresz. é. 
Vorderansicht, homlokrajz, é. 
Vorderbeeken, clőmedencze. ko.

Vordergestelle, clőmedencze. l-o. 
Vordergrund, előtér. 
Vordermaul der Form, előajak 

a fúvóka tokon. ko. 
Vorderschlich, felső színpor. z. 
Vorderseite des Ofens, pestmell. 

ko.
Vorderwand, homlokfal, é. 
Vorderzaeken, tűzhely előlapja. 

ko.
Voreilen, előresietni: Voreilen 

des Schiebers, a tolóka előre-
sielése. </é

Voreilig, hamarkodó, elsietett. 
Voreilung, előresietés. gé. 
Voreilungsw inkel, előresietés

szöge. gé.
Voreisen, tűzhely feladó lapja. 

ko.
Vorenthalten, visszatartani. 
Vorerhebung, előfölvétel. 
Vorfeile, nagyoló ráspoly, gé. 
Vorg’änger, elődök, ősök. 
Vorgefasste Meinung, elő véle

mény.
Vorgelege, közlő kerekek, gé. 
Vorgeleghaspel, kerekes göngö- 

rítő, kerekes kankarító. h. 
Vorgelegwelle, közlő kerekek 

tengelye, gé.
Vorgesetzte, előjáró. 
Vorglühherd, előmelegítő tűz

hely. ko.
Vorgriff, vájandék. b.
Vorhalle, előcsarnok, é. 
Vorhalteisen, előtartóvas. pv. 
Vorhängbleeh in der Schmiede, 

függő lemez. ko. 
Vorhängsehloss, lakat. é. 
Vorherd bei den Tiegel und 

Sumpföfen, előtűzhely. ko. 
Vorherdmauer, előtűzhely fala

zata. ko.
Vorherdplatte, előtűzhely lemeze.

ko.
Vorheitzer, előmelegítő.. ko.

I Vorher bestellen, előre megren
delni.

2 3
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Vorherrschende Form, uralkodó 
alak. a.

Vorhof, előtér, é.
Vorkauf, elővásárlás. 
Vorkaufsrecht, elővásárlás .joga. 
Vorkenntniss, előismeret. 
Vorkommen, előjönni, előjöve- 

tel.
Vorkopf, gerendafej. L 
Vorkosten, előzetes költség. 
Vorladen, előidézni, megidézni. 
Vorladung, idézés. 
Vorladungsschreiben, idéző le- j 

vél.
Vorlage, szedő. v.
Vorlagröhre, szedő cső. r. 
Vorlauf, előkészített elegyített 

érez. ko.
Vorlaufen, elegyet előkészíleni. 

ko.
Vorlaufboden, clegyítőtér. ko. 
Vorläufer, elegykészitő. ko. 
Vorläufig, előlegesen. 
Vorlegeeisen, keresztvas. é. 
Vorlegen, előterjeszteni. 
Vorlegkästchen, elő vályú. 
Vorlegsehloss, lakat. é. 
Vorlesung, felolvasás.
Vorliegend, előf'ekvő ; h. tárgya- 

tás alatt levő.
Vorliga, előötvény. p v .  

Vorlochbohrer, előtúró, b. 
Vormann, vezető munkás. 
Vormass, a. m. Vorlauf, előké

szített elegyített érez. ko. 
Vormassboden, elegyítőtér. ko. 
Vormasslaufen, elegyet hordani. 

ko.
Vormasslaufer, elegyet hordó. 

ko.
Vormauer, védő fal. <’. 
Vormerkbuch, följegyző könyv. 
Vormerken, följegyezni. 
Vormerkung, följegyzés. 
Vormund, gyámatya. 
Vormundschaft, gyámság. 
Vormundschaftsbehörde, gyám

hatóság.

Vorplatz, előtér, f.
Vorrang, elsőbbség.
Vorrath, készlet.
Vorräthig, készen levő.
Vorrathskammer, készlett ár.
Vorrecht, előjog.
Vorrede, élőbeszéd.
Vorreiber, kallantyú. /.
Vorreissen, elébe rajzolni.
Vorrichten, előkés/iIeni.
Vorrichtung, készülék.
Vorr ich tungsarbei t, előkészítő 

munka. b.
Vorrichtungsbau, előkészítő mi

vel és. b
Vorriss, tervvázlat. <·.
Vorrösten, előpörkölni, ko.
Vorrücken, előbaladni. b.
Vorrückung, előbaladás.
Vorrufen, előszólitani.
Vorsaal, előterem, é.
Vorschieben, előre tolni.
Vorschiessen, előlegezni.
Vorschlag, adalék; ko. javaslat, 

indítvány, ajánlat; in Vor
schlag bringen, indítványozni, 
javasolni.

Vorschlagblei, adalékólom. ko.
Vorschlägen, hozzá adni; ko. 

javasolni, indítványozni, aján
lani.

Vorschlagglätte, adalékmáz- 
anyag, adalékgelét. ko.

Vorschlaghammer, öreg kala
pács, előverő kalapács. </<>.

Vorschreiben, meghagyni, ren
delni.

Vorschrift, szabály, rendelei, 
utasítás.

Vorschriftsmässig, szabályszerű.
Vorschriftswidrig, szabályelle

nes.
Vorsehubleistung, elősegítés.
Vorschuss, előleg.
Vorschussbuch, előlegező könyv.
Vorschusskasse, előlegező pénz

tár.
Vorschussweise, előlegképen.
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Vorsicht, (Ίί)vigyázat, óvatosság. 
Vorsiehtsmassregel, ó vakozás, 

elő vigyázat! rendelkezés. 
Vorsitzen, elnökölni. 
Vorsitzender, elnök, elölülő.
V o rs orge, gondoskodás. 
Vorspann, előfogat.
Vorsprung- eines Gussstückes, 

kíszögollés. ko.
Vorstand, előjáróság. 
Vorsteekbolzen, akasztószeg. b. 
Vorstecknagel, akasztószeg. b. 
Vorstehen, hivatal élén állani. 
Vorsteher, főnök, előjéu-ó. 
Vorstempel, előtámasz. b. 
Vorsteuerungscylinder, elő vál

togató henger, j é .  

Vorsteuerungskolben, előválto
gató dugattyú, j é .

Vorstudium, előtanulmánv. 
Vorsumpf, előgyüjlő. b. 
Vortertiär, harmadkor előtti, f. 
Vortheilhaft, előnyös.
Vortiegel, gyűjtő tégely. ko. 
Vortrag, előadás, előterjesztés. 
Vortrieb, előrehajlás, b. 
Voruntersuchung, elővizsgálat. 
Vorurtheil, előítélet.
Vorwage, a. m. Sehlichwage, 

szinponnéi-ő. ke.
Vorwalze, előhengei·. ko. 
Vorwalzwerk, előkészítő hen

germű. ko.
Vorwand, előfal ; ko. ürügy. 
Vorwandstein,, mellkő. ko. 
Vorwärmer, előhevíl.ő. j é .  

Vorwärmherd, előhevilő tűzhely. 
ko.

Vorwärmherdbodenplatte, elő
melegítő tűzhely fenéklapja. 
ko.

Vorwärmzone, előhevítő öv. ko. 
Vorwärtsbewegung, előre való 

mozgás, j é .

Vorwärtsvisur, előre irányzás. 
hm.

Vorweiser, előmulató.
Vorwelt, ősvilág. /'.

Vorweltlieh, ősvilági, f .  
Vorwort, előszó.
Vorzeichen, jelenség. 
Vorzeiehnen, előrajzolni. 
Vorzeiger, előmutató. 
Vorzimmer, előszoba, é.
Votant, szavazó.
Votum, szavazat.
Vulkan, tűzhányó hegy, vulkán. 

/■
Vulkanische Gebilde, tűzi kép

ződmények. f.
Vulkanische Gebirge, tűzalko-

tásu hegyek, f .
Vulkanisirter Kautschuk, vul

kanizált, kénezett kautsuk. jé. 
Vulkanist, vulkanista, / .  
Vulpinit, calciumsulfát. á .

w.
Waage, sulyméi-ő, szintező. 
Waagkasten, sülvmérőszekrény. 

ké.
Waagpfanne beim Hammer,

nyéltokpersely. ko. 
Waagringpfanne, nyéltokper

sely. ko.
Waagsehurzkette, mérőesésze 

láncza. h
Waagstütze, sulvmérőtámasz. ké. 
Waagtisch, sulymérő asztal, ké. 
Waare, áru.
Waarenartikel, áruczikkek. 
Waarenelasse, áruosztály. 
Waareneollo, árudarab. 
Waarendeclaration, árubevallás. 
Waarengattung, árunem. 
Waarenlager, Waarenmagazin, 

árutár.
Waarenmuster, áruminta. 
Waarenverkehr, áruforgalom. 
Waarenversendung, áruszállítás. 
Waarenverzeichniss, árujegyzék, 

árulajstrom.
Wachs, viasz.
Wachstube, őrszoba. 
Waehtbude, őrbódé.

23*
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Wächter, fir.
Wächterhaus, firház. 
Wachtzimmer, őrszoba.
Waeke, agyagos keselykö, vakke. 

./■
Wagamt, sulymórő hivatal. 
Wagbaum, himba. <jé.
Wage, sulymérfi, szintező. 
Wagebalken, sulymérőkar. 
Wagegebühr, Wagegeld, Wä

gegebühr, sn ly mérő díj. 
Wagehaus, sulymérfi bűz. 
Wagen, szekér, kocsi.
Wägen, mázsáim, sulytmérni, 

szintezni.
Wagenabreehnung, kocsileszá

molás.
Wagenachse, kocsitengely. 
Wagenansammlung, kocsitor

lódás.
Wagenaufsatz, vendégoldal. 
Wagenbau, kocsigyártás. 
Wagenbaugesellschaft, kocsi

gyártó társulat.
Wagenbegleitungspersonal, ko

csikísérő személyzet. 
Wagenbelastungsausweis, ko

csiterhelés kimutatása.
Wagenbeschädigung, k o esi sé ni - 

lés.
Wagenbestand, kocsiállomány. 
Wagenclasse, kocsiosztály. 
Wagenfabrik, kocsigyár. 
Wagengestell, kocsikeret. 
Wagengestänge, szekérpálya. h. 
Wageninhalt, kocsi térfogata. 
Wagenkasten, kocsiszekrény. 
Wagenkilometer, kocsikilomé

ter.
Wagenkuppelung, kocsikapcso

lás.
Wagenladung, kocsirakomány. 
Wagenmangel, kocsihiány. 
Wagenmiethe, kocsibér. 
Wagennummer, kocsiszám. 
Wagenpark, kocsiállomány. 
Wagenrad, kocsikerék. 
Wagenrampe, kocsirakodó.

Wagenreparatur, kocsija vitás. 
Wagenschmiere, szckérkenöcs. 

korsikenfirs.
Wagenschoppen, csillel'észer.

kocsifészcT, .szekérfészer. 
Wagenwinde, kncsiemelő. szekér- 

emelő.
Wagenzug, csillevonal. i>. 
Wäger, mázsáié,
Wagerecht, vízirányos, vizszinles. 

szintes.
Wage zettel, síd yj < ·gyz é k. 
Wagezunge, sulymérfi nyelve. 
Waggon, vasúti kocsi.
Waglatte, szintező lécz. hm. 
Wagmeister, mázsamesler. 
Wagner, kerékgyártó. 
Wagnerarbeit, kerékgyári fi 

munka.
Wagsehale, sulymérfi csésze. 
Wahl, választás.
Wahlverwandschaft, kiváló ro

konság. r .

Wahrheit, igazság. 
Wahrheitsliebe, igazság-szerei el. 
Wahrnehmen, észrevenni. 
Wahrscheinlichkeit, valószínű

ség.
Währung, pénzérték. />r. 
Wahrzeichen, jellemző ásvány- 

darab. h.
Währzug, döntő mérés, hm 
Waisenamt, árvaszék. 
Waisenkasse, árva pénztár. 
Waisenhaus, árvaház.
Wald, erdő. é r d .

Waldamt, erdőhivatal, é r d .  

Waldbereiter, erdőkerülő, é r d .  

Waldboden, erdőtalaj. é r d .  

Waldbrand, enIfiégés. 
Waldbürger, bányapolgár, h. 
Waldbürgerschaft, bányapolgár- 

ság. h.
Waldfläehe, crdőterülel. é r d .  

Waldhüter, erdőőr. é r d .  

Waldkantig, héjas élű. é. 
Waldköhlerei, erdei szénégetés. 

é r d .
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Waldkultur, erdősítés, erd.
Waldmeister, erdőmester. erd.
Waldrevier, pagony, erd.
Waldsäge, nagyfűrész. L

Waldung, erdőség, erd.
Waldweg, erdei út. erd.
Wall, sáncz. /'.
Wallebene, sanczlapály. ,/.
Walionarbeit, Wallonsehmiede, 

vallon készei és. ko.
Wallstein, gátkő. ko.
Wallsteinplatte, gátkőlap. ko.
Walwationseinsatzgewieht, ér- 

Iékszabás szerinti sulysorozat. 
Ρ».

Walwationswage, értékszabás 
szerinti sulymérő. μ ο.

Walzbleeh, hengerelt lemez. ko.
Walzblei, hengerelt ólom. ko.
Walze, henger; calibrirte Walze, | 

üregezeti henger; sehalenhar- I 
te, glasharte, stahlharte, 
hartgegossene Walze, kemény 
henger, ko \

Walzeisen, hengereltvas. ko.
Walzen, hengerelni, ko.
Wälzen die Zähne eines Rades, j 

hengergetni. jé.
Walzenabstreifmeissel, henger- | 

horzsoló, ko.
Walzenaufguss, fölös hengerfej. 

ko. \
Walzenbank, hengerlóeza. ko. \
Walzenbreehbock, hengertörő | 

hak. ko.
Walzenbreitung, hetigerszélese- 

des. /.'o.
Walzencaliber, hengerüregezés. j 

ko.
Walzendrehwerk, hengeresz

terga. pr.
W alzeneinlass, hengerereszték, ko.
Walzenförmig, hengeralaku.
Walzengerüst, hengerállvány, ko.
Walzengussgrube, hengeröntő 

gödör, ko
Walzenlager, hengercsapágy, 

hengerfekhely. ko.

Walzenlagerträger, hengerfek- 
helytartó. ko.

Walzenpaar, hengerpár. ko. 
Walzenquetsehe, zúzó henger. 

z.
Walzenrahmen, hengerkeret. ko. 
Walzensatz, hengerpár. ko. 
Walzensehleifmasehine, henger-

csiszoló gép. pv.
Walzenständer, hengerállvány.

ko.
Walzenständersohlplatte, hen-

gerállvány alaplapja, kó. 
Walzensteílsehraube, hengerál

lító csavar, ko.
Walzenstellvorriehtung, hen

gerszorító készülék, ko. 
Walzenstrasse, hengersor, ko. 
Walzenstreeke, hengersor, ko. 
Walzenstreekung.hengernyujtás. 

ko.
Walzentrain, hengersor, ko. 
Walzentrio, hármas hengermű. 

ko.
Walzer, hengerlő. ko. 
Walzgerüst, hengerállvány, ko. 
Walzhütte, hengermű, ko. 
Walzmeister, hengerlő mester. 

ko.
Walzmühle, hengeres zúzó. z. 
Walzriehtung, hengerlés iránya. 

ko
Walzsinter, hengersziporka, ko. 
Walzwerk, hengermű, ko. 
Walzzinn, hengerelt ón. ko. 
Wand, rög; eine Wand zerset

zen, eine Wand zerstufen, 
rögöt aprítani; b .  Wand, a. m. 
Mauer, fal; é. Bretterwand, 
deszkafal. é.

Wandbekleidung, falboríték, é. 
Wandbewurf, vakolat, é. 
Wandbohrmasehine, fali fúró

gép. yé.
Wändebrocken, darabos érez. b. 
Wandelbare Zimmerung, felvál

tandó ácsolat.. b.
Wandfaeh, falfiók. é.
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Wandfläche, faisik. <’·.
Wandhobel, oldalgyalu.
Wandkasten, falszekrény. <’.
Wandkrahn, fali gém. jé.
Wandpfeiler, falpillér.
Wandputz, vakolat, é.
Wandriegel, kötő gerenda, é.
Wandruthe, vendég támaszfa. b.
Wandruthenzimmerung·, ven

dég ácsokat, I).
Wandstärke, falvastagság. jé.
Wange, pofa. jé.
Wardein, pénzbecsőr. pv.
Warm, meleg.
Wärme, melegség, hőség; laten

te Wärme, lappangó hőség; 
speeiflsehe Wärme, fajhőség; 
strahlende Wärme, sugárzó 
hőség.

Wärmeae quivalent, hőé gv e n é r-
ték.

Wärmeeapacität, hő fogó képes
ség.

Wärmeeffect, hőhatás: absolu
ter WärmeefFeet, föltétien hő
hatás ; pyrometriseher Wär
meefFeet, tűzi hőhatás; speci- 
fischer WärmeefFeet, faji hő
hatás.

Wärmeeinheit, hőegység.
Wärmegrad, hőfok.
Wärmeleiter, hővezető.
Wärmeleitung·, hővi-zetés.
Wärmeleitung’svermög’en. hőve

zető képesség.
Wärmemeng'e, hőmennyiség.
Wärmemesser, hőmérő.
Wärmemittheilung·, hőközlés.
Wärmen, melegíteni.
Wärmeofen, melegítő kemencze, 

hevítő tűzhely, hevítő pest. ko.
Wärmerohr, melegítő cső. ,j é .

WärmestofF, hő. melegség. '
Wärmestrahlung·, hősugárzás.
Wärmetheorie, hőelmélet.
Wärmeverlust, hő veszteség.
Wärmfeuer, melegítő tűzhely, ko.

Warmfrischen, heves készelés. 
ko.

Warmg’ehen, megheviilni. j é .  

Warmlaufen der Achsen, a ten
gelyek meghevédése. ; / é .

Warmluftheitzung, légfűtés, é .  

Wärmofen, melegítő kemencze, 
hevítő tűzhely, hevítő pest. ko.

Warmwasserheitzung, meleg 
vízzel fűtés. é .

Warmwasserpumpe, melegvizes 
szivattyú, ( j é .

Wärterbude, őrbódé. >'. 
Wärterhaus, őrház. é 
Wartesaal, váróterem, é.
Warze an der Kurbel, lörgattyú 

csücske, ( j é .

Waschapparat, mosó készülék.
z.

Waschberge, mosni való Lörecs. 
h.

Waschboding, Waschbottich,
mosó kád. z.

Waschbottichamalgam, mosott 
foncsor. ko.

Waschbottichmetall, mosott 
kényeső. ko.

Wäsche, mosómű. v. 
Wascheisen, mosott vas. ko. 
Waschen, mosni. r.
Wäscher, érezmosó. ~. 
Wascherz, mosott érez. c. 
Waschfass, mosó kád. r.

1 Waschgalmei, mosott czinkércz.

! Waschgold, mosott, arany. c.
I Waschhaus, mosó ház. :.

Waschherd, mosó szór. c.
I Waschjunge, mosó inas. c.

Waschrinne, mosó vályú. ^
I Waschtrog, kézi szérke. :. 

Waschtrommel, forgó sarló. 3. 
Waschwerk, mosómű, surlómű.

Wasehwerksgefälle, mosott be- 
váltmány, mosóházi nyeremény. 
z.
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Wasch werksschlich, mosóházi 
szinpor. z.

Wasch werkszeug, Waschzeug,
mosni való érez. z.

Waschzinn, mosott ón. z. 
Wasenholz, rőzsenyaláb. ko. 
Wasenläufer, gyepórcz. ά .  

Wasser, víz.
Wasser abbohren, vizet lecsa

polni fúró lyukkal, b. 
Wasserabdämmung, vizelrekesz- 

tés. b.
Wasserablasshahn, vízcsap, j é .  

Wasserablaufkanal, csapoló 
csatorna. é .

Wasserabschlagen, vizet leeresz
teni. j é .

Wasserabtreten, vizet átengedni. 
b.

Wasserabzug, vízlefolyás, é .  

Wasserabzugskanal , csapoló
csatorna, é .

Wasseramper, vízveder. 
Wasserandrang’, víztódulás. 
Wasseransammlung· im alten 

Mann, vízgyülemlés a régi evé
sekben. b.

Wasseraufzug, vízemelő készü
lék. j é .

Wasserbad, vízfürdő, v .  

Wasserbalancier, vízi ellensúly.
j é .

Wasserbassin, vizmedencze, víz
tartó.

Wasserbau, vízépítés, é .  

Wasserbaukunst, vízépítésien, é .  

Wasserbauten, vízépítmények. <>. 
Wasserbedeckung, vízburkolat.

f .
Wasserbehälter, víztartó. 
Wasserblei, grafit. Λ .  

Wasserblende, vízajtó. b. 
Wasserboding, Wasserbottich,

vízkád.
Wassereloset, vízzel zárt árnyék

szék. é .

Wasserdamm, vízgát. 
Wasserdampf, vízgőz.

Wasser dampfheizung, vízgőz- 
fűtés. é.

Wasserdicht, vízálló, vizet át
nem bocsátó, é .

Wasserdichte Schachtzimme
rung, vizet át nem bocsátó 
aknagárdozat. b.

Wasserdichter Zünder, vízálló
gyújtószál, b.

Wasserdichtigkeit, vízállóság. 
Wasserdrang, víztódulás. 
Wasserdruck, víznyomás. 
Wasserdruckmaschine, víznyo

mó su gép. j é .

Wasser druck werk , víznyomó
gép. j é .

Wassereinfallgeld, vízbér. b. 
Wasser erschrotten,vízre akadni, 

vizet megnyitni, b.
Wasserfall, vízesés. 
Wasseríiltrirapparat, vízszűrő 

készülék, j é .

Wasserfiuth, vízár. b. 
Wasserförderung, vízemelés, b. 
Wasserform, vízzel hűtött fúvó- 

katok; Wasserformeinsatz, 
vízzel hűtött fúvókatok toldatja. 
ko.

Wassergebläse, vízi fúvó. j é .  

Wassergefahr, vízveszély, b. 
Wassergefälle, vízesés. 
Wassergerinne, vízvezető csa

torna. b.
Wassergeschläge, vízzel hajtott 

pöröly, ko.
Wasser gewältigen, vizet ki

emelni. b.
Wasserglas, üveg folyadék. 
Wassergöppel, vízzel hajtott 

emelő gép. b.
Wassergraben, vízárok. b. 
Wassergrand, vízvályu. z. 
Wassergrandhängbügel, vízvá

lyu függő foglaléka. 0. 
Wasserhahn, vízcsap, j é .  

Wasserhalten, vizet kiemelni, 
vizet tartani, b.
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Wasserhaltung·, vízemelés, víz
tartás. b.

W  asserhalt ungslehr e, vizem e - 
léstan. b.

Wasserhaltungsmasehine, víz- 
emelő gép, vízhúzó gép. b.

Wasserhaltungsmittel, vízeme
lés eszköze, b.

Wasserhaltungssehaeht, víz
emelő akna, vízakna, b.

Wasserhebung·, vízemelés, b.
Wasserhebungsmasehine, víz

emelő gép, vízhúzó gép. b.
Wasserheizung, vízzel fűtés. é.
Wasserkalk, vízálló mész, vízben 

kötő mész. é.
Wasserkasten, vízkád, vízszek

rény. z.
Wasserkehrrad, váltó vízkerék. 

b.
Wasserkies, Markasit, vasbisul- 

fliret. ét.
Wasserkluft, vízér. h.
Wasserkraft, vízerő. j é .

Wasserkühlung, vízzel hűtés. bt.
Wasserkunst, vízorejü gép. b.
Wasserlauf, vízgát; b. vizf -lyás.
Wasserlaugerei, vízzel lúgzás. bt.
Wasserleitung, vízvezeték, víz

vezetés. b.
Wasserleitungsgraben, vízve

zető árok. b.
Wasserleitungskan al, víz v e z e t ő

csatorna, b.
Wasserleitungsröhre, vízvezelő 

cső, vízcső, j é .

Wasserlösung, víztelenítés, víz- 
lecsapolás. !>.

Wasserlösungsstollen, víztáró. 
b.

Wasserlutte, vízcsatorna.
Wasserluttenring, vízcsatorna 

karikája, z.
Wassermangel, vízhiány.
Wassermanometer, vízzel töl lőtt j

feszültség mérő. jé.
Wassermesser, vízmérő, j é .

Wassermörtel, vízálló habarcs, 
vízben kötő habarcs, é.

Wassernoth, vízveszély. !>.

Wassernöthige Grube, elárasz
tott bánya. b.

Wasserpilge, vizhúzózsiik. b.
Wasserpilgenhals, vízliúz ö zsák 

torka. b.
Wasserpilgenring, vízhúzózsák 

karikája, b.
Wasserpippe, vízcsap, z.
Wasserpolizei, vízrendőrség.
Wasserpumpe, vízszivattyú, jé.
Wasserrad, vízkerék. jé.
Wasserradgöpel, vízkerekes 

emelő gép. b.
Wasserradkunst, vízkerekes szi

vattyú. b.
Wasserreeht, vízjog. !>.

Wasserregulator, vizes szélsza
bályozó. bt.

Wasserreich, bővizű.
Wasserreservoir, vízmedencze, 

víztartó, jé.
Wasserriese, nedves csúsztató. 

érd.
Wasserrinne, vízvályu ; c. csurgó.

Wasserrohre, vízcső, jé.
Wasserröhrenring, v i zcsők a rí k a.

!F-
Wasserrösche, vízárok. b.
Wassersaige, vízárok. b .

Wassersammelkasten, vízgyűjtő 
szekrény, b.

Wassersammler, vízgyűjtő. !>.

Wassersaugpumpe, vízszivattyú.
<β·

Wassersäule, vízoszlop.
Wassersäulengebläse, vízoszlo

pos fúvó. bt.
Wassersäulengegengewicht, vízi 

ellensúly, jé.
Wassersäulengöpel, vízoszlopos 

emelőgép, jé.
Wassersäulenkunst, vízoszlopos 

gép. jé.
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Wassersäulenmasehine, vízosz
lopos gép. jó.

Wassersehaeht, vizemelő akna, 
vízakna, b.

Wasserscheide, vízválasztó.
Wassersehlauch, víztömlő. L .

Wassersehluss, vízzár. b .

Wassersehneeke, vízi csavar, (jó.
Wasserschöpfen, vizet menteni.
Wasserschraube, vizi csavar. jó.
Wassersehutzbauten, víz ellen 

védő építmények, ó.
Wasserseite bei Schmelzöfen,

pesthát. lo.
Wasser sitzet zu, a víz oda

ömlik. h.
Wasserspiegel, vízszin, víz tükre.
Wasserspritze, vizfecskendö. j ó .

Wasserstand, vízállás; hoher 
Wasserstand, magas vízállás, 
nagy víz; niedriger Wasser- 
stand, aiacson vízállás, kis víz.

Wasserständer, vízkád.
Wasserstandglas, Wasserstand

zeiger, vízállást mulató cső, 
vízszinmntaló üveg. jó.

Wasserstandshahn, vízállást mu
tati) csap. j ó .

Wasserstation, vízállmnás. ó .

Wasserstaueher, döngölő. I>.
Wassersteuer, vízhér. b.
Wasserstoff, hidrogén, r .

Wasserstoffgaslöthrohr, hidro
géngázzal forrasztó cső. r.

Wasserstollen, vízíáró. b .

Wasserstrahl, vízsugár.
W asserstrahlpumpe, v í zs ugá r- 

szivaityú. j ó .

Wassersitrasse, vízi út.
Wasserstreeke, vízvágat. b .

Wassertonnenaufzug, vízi adás
vonó. bő

Wassertrommelgebläse, zajfúvó. 
ko.

Wasser Überlassung, vízál enge
dés. h.

Wasserverschluss, vízzár. 0 .

Wasserversorgung, vízzel ellá
tás, vízszerzés.

Wasserwage, szintező, h m .

Wasserwanne, vízedény.
Wasserwehre, vízgát.
Wasserwerk, vízi mű.
Wasser Wirkung, vízhatás. f .

Wasserwirthsehaft, viztartás.
Wasserzeichen, vízjel a papiro

son.
Wasserziehen, vizet emelni, b .

Wasserzins, vízbér. h .

Wasserzugang, víztódulás. L .

Wasserzünder, vízálló gyújtószál. 
b .

Wasser zu Sumpfe halten, bá
nyát szárazon tartani, b .

Wechsel, csap; j é .  kitérő; ó .  

elvető ér; h .  váltó, csere.
Weehselallonge, váltótoldat.
Wechsel an der Eisenbahn, té

rítő váltó. ó .

Wechselaussteller, váltókibo
csátó.

Weehselbalken, váltott gerenda, ó.
Wechsel der Luft, légcsere h .

Weehselforderung, váltókövete
lés.

Wechsellagerung, váltakozó te
lepülés. rétegek váltakozása, 
rétegcsere, f

Wechseln, fölváltani, lölcserélni.
Wechselplatte, forduló tábla; ó .  

kitérő lemez. h.
Wechselprotest, váltóóvás.
Wechselrohr, csapos cső j ó

Weehselseheere am Bohrinstru
mente, váltó olló. b.

Wechselseheibe, fordító korong. 
!!<’

Wechselschuld, váltóadósság.
Weehselstation, váltó állomás, ó .

Wechselstelle im Schachte, ta
lálkozó hely. b.

Wechselstück, pótló darab. j ó .

Weehselstunde, felváltás órája. h .

Wechselwirkung, viszonthatás.
Weehselzunge, térítő sinnyelv. ó
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Wecker, ébresztő.
Weg·, út, eljárás, m od; heisser, 

trockener Weg, tűzi eljárás; 
kalter, nasser Weg, nedves 
eljárás, út, mód. ko.

Wegarbeiten, ledolgozni.
Wegdämmen, elgátolni.
Wegebau, útcsinálás. é.
Wegfallend, eleső. h m .

Wegfördern, elszállítani, h.
Wegfüllen, eltakarítani, b.
Wegfüllarbeit, takarító munka.

h.
Weggeld, útipénz.
Wegschaufeln, ellapátolni. />.

Wegschmelzen, leolvasztani. ko.
Wegsperren, elrekeszteni.
Wegthun, lelőni. U.
Wegübergang, átjáró út. é.
Wegunterführung, átjárás a va

sút alatt. é.
Wegweiser, útmutató.
Wehrbedielung, gátpadolás.
Wehrbleeh, csapoló lemez. ko.
Wehrdurchlass, gátnyilás. <·.

Wehre, vízgát. é.
Wehrlit, Molybdensilber, ezüst- 

tartalmu tellnrbizmut, wehrlit. 
á.

Wehrraum, lúgzó lér. d>.
Wehrstempel, gátoszlop. d>.
Weich, lágy.
Weichblei, lágyólom. ko.
Weichbraunstein, pyrolu.sil, bar

nakő. á.
Weiche, kitérő, c.
Weichenanordnung, kitérő be

rendezése. é.
Weichencurve, kitérő görbülete.

Weiehengarnitur, kitérő szerel
vénye. é.

Weiclienhebel, térítő kar.
Weichenherz, térítő csúcs. é.
Weichenschiene, térítő sín. é
Weichensignal, térítő jel, váltó 

jelző. é.
Weichensteller, váltó őr. <’.

Weichenwärter, váltó őr. <·'.
Weiches Holz, lágy fa. m l.
Weichfeuern beim Treiben, a

leűzés kezdete, ko.
Weichfloss, lukacsos öntött vas. 

ko.
Weiehloth, lágy forrasztó, ß .
Weichmachen, lágyítani, ko.
Weichmanganerz, barnakő. ■>.

Weichzerrennen, főkészelés. ko.
Weigerung der Arbeit, munka- 

megtagadás. b
Weilarbeit, időző munka. h.
Weilsehicht, időző munkaszak. 

h.
Weingeist, borszosz. /·.
Weinstein, borkő. kő.
Weinsteinsäure, borkösav. n
Weise, okosan.
Weisung, utasítás.
Weiss, feliéi·.
Weissblech, fehér bádog. ko.
Weissblechtafel, fehérbádog 

tábla. ko.
Weissbleierz, fehér ólomén·/, 

cerussit. <(.
Weissbuche, gyerlyánfa. m l.
Weissbürste, meszelő, é .

Weisseisen, Ünomított nyersvas. 
ko.

Weissen das Roheisen, finomí
tani; ko. weissen eine Wand,
meszelni, <·.

Weisser Fluss, fehér olvaszló- 
szer. ke.

Weisser Speiskobalt, koballil, 
kobaltarzénsulfür. ó.

Weisser Vitriol, goslaril, czink- 
vitriol, á.

Weisses Roheisen, fehér nyers
vas. ko.

Weissgiltigerz, fehér ezüstére/, 
tetrai'drit. ό

Weissglühend, fehér izzó. ko.
Weissglühhitze, fehér izzó hőség. 

ko.
Weissgültigerz, fehér eziistércz, 

tetraedril. ó.
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W eisskalk, meszelő mész. é. 
W eissliegend, voiszligend. 
W eissmaehen das Roheisen, fe

héríteni, finomítani. Uo. 
W eissmetall beim Kupfer- 

sehmelzen , fehér kéneskő ; 
Un. W eissmetall zu Lager- 
schalen, íehér fém, kemény 
ötvözet, j é .

W eissnickelkies, smallit, arzén- 
nikolkobalt. á.

Weissofen, finomító kemencze. 
Un.

Weisspinsel, meszelő, é. 
Weisssieden, fehéríteni, p v .  

W eissspiessglanzerz, üéeiss- 
spiessglaserz, valentirrt, feli ér 
antimouércz. á.

W eissstein, fehér kéneskő; Uh . 
W eissstein, a. m. Granulit,
léhérkő. f.

W eisssud, fehérítés. pn.  
W eisssudgaaden, fehérítő mű- j 

hely. pn.
W eisstanne, luczfenyű. érd.  
W eisstellur, sylvanit, írásércz. á. 
Weisszink, szinczink. Un.
W eite, tágasság; lichte Weite,

helvilág, (jé.
W eiterbeförderung, W eitersen- 

dung, W eitertransport, to
vábbszállítás.

W eitläufig, b •ijedelim's.
W eitung, tágasság, tágítás, h .  

W eitungsbau, tágító feji és. h .  

Wellbaum, Welle, görönd. j é .  
Welle, hullám.
Wellenblech, hullámos bádog. 

Un.
Wellenflasehe, Wellflasche, bü

työk. j é .
W ellenförmig, hullámos. 
W ellenhals, görömlcsap. j é .  
W ellenkalk, hull funos mészkő.

/'·
W ellenkeil, göröndék. j é .  
W ellenlinie, hullámvonal. 
W ellenring, göröndkarika. j é .

Wellen schm ieden, fodrosán 
kovácsolni. Uo.

W ellenschuh am Krahn, gém-
görönd saruja, j é .

Wellen stand  er, görönd állványa.
< β ·

W ellentransportw agen, görönd
szállító szókéi·, j é .  

W ellentrom m el im Ham m er
w erk , hiityökgyürü. Un. 

W ellen trom m elring , bütyök- 
gyíhű karikája, b .  

W ellenzapfen, W ellzapfen, gö
rönd csap. j é .

W ellplachenherd, ponyvaszér. z .  

W eltgegend, égtáj. hm.  
Wendeisen, forgató vas. j é .  
W endeltreppe, csigalépcső, é.  
W enden des Rostes, a pörköl

ni ény fordítása. U n .  

W endepunkt, fordúló pont. 
W endeschaufel, fordító lapát. U o .  

W endescheibe, fordító korong. 
b.

W endhaggen, forgó horog. j é .  
W endscheider, fordító vas. Uo 
W endungspippe, váltó csap. j é .  
W enig, kevés.
W enigstfordernder, legolcsóbb 

ajánlkozó.
W erfen einen Schürf, kutatni; 

Kübel und Seil w erfen, bá
nyát nyitni; b .  das Holz w irft 
sich, a fa megvelemedik. é. 

W erfener Schiefer, verléní pala. 
r

W erg, csopü.
W ergliederung, csopii tömítés. 

ß'·
W erk, mii; Bergw erk, bánya; 

H ü tten w e rk , kohó ; Eisen
w erk, vasgyár.

W erkanlage, gyártelep. 
W erkbahn, bányavasút. b .  

W erkbank, munkapad, j é  

W erkblei, iizelék ólom. Un. 
W erkerbogen, leszámoló ív. U o .
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W erkerstand, sóbányalegénység 
s<b.

W erkführer, művezető. jé.
W erkholz, lángfa. ko.
W erkm eister, műmester, p v .
W erkprobe, üzelek próba. ko.
W erksarzt, műorvos, bányaor

vos. h.
W erksatz, fedélszék, é.
W erksbesitzer, műtulajdonos, 

bányabirtokos.
W erksgraben, vízárok. b.
W erksleiter, művezető tiszt. h .

W erksreehnung , műszámadás. 
b.

W erksta tt, műhely. jé.
W erkstein, csurgó lap ; ko. fara

gott kő. L
W erksverhä ltn isse , müviszo- 

nyok.
Werktisch, m ű n k  a p u d .  j é .
W erkzeug, szerszám.
W erkzeuginventar, szerszámok 

lelettára.
W erkzeugkasten, .szerszámszek

rény. jé.
W erkzeugm aschine, szerszám

gép. jé.
W erkzink, szinczink. ko.
W erkzinn, szinón. í v
W erth, érték ; w irklicher W erth, 

valódi érték; Geldwerth, pénz
érték.

W erthanschlag, értékszámvetés. 
ko.

W erthbem essung, értékszubás.
W erthberechnung, értékszámí

tás. ko.
W erthdeclaration, értékbevallás.
W ertherm itte lung , értékfejtós.
W erthlos, értéktelen.
W erth naehnahm e, é rt é kút ánv é -

tel.
W erthpapiere, értékpapirosok.
W erthschätzung, értékbecslés.
W erthstück , értékes darab.
W erth Vermehrung, értéknövek

vés.

W erthverm inderung, értékcsök-
kenés.

W erthversicherung, <
Cl f ‘ 1 Q

■rtékbizto-
r>i. i ub.

W erthvorschuss, érté kre adott
előleg.

W est, nyugat.
W estlich, nyugati, hm.
W etter, lég, levegő ; Wr e tte r

b r in g e n , légcseréi okozni;
böse W etter, ross•z levegő ;
g iftige  W etter, mériges levegő;
g u te  W etter, .jó le\u gő ; leich-
te  W etter, könny ü levegő;
m atte  W etter, bágyadt levegő : 
schlagende W etter, durranó 
lég; schwere W etter, súlyos
lég. b.

W e tte ra b th e ilu n g , W etter- 
! trum m  des Schachtes, léig - 
I t o r o k ,  h

W etterabzugsstrecke, légvezelő 
vágat. b.

W etterbläser, légfúvó. t>.
W etterblende, légajtó. b.
W etterbohrloch, szeleié fúrllynk.

b.
W etterbühne, légrekesz. /> .

W sttercanal, lygesalorna. b.
W ettercireulation, légcsere. I>.
W etteresse, légkémény, b.
W etterfang . l e g f o g ö .  b

W etterflügel, szelei L<t«'i kerek 
szárnya, b.

W etterfocher, szelellelő. !>.

W etterfocherrade l, szelellelő 
kerék. b.

W etterführung , légvezetés, lég
vezeték. (>.

W etterführungssystem , lég ve
zetés rendszere. szellőztető 
rendszer, h.

W etterhaltung , légvezetés, szel
lőztetés. b.

W etterha ltungsappara t, szellőz
tető készülék, b.

W etterherd, szellőztető kemen- 
cze. b.
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W etterhut. légfogó. I> 

W etterklappe, Ι<·;_γ-zHlciilyü. L .  

W etterlehre, szellőzi ölési an. b .  

W etterleitung·, légvezelés, lég- ; 
vezeték, b.

Wetterlosung’, légvezelés, szel- , 
löztelés. Ii

W etterlu tte, légcsal <>rna. h .  

W etterm angel, léghiány. b .  

W etterm aschine, szellőztető gép. 
b .

Wetternoth, léghiány, b  

Wetternöthig,léghiárinval küzdő. 
b .

W etterofen, W etterrost, szel
lőztető komenezo. //.

W etterrad , szeleltető kerék. /> .  

W etterröhre, légvezelő cső. b .  

W ettersatz , szellőztető gép. h .  

W ettersauger, légszívó. I>.  

W etterschaeht, légakna, szél- 
akna. h.

W etterscheider, légválasztó, b .  

W etterschlag, légvágat. I .  

W etterschraube, szeleltető csa
var. h.

W etterschutt, légvozető áttörés. 
b.

W etterstollen, légtáró. b .  

W etterstrecke, légvágat. b .  

W etterstrom , légáramlás. b .  

W etterthü r, légajtó. b .  

W etterthü rw ärter, légajtóálló. í 
W etterthurm , légtorony. /;. 
W ettertrom m el, za j fúvó. 1> 

W ettertrum m  im Schachte, lég- 
torok. /,.

Wetterumlauf, légcsere, légkör- [ 
gás. b.

W etterversorgung, légvezetés.
b .

W etterwechsel, légcsere, b .  

W etterzug, légvonás. b .  

W etzstein, fcnkö.
Wichtig, fontos, nyomatékos. 
W idder-hydraulischer, vízemelő

k'OS. 1 / 1 ' .

W iderlager, boltszék. é .

W iderlagsbogen, gyámív. L  
W iderlagsm auer, székfal, gyám

fal. é.
W iderlegen, megczáfolni. 
W iderrechtlich, törvényellenes. 
W idersetzen, ellentállani, ellen

szegülni.
W idersinnisch, ellenlejt.es. L m .  

W idersprechen, ellen mondani. 
W iderstand, ellenállás. 
W iderstandscoefficient, ellenál

lás együtthatója. ( j é .  

W iderstandseinheit, ellenállás 
egysége.

W iderstandsfähigkeit, ellenálló
képesség.

W iderstandsm om ent, ellenállás
nyomaték«. í j é .

W iederanschweissen, újra hoz- 
záhegeszteni. <jé.

W iederaufnehm en eine Grube,
egy bányát újra megnyitni, b .  

W iederbeladen, újra megrakni. 
W iederbesetzen ein Amt, újra 

betölteni.
WiedereröfFnen, újra megnyitni. 
W iederersta ttung , visszatérítés. 
W iederherstellen, újra helyre

állítani.
W iederholen, ismételni. 
W iederschmelzen, újra olvasz

tani. ko.
W iederverw enden, újra hasz

nálni.
W iegen, mázsáim. 
W ieldenform ation, vieldenkép- 

ződmény. f .

Wiener Beeken, becsi medenczc.
./'·

W iener Sandstein, bécsi ho
mokkő. /.

W iesenerz, gyepércz, limonit. á .  

Wilde Fluth, patak. z .

W illkür, önkény.
Wind, szél; e rh itz ter Wind, he

vített szél; stechender Wind, 
szúró szél. lei.

W indbrueh, szél törés. é r d .
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Windcylinder, fúvó henger. ko.
Winde, felhúzó gép, göngörílő, 

kankarék. b.
Winderhitzungsapparat, Wind

erwärmungsapparat, széli te- 
vítő készülék, léghevitő készü
lék. ko.

Windfang, légí'ogó. b.
Windform, fúvókul ok. ko
Windgöpel, széllel hajlott, fel

vonó gép. (jé.
Windheizapparat, szélhevilo 

készülék, légheviló készülék, ko.
Windkasten, szélgyüjlő. ko.
Windkessel, szélkazán, légkazán. 

•lé-
Windkolben, széldngutlyú. ko.
Windkunst, széllel hajlóit víz- 

emelő gép. (jé.
Windleite, légvezető táró. b.
Windleitung, szélvezetés, szél-

vezet'.'k. ko.
Windleitungskanal, szélvezelő 

esalorna. b.
Windleitungsrohr, szélvezelő

CSŐ. /,·<>.
Windlutte, szélvezelő esalorna, 

szélcsatorna, ko.
Windluttenring, szélcsalorna 

karikája, ko.
Windluttenzugeisen, szélcsa

torna szorilója. ko.
Windmenge, szélmennyiség. /,·<».
Windmesser, szél feszüli ségmérő. 

ko.
Windmühle, szélmalom, (jé.
Windofen, szélpesl. ko
Windofenaufsatz, szélpesl (ol

data. pp.
Windpfeife bei Puddelöfen, szél

síp. ko.
Windpressung, szélfeszültség, 

szélnyomás, ko.
Windpfropf, légfojtás, b
W indrad, szélkerék, szelei lelő-

kerék. h.
Windregulator, szélszahálvnzó. 

ko .

Windröhre, szélcső, szélvezeték. 
ko

Windsammlungskasten, szél- 
gyűjtő. ko.

Windsehacht, szélakna, légakna. 
b.

Windschief, ferde, velemedetl. 
Windsehlauch, széli ömlő. h 
Windseite der Schmelzöfen,

pesthál. ko.
Windständer, Windstock, szél

oszló. ko.
Windstein bei Hochöfen, szélkö.

ko.
Windstrahl, szélsugár. ko.  
Windstrebe, széllámasz. 
Windung, kanyarodás; Schrau

benwindung, csavarmenet. 
Windwage, szélfeszültségrnérő. 

ko .
Windzacken bei Frischherden,

szél lap. ko.
Winkel, szög, szögiéi ; Ergän

zungswinkel, pótló szög; rech
ter Winkel, derékszög; spitzi
ger Winkel, hegyesszög: 
stumpfer Winkel, lompaszüg; 
Supplementswinkel, kiegé
szítő szög.

Winkelband, sarokpánt. <·. 
Winkelbuch, szögmérő jegyző

könyv. lui/.
Winkeleisen, szöglelvus. ko.  
Winkeleisen walze , szöglet vas

henger. ko.
Winkelfehler, szögbeli hiba. bin 
Winkelgeschwindigkeit, szög

sebesség. (jé.
Winkelhaggen bei Fenstern,

szögletvasalás, é.
Winkelhebel, könyökös emeltyű. 

/ ■
Winkelkreuz, derékszögű ke

reszt. bin.
W inkelkreuzstunden  , keres/.l-

szögek, bin.
Winkelmass, szögmérték. 
Winkelmesser, szögmérő, bin.
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Winkelmesskunst, szökném tu
domány.

Winkelrad, kúpos kerék. yé.
Winkelreeht, derékszögű, ép- 

szögű.
Winkelrohr, könyökcső. y f .
Winkelsehablone, szögminta.
Winkelsehiene, szöglelvas. í v .
Winkelsparren, szöglet szám fa. r.
Winterabsatz, téli fogyasztás. h.
Wipper, Auskipper der Förder

wägen, bontó, buktató. I>.
Wirbel, forgató, h.
Wirksam, működő.
Wirksamkeit, működés.
Wirkung-, hatás; chemische 

Wirkung-, ehemiai hatás; me
chanische Wirkung, orőművi 
hatás; wärmeerregende Wir
kung, hőfejlesztő hatás.

Wirkungsgrad, hatás foka.
Wirkungskraft, ható erő.
Wirkungskreis, hatáskör.
Wirkungssphäre, hatáskör.
Wirthschaft, gazdaság.
Wischeisen, csurgató rúd. ko.
Wismuth, viszmut, bizmut. v.
Wismutherz, viszmutércz. b.
Wismuthglanz, fénylő viszmut- 

éi-cz, vizmutsulfűr. rí.
Wismuthkupfererz, viszmut réz

érc/, emplekfit. rí.
Wismuthsaigerung, viszmut - 

csurgatás. ko.
Wissen, tudni.
Wissenschaft, tudomás, tudó

in,Íny.
Wissentlich, szándékos.
Wissbegier, tudás vágya.
Witterungseinfluss, időjárás be

folyása.
Wittwen und Waisencassa, öz

vegyeket és árvákat segítő pénz
tár.

Wochenarbeit, hetimunka.
Wochendienst, hetiszolgálat.
Woeheneinnahme, heti bevétel.
Wochenlohn, hetibér.

Wochenlöhner, hetibéres. 
Wochenrechnung, heti száma

dás.
Wochentag, hétköznap. 
Wöchentlich, hetenként. 
Woehenwerker, hetibéres. 
Wohlbestellt, jól ellátott. 
Wohlfeil, olcsó.
Wohlgeboren, tekintetes. 
Wohlgemeint, jószándéku. 
Wohllöblich, nemes.
Wohlthat, jótél.
Wohlthätig, jótékony. 
Wohlverdient, megérdemlőiI. 
Wohlwollen, .jó indulat. 
Wohnbar, lakható. 
Wohngebäude, lakház. 
Wohnhaft, lakó, lakos. 
Wohnhaus, lakház. é.
Wohnort, lakhely.
Wohnsitz, lakhely.
Wohnung-, lakás. 
Wohnungsübergabeprotocoll,

I a k á sá t a d ó jegyzőkön y v. 
Wölbbogen, boltív, bolthajtás. <·. 
Wölben, boltozni. <·.
Wölbhöhe, bolthajtás magassága. 

é
Wölbstärke, boltvastagság. <·. 
Wölbstein, boltkő. <’.
Wölbung, boltozat, bollhajl ás, 

domborúság, é.
Wölchit, kerékére/. rí.
Wolf, a. m. Eisensau, medve, 

vasmedve; Wolf, eine direct 
aus Erzen erzeugte Eisen
masse, bucza, bocs. ko.  

Wolfeisen, tűzhely hátlapja, ko .  
Wolffeuer, bocstűzhely. ko.  
Wolfofen, hevenyében olvasztó 

törpe kemeneze ; buezapest. ko.  
Wolfram, volfram ; r. Wolfram

bleierz, slolzit; Wolfram
stahl, volfram aczél. ko.  

Wolfsbergit, ólomantimonsullur, 
rézantimonsulfür. rí.

Wolfstahl, buczaaczél. ko.  
Wolfzacken, tűzhely hátlapja, ko.
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Wolnyn, barit  ó .

Wootzstahl, vulzaczél. in .
Wort, szú.
Wörterbuch, szótár.
Wulfenit, sárga ólomércz. <í. 
Wulst, duzzadék. <>. 
Wulstliederung, duzzadúkos zá

rolás. ß .
Wundarzt, seborvos 
Wünschelruthe, varázsvessző. U. 
Würde, méltóság.
Würdig, inéit«), érdemes. 
Würdigen, méltatni.
Würfel, koezka.
Würfelbau, koczkaulaku lejtés. j 

b.
Würfeleisen, koezkaalakn öntés. 

In .
Würfelerz, koczkaérez. pharma- ! 

kosiderit. á
Würfelkohle, darabos szén. !>. j 
Würfelnickel, koczkanikol. ko.  
Wurfprobe, vető próba. ko.  
Wurfschaufel. veto kajlát., v. 
Wurmstichiges Holz, szin tté la. 

e n l .
Wurzel, gyök, gyökér. 
Wurzelexponent, gyök múl utó.
Wurzelgrösse, gyökmen11yiség. 
Wurzeltorf, gyökérlőzeg b. 
Wurzelzapfen, tzinkcsap. 
Wurzelzeichen, gyökjel. 
Wurzelziehung, gyök lejt «'s.

z.
Zacken, a. m. Frischzacken,

tűzhely lapja. ko.
Zackig, horgas.
Zagel, bog. buga. ko.
Zageleisen, bugavas. ko.  
Zagelstrecke, buganynjló. ko.  
Zagelwurfzange, bugavelő fogó. 

ko.
Zäh, szívós.
Zähepolen, szívós buzgalás. !;<>■ 
Zähigkeit, szívósság.
Zahl, szám.

Zahlamt, fizető hivatal. 
Zählapparat, számláló készülék 

.'/r
Zahlbar, fizethető.
Zählbrett, számláló «h'szka. /ír  
Zahlen, fizetni.
Zählen, számlálni.
Zahlenpunze, szamjelzö. pr 
Zahlenstempel, számjegy. In. 
Zähler, számláló ; automatischer 

Zähler, sz.in11;11«ι készülék. 
Zahlmeister, tizető liszt. 
Zählretter, olvasó tábla. /»-. 
Zahltag, fizető nap.
Zahltisch, fizető asztal.
Zahlung, fizetés. 
Zahlungsanweisung, ulal\ ám 

fizetésre.
Zahlungsattest, fizetési bizmmlé· 

irat.
Zahlungsbogen, lizelő ív. 
Zahlungsfähig, fizetésre képes. 
Zahlungsfrist, tizet és határideje. 
Zahlungsliste, lizelő lajstrom, 

bérlajstrom
Zahlungsquittung, nyugtató . 

nyugtai vány.
Zahlungstermin, f i z e t é s  h a t á r 

i d e j e .
Zahlungsunfähig, lizelé-n kép

telen.
Zahlungsverpflichtung, fizetésre

kötelezettség.
Zahlungsverweigerung, fizet és

nmgt.agadása.
Zahlverhältniss, számarany. 
Zahlwoche, fizető hét. 
Zahlzimmer, lizelő szoba.
Zahn, Cog.
Zahnbalken, fogas gerenda. 
Zahnbiss, fogónyom. ko.  
Zahnbohrer, l'ogastVirö. 
Zahnbreite, logszélesség. ß .  
Zahnfeile, fogreszelő, ß .  
Zahnfläche, fog oldala, ß .  
Zahnförmig, logalaku. 
Zahnhammer, fogas pöröly, ko. 
Zahnhöhe, fogmagasság, ß .
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Zahnkranz, Ihgkoszorii. jé.
Zahnlänge, Cog hossza. jé.
Zahnlücke, Ibghézng. jé.
Zahnrad, fogas kerek. ß .
Zahnscheibe einer Sagemaschi

ne, toló korong, ß .
Zahnschiene, fogas sín. ß .
Zahnstange, fogas nid. ß .
Zahntheilung, fogak beosztása, j 

ß .
Zain, nid, rndacs. ko.
Zainbock, rudaesbak. pn.
Zaineinlass, rndacs ereszléke. p v .
Zaineisen, fodorvas. ko.
Zainen, rúddá verni. ko.
Zaingabel, rudacsvilla. p v .
Zainhammer, rúdpőröly; ko. ru- 

dacskalapáes. p n .
Zainlegbank, rudarspad. pn.
Zainlegrost, rudacsrács. pn.
Zainprobe, rudaespröba. pn.
Zainschaufel, rudacslapát. pn.
Zainseheere, radaesolló. ko .
Zainsehmied. szegkovács, ko.
Zaintiseh, rudacsasztal. p v .
Zainträger, mdaesállvány. pn.
Zaintragzange, rudaeshordö 

fogó. p v .
Zaintrog, rudacstekno. p v .
Zaintruhe, rndacsláda. pv.
Zain und Schrottkübel, rndacs 

és vágadék veder. p v .
Zainzange, rndacsfogó. pv.
Zange, fogó; ß .  Zange, a. in. 

Packet zur Bleehfabrication, 
leniezcsomó; Zange, a. in. 
Packet von Stahlstäben, kéve ; 
ko. Holzzange, szorító fa. L

Zängen, kovácsolni, ko.
Zangenhacken am Bohrappa

rat, horogfogó. h.
Zangenholz, foglalófa, kapocsfa.

Zangensattel, fogó kengyel, ß .
Zangensehenkel am Bohrappa

rat, fogószár. l>.
Zängeschlacke, pörölysalak. ko.

Zängevorrichtung, verő készü
lék. ko .

Zängewalzwerk, boeshenger. ko .  
Zängewerk, pörölymü. ko.  
Zängezange, bocsfogó. ko.  
Zange zum Streckeisenbinden,

nynjtottvas leöléséhez való fogó. 
ko.

Zapfen, csap; Drehzapfen, forgó 
csap; Endzapfen, végcsap; 
Halszapfen, nyakcsap; Hohl
zapfen, üreges csap; Kamm
zapfen, Flügelzapfen, szár
nyas csap; Stehzapfen, álló 
csap; Stirnzapfen, homlok
csap. (jé.

Zapfen, zäpfen, csapozni. é. 
Zapfenaehsblech, marokvas. ko.  
Zapfenartig, csapalaku. 
Zapfenbank, csapvánkos, j é .  
Zapfenbohrer, csapfúró. é. 
Zapfendeekel, csapfedő. j é .  
Zapfenflügel, csapszárny, j é .  
Zapfenförmig, csapalaku. 
Zapfenkeil, csapék. j é .  
Zapfenklotz, csaptőke. z .  
Zapfenlager, csapágy, j é .  
Zapfenlagermetall, csapágyfém. 

j é .
Zapfenloch, csaplyuk. é. 
Zapfenreibung, csapsurlódás, 

torgósurlódás. j é .
Zapfenring, csapkarika, j é .  
Zapfensehloss, csapzár. b. 
Zapfenschneidmaschine, csap- 

metsző gép. j é .
Zapfenständer, csapállvány; j é .

kapusarok oszlopa, é .  

Zapfenverkeilung, csapékelés.
!Jé-

Zarge, karimás zár; ko . ablak 
vagy ajtó fél. é .

Zaum, fék; pronischer Zaum,
Prony féle fék. j é .

Zaun, kerítés, sövény, palánk, é. 
Zeche, bánya, evés. I.  
Zechenbau, régi berakatok fej

tése. h.

24
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Zechenberge, ó törecs. b. 
Zechengänge, zúzásra méltó be- 

rakat. T>.

Zechengeleis, bányavasút. U. 
Zeehenhaus, bányaház. /-. 
Zechenmeister, a munkások kép

viselője. h.

Zechenzimmerung, evésbeli 
ácsolat. b.

Zechstein, zechkő. /'.
Zehrgeld, költőpénz.
Zeichen, jel, jegy, jelenség. 
Zeichenbrett, rajztábla. 
Zeiehenfeder, rajztoll. 
Zeichengeber, jeladó. 
Zeichenhammer, jelző kalapács. 
Zeichenlehrer, rajztanító. 
Zeiehenleinwand, másoló vá

szon.
Zeichenmeister, rajztanitó. 
Zeichenpapier, rajzpapiros. 
Zeichenpunze, jelző bélyeg, pr. 
Zeichenschule, rajziskola. 
Zeichenstift, rajzplajbász. 
Zeichentisch, rajzasztal. 
Zeichnen, rajzolni.
Zeichner, rajzoló.
Zeichnung, rajz, rajzolat, rajzo

lás.
Zeiger, mutató.
Zeigerwage, mutatós sulyméro. 
Zeit, idő.
Zeitgemäss, korszerű.
Zeitlich, korán, jókor. 
Zeitmangel, időhiány. 
Zeitpunkt, időpont.
Zeitschrift, folyóirat.
Zeitung, újság.
Zeitverlust, idővesztés. 
Zeitweise, koronként.
Zelle, sejt, fiók, Zelle eines 

Wasserrades, vízkerék fiókja.
<β·

Zellenrad, fiókos kerék. <ß. 
Zellkies, vasbisulfuret. ά.
Zehith, tetőpont.
Zentner, mázsa.

Zentnergeding, sulv.-zukmány. 
b.

Zerbrechen, összetörni. 
Zerbröckeln, széttöredezni. 
Zerdrücken, szétnyomni. 
Zerfallen, szélomlaui.
Zergabeln, szétágazni. !>. 
Zergliederungsausweis, i észle- 

tező kimutatás.
Zerhacken, szélvágni.
Zerhauen, szétvágni. 
Zerkleinern, aprítani. 
Zerkleinerung, aprítás. 
Zerkleinerungsapparat, apri Ιό 

készülék.
Zerklopfen, széltörni. 
Zerklüftet, repedezett, repedékcs. 

b .

Zerlegen, szétszedni, szétbontani. 
Zermahlen, megőrölni. 
Zermalmen, szétzúzni. 
Zerplatzen, szélpattanni. 
Zerquetschen, szétzúzni. 
Zerreiben, szél dörzsölni. 
Zerreiehe, cserfa, e n l.  
Zerreissen, szétszakítani, szétsza

kadni.
Zerrennboden, vastárcsa. /,·<>. 
Zerrennfeuer, vaskészelö tűz. 

I 'D.

Zerrennherd, vaskészelö lűzhelv. 
l'O.

Zerrennen, készülni, l o  
Zerrennschmiede, készülő mű

hely. k<>.
Zersägen, szélΙϊίrészi Ini. 
Zerschlagen, széttörni. 
Zerschmelzen, megolvasztani, 

megolvadni. /,■<>.
Zerschneiden, szétvágni. 
Zerschirbeln, szétdarabolni. h>. 
Zerschroten, szétvágni. k<>. 
Zersetzen, szétbontani, r. 
Zersetzung, szétbomlás, felbom

lás. r.
Zersetzungsprodukt, hmnladék. 

r
Zerspalten, szélhasítani.
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Zersplittern, szól forgácsolni.
Zersprengen, szétrepeszLoni.
Zerspringen, szófrepedni.
Zerstampfen, szól zúzni.
Zerstören, szólronhmi, Ηιοιιι- 

bolni.
Zerstreut, szól szőri.
Zerstückeln, szót darabolni.
Zertheilen, szól osztani.
Zertrennen, szól.lmnIimi.
Zertrümmern, szótzúzni, szót- 

rombolni.
Zettel, bárcza.
Zeug, szerszám; h. gangbares

Zeug, a gépnek mozgó rósze. 
( j é .

Zeugamt, szertári hivatal. />
Zeuge, tanúi.
Zeuge, anyagok, b.
Zeugenaussage, tanúik vallomása.
Zeugenverhör, tanúk vallatása.
Zeuggewölb, szeri ár. b.
Zeuggurte, szorszámheveder. b.
Zeughammer, szerpőröly, szer

kalapács. ko.
Zeughaus, szériái· b.
Zeugkammer, szertár, b
Zeugkopf zur Verbindung der 

Kolbenstange mit dem Ge
stänge bei Wasserhebma
schinen, riKlazattej. yc.

Zeugniss, bizonyság, bizonyít
vány.

Zeugsehaflfer, szertáros, h.
Zeugschafferei, szertári hivatal. 

b
Zeugschmiede, szerkovácsmü- 

hely. ko.
Zeugschreiber, szertári írnok. b.
Zeugstock, szerszámszekróny. h.
Zeugtruhe, szerszámszekrény, b.
Ziegel, tégla: feuerfester Ziegel, 

tűzálló tégla; gebrannter Zie
gel, tégla ; Luftziegel, vályog ; 
Dachziegel, lodélcserőp. é.

Ziegelbau, tóglaópítmóny. <■
Ziegelbrennen, téglát égetni, é.

Ziegelbrennerei, t égi aégető ,
téglagyár, é.

Ziegelbrennofen, tégla égető ke
in encze. 6 .

Ziegeldach, cserépfödél. é. 
Ziegeldeckerarbeit, cserópfedő 

munka. r.

■ Ziegelei, téglagyár, é.
I Ziegelerde, tóglnagyng. é. 

Ziegelerz, tégla érez. enprit. A. 
Ziegelfabrication, lóglagyártás.

A.
\ Ziegelform, tóglaminta. é. 

Ziegelherd beim Treibherde,
i tóglaalap a leűző tűzhelyen.
, ko.

Ziegelkranz beim Treibherde,
téglapárkány, lm.

i Ziegelkupfer, tisztátalan réz. ko.
■ Ziegelmasehine, téglagyárim gép.
! ú.

Ziegelmauer, téglafal, é.
! Ziegelmauerwerk, téglafalazat.

Ziegelofen, téglaégető kcmencze. 
A.

Ziegelpflaster, téglaburkolat. 6.
I Ziegelpresse, téglagyárié gép. é. 

Ziegelrohbau, vakolatlan tégla-
építmény. i.

\ Ziegelsehichte, téglaréteg. é.
! Ziegelschläger, téglavető, é.
\ Ziegelstein, tégla. é.

Ziegelthon, téglaagyag. <’. 
Ziegelverband, tégíakötés. <·. 
Ziegelwand, téglafal, ú. 
Ziegenfuss, feszítő rúd. é. 
Ziehband, kötő kapocs. L 

ί Ziehbank zum Röhrenziehen, 
I csővonó pad. ho.

Zieheisen zum Drahtziehen,
drót vonó tárcsa. h<>.

Ziehen, húzni, vonni.
Ziehfeuer, izzító tűz. ko.

\ Ziehhaeken, vonó rúd. ko.
! Ziehhammer, Stahlziehhammer,
' aczólnyujtó. ko.

2 4 ’
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Ziehklinge, vonó kés, simító vas. 
é.

Ziehkohle, darabos faszén, m l .  

Ziehöffnung bei Röstöfen, vonó 
lyuk. k a .

Ziehring, szorító karika. </<’. 
Ziehringsehraube, szőritókai-ika 

csavarja, b .

Ziehschacht, szállító akna, T>. 

Ziehzange, vonó fogó. k a .

Ziel, czél.
Zielscheibe, czélkorong, ezél- 

tábla. h m .

Zielstange, irányzó rúd. h m .  

Zier, dísz.
Zierverputz, díszvakolat, é .  
Ziffer, számjegy.
Zifferblatt, mutató lap. 
Zifferdepesehe, titkos telegramul. 
Ziffermässig, számszerint. 
Zilinder, 1. Cylinder, 
Zimentiren, hitelesíteni.
Zimmer, szoba.
Zimmer arbeiter, bánya ács. I>. 

Zimmeraxt, ácsfejsze, h .  

Zimmergesell, ácslegény, h .  

Zimmerhandwerk, ácsmester
ség. A

Zimmerhäuer, bányaács. h .  
Zimmerholz, ácsolatfa; b. épü

letfa. é .

Zimmerling, bányaács. b .  

Zimmermann, ács. é . 

Zimmermannsklammer, ácska
pocs. é .

Zimmermannssehnur, csapó zsi
nór. é .

Zimmermannssäge, ácsfűrész. 6 . 

Zimmermannsstift, ácsplajbász. 
é .

Zimmermannswerkstätte, ács
műhely. é .

Zimmermeister, ácsmester, é . 

Zimmern, ácsolni, b .  

Zimmerplatz, ácsmunkahely. é . 

Zimmerpolier, ácspallér, é. 

Zimmerschnur, csapó zsinór, A  

Zimmerspäne, forgács, é .

: Zimmersteiger, ácsfelőr, akna- 
mester. b .

Zimmerung, ácsolni, gárdozat, 
kötés. b .

Zimmerwerk, ácsolat. t>.

I Zimmerwerkzeug, ácsszerszám.
I LZimmerzeiehen, ácsje!; A  acso- 

latjelző. b .

Zimmerzwicken, ácsszeg, tá
maszszeg. b .

Zink, czink. r .

Zinkamalgam, czinklbncsor. /·. 
Zinkasche, czinkhamn. k a  
Zinkblech, czinklemez. k a .  

Zinkblende, fénylő czinksulfür, 
czinksulfuret, spbalerit. ú .  

Zinkblüthe, czínkvirág. Λ . 

Zinkchlorid, czinkchlorid. v .  
Zinkdaeh, czink födél. A  

Zinkdestillation, czink párol tatás. 
ko.

Zinkdestillirofen, czinkpá roll aló
komencze. k a .

Zinke, kapcsol«') fog. A 
Zinkerz, czinkérc.z. h. 
Zinkgalmei, kalanűn. á .  
Zinkglas, kalamin. á .  

Zinkhaltig, czinktartabnu. h .  

Zänkischer Ofenbruch, Zink
ofenbruch, torokgomba. k a .  

Zinkkieselerz, kalamin. ú .  

Zinkoxyd, czinkoxid. v .  

Zinkoxydsalze, czinkoxidsók. r .  

Zinkplatte, czinklap.
Zinkpol, czinksark.
Zinksilicat, galmáj. d .  
Zinkspath, czinkpát. d .  

Zinkstaub, czinkpor. k o .  

Zinkstuhl, czitikszék. k a .  

Zinkvitriol, czinkgálicz, goslarit. 
ά .

Zinkweiss, czinkfchór. k o .

Zinn, ón, czin. v .

Zinnasche, ónhamu. k a .  

Zinnballen, óngüngyölet, k a .  

Zinnbergwerk, ónbánva. />. 

Zinnbrennen, ónórczpörkölés. k o .
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Zinnchlorid, ónchlorid. r. 
Zinndörrer, ónaszalók. ko.  
Zinnerz, ónércz, kassiteril. ά. 
Zinnflössen, ónt csurgatni, ko  
Zinnflossherd, óncsnrgató fűz- 

hely. ko.
Zinnfolie, ónlomcz. 
Zinngraupen, óndara. h. 
Zinnkies, ón ko vacs, ónrézvassul- 

l u r .  <}.
Zinnkrätze, ónvakarók. ko.  
Zinnloth, lágy forrasztó. </<'. 
Zinnober, czinobcr, kényesősui- 

für. ή.
Zinnofen, ónolvasztó, kn.  
Zinnoxyd, ónoxid. o. 
Zinnoxydul, ónoxid ul. v.  
Zinnpausehe, ónaszalók. ko.  
Zinnpausehen, ónt csurgatni, ko.  
Zinnpausehherd, óncsurgató tűz

hely. ko.
Zinnprobe, ónpróbn. k<>. 
Zinnsand, ónfövény, z .  
Zinnsehlich, önszinpor. 2. 
Zinnseife, ónniosás. b.
Zinnstein, ónércz, kassiterit. ά. 
Zinnstoek, óntömzs. b. 
Zinnstufe, ónérczdarab. b. 
Zinnwäsehe, ónmosó ház. z . 
Zinnzeiehen, ónbélyeg, ko . 
Zinnzwitter, ón tartalmú ζύζό- 

ércz. b.
Zinober, czinóber, kényesősulfür. 

á.
Zins, bér, kamat.
Zinseoupon, kamatszelvény. 
Zinsenconto, kamatszámadás. 
Zinsenfuss, kamatláb.
Zinsenlast, kamatteher. 
Zinsenreehnung, kamatszáma

dás.
Zinseszinsen, kamatok kamatja. 
Zinsgarantie, kamatbiztosítás. 
Zinszettel, kamatszelvény.
Zirkel, kör, körző.
Zirkeln, körzővel mérni. 
Zirkelsäge, körfűrész. <jé. 
Zirkelseheere, körolló, ko.

Zirkelspitze, körző hegye. 
Zirkonsyenit, czinkonszienit. /. 
Zoli, hüvelyk, vám.
Zollamt, vámhivatal. 
Zollamtsexpositur, fiók-vámhi

vatal.
Zollaufseher, vámföl vigyázó. 
Zollbar, vámfizetésre köteles. 
Zollbeamter, vámtiszt. 
Zollbehörde, vámhatóság. 
Zollbohrer, hüvelykes fűró. b. 
Zolleontrolle, vámügyi ellenőrzés. 
Zolldeelaration, vámügyi beval

lás.
Zolleinnehmer, vámszedő. 
Zollförmliehkeiten, vámhivatali

eljárás.
Zollfrei, vámtól mentes. 
Zollgebiet, vámterület. 
Zollgebühren, vámilleték. 
Zollgeding, hüvelykszakmány. b. 
Zollgefälle, vámjövedék. 
Zollgesetz, vámtörvény. 
Zollgewieht, vámsuly.
Zollhaus, vámház.
Zolllinie, vámhatár.
Zollrevision, vámvizsgálat. 
Zollsatz, vámdijtéteh 
Zollsiegel, vámpecsét. 
Zollspesen, vámköltségek. 
Zollstab, Zollstock, mérő pálcza. 
Zollstrafe, vámbírság. 
Zollsystem, vámrendszer. 
Zolltarif, vám-díjszabás. 
Zollverband, vámkötelék. 
Zollverein, vámszövetkezet. 
Zollvergütung, vámmegtérítés. 
Zollvorschrift, vámhivatali uta

sítás.
Zollwesen, vámügy.
Zollzentner, vámmázsa.
Zone, öv, zóna.
Zonentarif, zónadijszabás. 
Zubau, toldalék épület; é. Zu- 

baustreeke, beható vágat; 
Zubaustollen, beható táró. b. 

Zubehör, hozzávaló, tartozék. 
Zuber, csöbör.
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Zubereiten, elkészíteni.
Zubrennen, a. m. rösten, pör

kölni; k o .  zubrennen bei der 
Meilerverkohlung, égetést, vé
gezni. e r d .

Zubringersäulehen, elő toló osz
lopka. p r

Zubringfeder, előtoló rugó. p r .

Zubrüsten, egyengetni, h .

Zubühnen, beparlolni. h .

Zubürsten, csúsztatni, b .

Zubussantheil, költségrész, h .

Zubussaussehreibung, pótló
költség kivetése, b .

Zubusse, pótlóköltség. !>.

Zubusszeehe, pótlóköltséget kí
vánó bánya. b .

Zubusszettel, költségjegyzék, b .

Zudecken, befödni, é .

Zudringlich, tolakodó.
Zufallend, beeső. b i n .

Zufällig, véletlen.
Zuflucht, menedék.
Zufluss, odafolyás.
Zuförderung, odaszállítás. b .

Zufrieden, elégedett.
Zufrieren, befagyni.
Zufuhr, beszállítás, befuvarozás.
Zuführen, egyengetni, idomítani, 

alakítani, j é .

Zuführungsdraht, bevezető drót.
Zuführungsrohr, bevezető cső. 

j é .

Zug, h u z a t ; h m .  Zug, a. m. 
Luftzug, Jégvonás; b . Züge 
bei den Öfen, füstcsatornák; 
k o .  Zug, a. m. Wagenzug,
vonat. é .

Zugabfertigung, vonatindítás.
Zugang, növekvés, tö b b le t ; Zu

gang, a. m. Eingang, bejárat. 
é .

Zugbalken, kapocsgerenda, é .

Zugband, húzókapocs, é .

Zugbegleitungspersonal, vonat- 
kisérő személyzet.

Zugbelastung, vonatterhelés.

Zugbuch, mérnöki jegyzőkönyv. 
b .

Zugcanal, füstcsatorna, j é .

Zugehör, tartozék, hozzávaló.
Zügellosigkeit, (V-k 1 eleiiség.
Zugemessen, kimérve.
Zugeschärft, élesítőit. é .

Zugeschärfte Kante, élezel! él. 
á.

Zugespitzt, meglő'gyesi li'll. é .

Zugespitzte Ecken, hegyezel I 
csúcsok, á .

Zugeständniss, engedmény.
Zugewähren Kuxe, átengedni 

bányarészeket, b .

Zugfeder, vonó rugó. j é .

Zugfestigkeit, húzás iránti ellen
állás. j é .

Zugflammofen, légvonásn láng
pest. k o .

Zugführer, vonatvezető.
Zuggabel beim Gichtgasfang,

emelő villa. k o .

Zuggenerator, légvonásn gáz- 
fejlesztő. k o .

Zuggeschwindigkeit, vonatse
besség.

Zughackcn, vonó kapocs, é .

Zughebel, vonó emeltyű, j é .

Zugkette, csatló láncz. j é .

Zugklammer, foglaló kapocs, é.

Zugkopf, rudazalloj. j é .

Zugkraft, vonó erő. j é .

Zugleichen, egyengetni, b .

Zugloch, szelelő lyuk. k o .

Zugluft, légvonás.
Zugofen, légvonásn kcmencze. 

k o .

Zugpersonal, vonatszemélyzet.
Zugpferd, igás ló.
Zugramme, kézi verőgép. é.

Zugregulirung, légvonás szabá
lyozása. k o .

Zugröhre, légvezető cső, nedv- 
háritó cső. k o

Zugsäge, nagy fűrész, é .

Zugschachtofen, légvonásn akna
pest. k o .
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Zugseil, kötél.
Zugsignal, vonaljel.
Zugstab, Zugstange, vunn rúd. yr. 
Zugstangenbügel, rmlazat ken

gyelvasa. ß .
Zugstangenführung , rmlazat

vezetéke. </('.

Zugstangenkeil, rudazat ók··, i / r  

Zugstangenwarze , vonórúd 
c s ü c s k e .  ( / € .

Zugutebringen, feldolgozni. h o .  

Zu Guten, javára.
Zugverkehr, vonal közlekedés. 
Zugverspätung, vonal késés. 
Zugvorriehtung, vonó készülék. 
Zuhaltung, akasztók. ß .  
Zuhaltungsfeder, akasztók ru

gója. ß .
Zuhauen einen Stein, megfa- 

ragni.
Zukommen, megilletni.
Zukunft, jövő.
Zulage, p ó t l é k .
Zulässig, megengedhető. 
Zulassrohr, bevezető cső. ß .  
Zulegen, felrakni. h m .  

Zulegzeug, felrakó műszer, h m .  

Zuleiten, hozzá vezetni. 
Zuleitung, vezeték, ß .  
Zuleitungsrohr, vezető cső. ß .  
Zumachen den Qfen, bedobolui 

pestet: h o .  zumaehen eine 
Öffnung, lyukat elzárni, é. 

Zumaehklammer. doboló kapocs.
I'll.

Zumachstössel, döngölő, h o .  

Zumauern, befalazni, é. 
Zunageln, beszegezni. <’. 

Zunahme, növekedés, növekvés. 
Zündbar, gyúlékony.
Zünden, meggyűlni, meggyujtani. 
Zünder, gyújtó.
Zundererz, jamesonil. <i. 

Zündgasse beim Meiler, gyújtó 
rés. érd.

Zündhütchen, gyújtó kupak. h .  

Zündkapsel, gyújt·') kupak.

Zündloch, gyújtó lyuk. 
Zündpatrone, gyújtó töltés, h . 

Zündröhrchen, gyújtó csövecske.
I  h .

Zündruthe, gyújtó szál. h .  
Zündschnur, gyújtó zsinór, ka- 

nócz. h .

Zunge, nyel vöcske; ß .  Zunge, 
a. in. Weichenzunge, váltó- 
nyelv. c.

Zungenlänge der Weiche, váltó- 
nyelv hossza, c.

í Zungenschiene, nyelvsín. csúcs- 
sín. <’.

Zurechnen, hozzászámítani, be
számítani.

Zurechnungsfähig, beszámít
ható.

Zuriehten, elkészíteni; zurichten
das Holz, megfaragni, f.

Zur Last, terhére.
Zurosten, berozsdásodni. 
Zurüekberufen, visszahívni. 
Zurückbleiben, hátra maradni. 
Zti.rüekdrüeken, visszanyomni. 
Zurüekfordern, visszakövetelni. 
Zurückgeben, visszaadni. 
Zurückhalten, visszatartani. 
Zurückkaufen, visszavásárolni. 
Zu; üekkehren, visszatérni. 
Zurücklassen, elhagyni. 
Zurücklegen, visszatenni. 
Zurüeklenken, visszairányítani. 
Zurücknehmen, visszavenni. 
Zurückprallen, visszapattanni. 
Zurückschieben, visszatolni. 
Zurücksenden, visszaküldeni. 
Zurücksetzung, mellőztetés. 
Zurüektreten, visszalépni. 
Zurückweiehen, hátrálni. 
Zurückweisen, visszautasítani. 
Zurückzahlen, visszafizetni. 
Zurüekziehen, visszavonni. 
Zusammen, együtt, összesen. 
Zusammenbacken, összelapadni. 
Zusammenberufen, összehívni. 
Zusammenbiegen, összehajlítani. 
Zusammenblatten, összelapolni.
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Zusammenbolzen, összeszogezni.

Zusammenbreehen, összedőlni, 
összetörni.

Zusammendrüeken, összenyom
ni.

Zusammendrückbarkeit, össze- 
nyomhatóság.

Zusammenfallen, összeomlani.
Zusammenfalzen, ogybehornyöl

ni. <·.

Zusammenfluss, összefolyás.
Zusammenfugen, egyberóni. <·.
Zusammenfügen, összeilleszteni.
Zusammengattiren, összoelegyi- 

teni. k o .

Zusammengehören , összetar
tozni.

Zusammengesetzt, összetol t.
Zusammengesetzte Krystallfor- 

men, összetett kristályalakok.
(I.

Zusammengestämmte Thüre,
eresztéke# ajtó. é.

Zusammengezogen, összevont.
Zusammenhalt, összetartás.
Zusammenhang, összefüggés.
Zusammenhängung, összefüg

geszt és.
Zusammenhäufung, összehnl- 

mozás.
Zusammenkeilen, megékelni. jé.
Zusammenkitten, összeragasz

tani.
Zusammenkommen, összegyűlni.
Zusammenkunft, összejövetel.
Zusammenkuppeln, összekap

csolni.
Zusammenlaufend, egybefutó.
Zusammenlöthen, összeforrasz

tani.
Zusammenmengen, össze vegyí

teni.
Zusammenmischen, összeke

verni.
Zusammennageln, összeszegezni. 

é.

1 Zusammenniethen, összeszedi-
cselni. ()(·.

Zusammenpassen, összi illesz-
1 leni.

Zusammenpressen, összoszori- 
tani.

Zusammenquetschen, összezúzni. 
z.

Zusammenrechnen, összeadni, 
összeszámítani, összeszámolni.I

I Zusammenschaufeln, összelapá
tolni.

I Zusammenschlagen, összetörni; 
zusammenschlagen die Gru
benfelder, egyesíteni bánya- 

í telkeket, b .

Zusammenschmelzen, összeol- 
í vadni, összeolvasztani, k o .

Zusammenschmieden, összebe- 
geszteni. k o .

Zusammenschrauben, összesró- 
I tolni. (jé.
j Zusammenschweissen, összehe- 
i geszteni. k o ,

I Zusammensetzung, összeállítás, 
j összetétel, szerkezet.

Zusammenstellung, összeállítás.
Zusammenstoss, összeütközés.
Zusammentossen die Bretter,

összeilleszteni deszkákat, é.

Zusammenstürzen, egybehal- 
m ozn i; k o .  összeomlani.

Zusammentreten der Gläubiger,
hitelezők gyülekezete.

Zusammenwirkend, összeható.
Zusammenziehen, összevonni, 

zsugorodni.
Zusammenzinken, fecskefark- 

alakra összekötni, v .

Zusatz, függelék, pótlék, tolda
lék.

Zusehärfen, niegélesíteni. é.
Zuscharren der Gänge, erek 

találkozása, h .

Zuscharrende Klüfte, találkozó 
erek. b .
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Zuschlag, adalék; Röstzuschlag,
pörkölő adalék; Schmelzzu- 
schlag, olvasztó adalék, k o .  

Zuschlägen, hozzáadni, k o .  

Zuschlägen, verő segéd, kovács
segéd. k o .

Zuschlaghammer, verő kala
pács. g é .

Zuschlagreuter, adalékrosta. k o .  

Zuschlagsblei, adalékólom. k o .  

Zuschlagskalkstein, adalékmész. 
k o .

Zuschlagskies, adalékkovacs. k o .  

Zuschlagssehlich, adalékszinpor.
k o .

Zuschrauben, besrófolni, g é  

Zuschreiben Kuxe, átírni bánya
részeket. h .

Zuschrift, átirat.
Zuschüren, fölszítani. k o .  

Zuschuss, ráfizetés.
Zusitzen, benyomúlni. b .  

Zusitzender Gang, érintkező ér. 
b .

Zusitzendes Wasser, betóduló 
víz. b .

Zuspitzen, meghegyezni, é . 

Zustand, állapot, helyzet. 
Zustandekommen, létesűlés. 
Zuständigkeit, illetékesség. 
Zustandsehicht, pótló munka

szak. b .

Zustellen, kézhez adni; zustel
len den Hochofen, fölkészí
teni. k o .

Zustellung des Ofens, fölkészí
tés. k o .

Zustellungsbogen, kézhezadó ív. 
Zustellungsfrist, kézhezadás h a 

tárideje.
Zustellungsgebühr, kézhezadás 

díja.
Zustimmen, beleegyezni. 
Zustopfen, bedugni, betömni. 
Zuströmen des Wassers, víz be-

ömlése.
Zustürzen, betölteni, b .

Zu Tage ausfahren, kiszállani
bányából, b .

Zu Tage ausfliessen, fölszinre 
kifolyni, b .

Zu Tage ausgehen, kibúvni, b .  

Zu Tage bringen, külre kihozni. 
b.

Zu Tage fördern, külre szállí
tani. b .

Zutheilen, kiosztani. 
Zuverlässig, megbízható. 
Zuwachs, gyarapodás, növekvés, 

szaporodás.
Zuwiderlaufend, ellenkező. 
Zuziehen, meghívni.
Zwange, szorító, g é .  
Zwangskurs, kényszerfolyam. 
Zweckmässig, czélszerü. 
Zweckwidrig, czélellenes. 
Zweiachsig, kéttengelyű. 
Zweiarmig, kétkarú. 
Zweideutig, kétértelmű. 
Zweidrähtig, kétszálu. 
Zweiförmig, kétfúvókás. k o .  

Zweig, ág.
Zweigbahn, szárnyvonal, é .  

Zweigeleisig, kétvágányú, é .  

Zweiggeleis, kiágazó vágány, é . 
Zweigrohr, kiágazó cső, mellék

cső. g é .

Zweilitzig, kétfonalu. 
Zweimalsehmelzerei, a. m. Wal- 

lonschmiede, vaílonkészelés. 
k o .

Zweimännisch, kettes, b .  

Zweirädrig, kétkerekű. 
Zweispitzambos, kétszarvu üllő. 
Zweispitzige Steinhacke, kettős 

kőcsákány, é .

Zweispurig, kétvágányú, é .  

Zweitheilung, ketté ágazás, két
felé ágazás.

Zweitrümmiger Schacht, két- 
torku akna. b .

Zweiwegehahn, kétnyílású csap,
g é .

Zwerch, keresztben.
Zwerchaxt, keresztfejsze, é .



Zwerchhacke, lyukvágó, kereszt
fejsze. é .

Zwick, Zimmerzwick, ácsszeg, 
támaszszeg. I .

Zwickzange, harapófogó. j é .

Zwillingsbalkert, kettős tartó. é .

Zwillingsbohrmaschine, kettős 
fúrógép. j é .

Zwillingskrystall, ikerkristály, á .

Zwillingsloeomotive, ikerloko- 
motiv. j é .

Zwillingsmaschine, ikergép. j é .

Zwinge, szorító, é .

Zwischenkeil im Gange, meddő 
szakadék, b .

Zwischenmaschine, közvetítő 
gép. j é .

Zwischenmauer, közfal. é .

Zwischenort, közbenső vájatvég. 
b.

Zwischen pfeiler, közbenső osz
lop. b .

Zwischenprodukt, félkész ter
mény. k o .

Zwischenraum, hézag.
Zwischenring, pótló gyűrű. j é .

Zwischenschichte, közbenlevő 
réteg. /.

Zwischenstufe, közbenlevő fok.
Zwischentrumm, közbenső sza

kadék. b .

Zwisel, kétfelé ágazás, h .

Zwiselrohr, kétágú cső. j é .

Zwitter, óntartalmu zúzóércz. b .

Zwittereisen, aczélos vas. k o .

Zwitterschmelzofen, ónolvasztó. 
k o .

Zwölftel, tizenkettod, egy kux- 
nak negyvennyolczad része.
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Jegyek magyarázata.
á . - ásványtan (Mineralogie), 

a. m. ■ annyi mint (so viel als). 
b. =  bányászat (Bergwesen). 

h m . =  bányamérési an'"'Markscheiderei)
e. =  építészet (Bauwesen). 

e rd . =  erdészet (Forstwesen). /
/ .  =  földtan (Geologie). 

gé. —  gépészet (Maschinenwesen).
M  =  kémlészet (Probierwesen).
Im . =  kohászat (Hüttenwesen).

1. =  lásd (siehe), 
m. t. — mint tárgy (als Sache), 

olv. =  olvasd (lies). 
p v .  —  pénzverés (Münzwesen). 
sb. =  sóbányászat (Salinenvvesen).

V. —  vegytan (Chemie).
z . =  érczelőkészítés (Erzaufbereitung)








