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Fontos minden ifjúra nézve !

Szülök, gyám ok, tanítók és minden if jú ra  
nézve igen fontos:

„t L E T P / t m Í K f i

Útmutató m inden pályára,

az arra előkészítő összes tanintézetek, tanfolyamok 
és vizsgálatok ismertetésével

különös tekintettel a katonai n e v e lő - és 
képzöintézetekre, az ipari, kereskedői é s t  

általában kevésb é ism ert pályákra. 2:

Összeállította

Perenczy István
nagyszebeni m. kir. ffllamfőgymn. tanár.

„ÉLETPÁLYÁK“
vagy

• fontosabb mint az, hogy az ifjú már ideje korán 
; I tudja, mily pályára lépjen, mielőtt még a 

szülők, vagy gyámok különféle kérdéseikkel 
1 katona, tengerész, erdész, bányász, pap,

П К П orvos,mérnök, postatiszt, jegyző, tanító,
U l i u i  UZi hivatalnok, kereskedő, iparos stb. stb.

befolyásolják. Mindezen, valamint szám
talan más kérdésre az „Életpályák“ czimű 
könyv ad felvilágosítást, mely minden hazai 

könyvkereskedésben készletben van, esetleg4 koronáért 
megrendelhető.

Pozsoiy-BMapest.
Stampfe! Károly kiadása.



STAMPFEL-féle
T U D O M Á N Y O S  Z S E B - K Ö N Y V T Á R .

------------ |>  111. c f - —

NÉMET HELYESÍRÁS.
SZABÁLYOK ÉS SZÓLAJSTROM 

A HIVATALOS H ELY ESÍRÁ S A LA PJÁ N .

Ö s s z e á l l í t o t t a  :

A L B R E C H T  J Á N O S .
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BEVEZETÉS.
A helyesirástan a nyelvtan ama része, a mely 

bennünket arra tanít, hogyan kell a nyelv szavait 
helyesen írásjelekkel kifejezni. A szó egyes han
gokból áll és e hangok számára vannak egyes Írás
jelek. a betűk, a melyek a hangot az olvasó számára 
láthatóvá és olvashatóvá teszik. Ha tehát minden 
egyes hangnak megfelelne egy bizonyos betű, és ha 
ugyanazt a hangot mindig ugyanavval a betűvel 
jelölnők, akkor a helyesirástan fölösleges volna. 
Minthogy azonban van rá eset, hogy bizonyos 
hangokat többféle jellel lehet Írni és hogy a hangot 
néha más jellel Írjuk, mint a mely neki megfelel, 
és minthogy azonfölül a német nyelvben a hangzók 
nyújtása többféleképen jelölhető, néha pedig jelölés 
nélkül marad és minthogy végre sok idegen szó van 
a német nyelvben, a melyet vagy az illető nyelv 
helyesírásával, vagy némileg már módosítva 
Írnak le: ennélfogva szükséges, hogy ismerjük amaz 
elveket és szabályokat, a melyek szerint je le n le g  
helyesen irhát az ember németül. A helyesírás tulaj
donképen megegyezés, hogy bizonyos, kétes esetek
ben hogyan fogjuk a kérdéses szót leírni. Régente 
ilyen megegyezés nem létezett és ennélfogva min
denki úgy irta le az egyes szavakat, a milyen han
gokból állónak gondolta, mert a német nyelvben 
már régi időktől fogva a helyesírásnak az volt az 
uralkodó elve, hogy: „irj úgy, a hogy a szavakat 
kiejted.“ — A mely népek ezt az elvet követik, 
hogy úgy iparkodnak írni, a hogy a szavakat kiejtik, 
azok használják a fonetikus (hangutánzó) helyes
írást; iiyen nép különösen az olasz, hol a fonetikus 
helyesírás a legkövetkezetesebben fejlődött ki; a 
magyar és a német nép helyesírása legalább túl- 
nyomólag fonetikus. A mely nép pedig a szavakat 
úgy írja, a hogyan századokkal ezelőtt irta, nem 
törődvén a mai kiejtéssel, az a történeti (etimologi- 
kus) helyesírással él, pl. a francziák és az angolok.

A németek már századokkal ezelőtt azon voltak, 
hogy egységessé tegyék a helyesírásukat és terjedel
mes munkákat is írtak czéljuk elérésére; mindannak

1*



4

daczára a helyesírás ingadozó és egyenlőtlen maradt, 
míg végre a legújabb időben más úton iparkodtak 
a németek egységes és állandó helyesíráshoz jutni.
A kormányok t. i. megbíztak egy-egy bizottságot, 
hogy egy tervezet alapján állítsák össze mind ama 
szavak lajstromát, a melyek leírásánál valamely 
kétség fennforoghat. Ily módon Bajorországban és 
az egyéb német államokban 1879-ben, Ausztriában 
is már 1879-ben, Poroszországban 1880-ban meg
állapodtak abban, hogyan kell a m o s ta n i szokás 
szerint, a legjobb irók példájára a német szavakat 
helyesen Írni. De még e lajstromok sem egyeztek 
meg teljesen egymással, mert a különféle bizottságok 
nem ugyanazokból az alapvető elvekből indultak ki 
s a német nyelv kiejtése sem egyforma északon és 
délen, keleten és nyugaton. Mindannak daczára a 
német kormányok e lépése mégis nagyon egyszerű
sítette az eljárást. lt:80-tól fogva pl. a porosz, 1879- \
tői a bajor, az ausztriai iskolákban és hivatalokban 
a lajstromokba foglalt szavakat úgy Írták, a mint 
ott találhatók és ennélfogva sok millió ember egy 
és ugyanazon helyesírással élt, míg azelőtt a helyes
írás csaknem annyiféle volt, a hány ember irt.
1901 és 1902 folyamán végre az összes német kor
mányok és Ausztria egy közös német helyesírásban 
állapodtak meg. Ez a helyesírás a külömböző német 
országok iskoláiban ép oly kötelező, mint az osztrák 
iskolákban; e helyesírással tartoznak élni a német 
birodalmi és az osztrák hivatalok, a hivatalos lapok 
és közlönyök. Yalószinű, hogy az összes német új
ságok el fogják fogadni és hogy a szerzők munkái
kat is e helyesírással fogják megírni. Akkor lesz 
tehát megteremtve az egységes helyesírás. Ezen 
egységes helyesírás szabályait tartalmazza a jelen 
kis füzet, mert mi magyarok is, kik a német nyelvet 
kereskedelmi és tudományos életünkben sokszor hasz
náljuk (a Magyar Vallás és Közoktatásügyi Minisz
tériumnak rendelete és) a praktikus élet követel
ményei folytán, azt a német helyesírást vagyunk 
kénytelenek megtanulni és használni, melylyel az 
egész német nép szokott élni. A legszükségesebb 
általános tudnivalók után következik ama szók 
lajstroma, a melyek leírása bizonyos nehézségeket 
okozhat.



Általános szabályok.
A német helyesírás alapjául a következő két 

főszabályt állították fel. 1) Minden helyesen kiejtett 
hangot a neki megfelelő betűvel kell leírni,

2) ha ugyanazt a hangot többféleképen lehetne 
helyesen leírni, a szó származása szerint kell Írni.

I. A  naqy kezdőbetűk használata. A  német 
nyelvben nagy kezdőbetűvel Írják: 1) a mondat első 
szavát (pont, kérdő- és felkiáltó jel után, valamint 
kettőspont után, ha idéztünk.) 2) minden verssor 
első szavát. 3) minden valódi főnevet és minden 
egyéb beszédrészt is, ha főnév gyanánt áll pl. bér 
Ülvme unb bér ittenije, a szegény és a gazdag (ember).
— ©aS Ungariicbe, a magyar (nyelv). — SllteS unb 
iJíeue§, régi és új (dolgok). — Üafj jebem baS ©eine! 
hagyd meg mindenkinek a magáét! — ©ffen unb 
©rinfen, enni és inni (az evés és ivás.) — ©aS 
$ergifjmeinnicf)t, a nefelejts. — int ©rímen, a szabad
ban. — etraaS ©uíeS, valami jó, — nictjtS 9teueS, semmi 
újság stk  4) levélben az udvarias megszólítás név
másait: ©ie, Ön, ®ir, neked, @ud), titeket. 5) czímek 
és nevek egyes szavait pl. ©ure SDíajeftüt, Felséged.
— ©eine Äöniglid) Sípoftolifcfje ülíajeftűt, 6 királyi 
apostoli felsége. — ©aS Síbriatifdje ätteer, az ádriai 
tenger; — ©tepljan bér ^»eilige, Szt. István; — Subroig 
bér ©rofje, Nagy Lajos; — f^erbinanb bér ©rfte, Első 
Ferdinánd. 6) tulajdonnevek és földrajzi nevekből 
származó (az utóbbiak csak ha *er végük van és 
változatlanok) melléknevek, pl. ©ie ©djiUerjdjen 
ÍRomanjen, Schiller románczai. — ©er ©oetfjefcíe 
$aufl, Goethe Faustja. — ©er ©ofajer SBein, tokaji 
bor; ©ie hamburger Äaufteute, hamburgi kereskedők, 
©er ©rager t̂oiebacf, gráczi kétszersült. — ©er ©djtoeijer 
Äafe, a svájczi sajt.

II. Kis kezdőbetűk használata. Minden egyéb 
német szó kis kezdőbetűvel Írandó. 1) Ez a szabály 
akkor is áll, ha valamely főnév más beszédrészszé 
alakult át; így pl. átalakulhat a főnév: a) elöljáróvá: 
bánt feiner hiatur, természeténél fogva. — mittels 
eineS üttefferS, késsel. — infolge bér töniglicfjen ®nabe, 
a királyi kegyelemből kifolyólag; — um ©otteS rniűen,
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az istenért. — b) kötőszóvá: falté eu fame, ha jönne.
— cl határozatlan számnévvé: pl. ein paar tUfenfd)en, 
néhány ember. — d) határozó szóvá; pl. anfangs, 
kezdetben; jebeniaíté, mindenesetre. — teiísdeité, 
részint-részint; — einmal, egyszer; unterwegé, út
közben; — bei gehen, jókor; — bergauf, hegynek, 
bergab, völgynek; morgen, holnap stb.

2) Különös figyelmet érdemelnek azok a kifeje
zések. a melyekben valamely főnév igével szoros és 
állandó kifejezéssé egyesül, úgy hogy a főnév már 
nem főnévi jelentésű, pl. mir ift angft, félek; e§ ift 
fd)abe, kár, hogy . . .; add geben, figyelni; — fiattfinben 
(e§ finbet ftatt), meglesz, megtörténik; — teilnehmen 
(mir nehmen teil), résztvenni; — fid) in adit nehmen, 
óvakodni; — im ftanbe fein, képesnek lenni; — gu 
teil werben, részesülni; — её tut not, szükséges, её 
tut unS leib, fájlaljuk; — bu bift fd)utb baran, te vagy 
az oka stb. stb.

3) Hely és népnevekből származó =ifd) képzős * 
mellékneveket kis kezdőbetűvel kell irni, pl. bér un* 5 
gariíche Síéin, a magyar bor; Ьаё (dimebifdie Gifen, a 
svéd vas.

4) Minden névmás és számnév, pl. jemanb, feiner; 
beibe, alte niete, stb.

5) Melléknevek és határozószók határozós ki
fejezésekben pl. béé näheren, közelebbről, am heften, 
legjobban; aufS neue, újra; im gangén, egészben véve; 
im Corvinéin, előre; bor fürgém, röviddel ezelőtt; bté 
auf weiteres, egyelőre. Továbbá állandó kifejezések
ben, pl. jung unb alt, öregje-apraja, burch bid unb 
bünn, tüskön-bokron át; über furg ober tang, ma
holnap; bér evftf*befte, találomra; im großen gangen, 
nagyjában; végre igékkel összekötve ily szólásokban, 
ben fürgeren gietjen, károsodni; gum beften haben, 
lóvá tenni; im reinen fein, tisztában lenni.

Előfordulhatnak esetek, a hol kétségben vagyunk, 
nincs e még főnévi ereje a kérdéses kifejezésnek; 
akkor a német helyesirás megállapodása szerint 
a kétes szót kis kezdőbetűvel kell Írnunk.

III. A magánhangzók helyes használata és írása.
A német (különösen a délnémet) kiejtés némely 
magánhangzót nem igen élesen külömböztet meg a 
hasonló hangzású magánhangzó kiejtésétől így pl. 
az egyszerű e, és az a-ból keletkezett ä (Umlaut) igen 
közel állanak egymáshoz. Meg kell jegyezni, hogy 
ä rendesen oly szavakban fordul elő, melyeknek 
tőszótagjában a van, vagy a melyeknek rokon sza



7

vaiban a előfordúl, pl. (23anb) (33änbe), kötetek; 
(Qual) quälen, kínozni; (2ad)en) latiéin, mosolyogni. 
Mindannak daczára vannak q-vel Írott szavak, melyek
hez a-tövű szó nincsen pl. 2íí)re, kalász, jäten, gyom
lálni; s megfordítva e-vel Írandók a következő sza
vak, melyeknél a-tövű rokon-szó létezik: bebenbe 
(|>anb) fürge; ebei (2lbel) nemes; ©tern (alt) szülők; 
©tenqel ((Stange) szár; SBilbbret (braten) vadpecsenye; 
[teld, mindig, fertig, kész, edit, valódi, ©renje, határ, 
pering, hérmg, melfcí), külföldi, olasz.

Ép ily hasonló hangzású au (au kettőshangzó 
átalakulása [Umlaut]) és eu; pl. bläulief) (blau) kékes; 
räumen (iRaum) kitakarítani; Grule, bagoly; leugnen, 
tagadni; феи, széna. Különös figyelemre méltók oly 
szavak, melyek különböző Írásuk szerint mást-mást 
jelentenek, mint pl. 2Íbre, kalász, ©bre, becsület. E 
szavakat mind a lajstrom tartalmazza. — Egy har
madik hasonló hangzású kettős magánhangzócso
port az ai és ei kettős hangzók, ai már csak kevés 
szóban Írandó; a lajstrom felöleli az összeseket. 
Van oly szó, mely mást-mást jelent írása szerint, 
pl. bie Saite, a húr, bie Seite, az oldal. Ezekre nézve 
is a lajstromra utalunk.

IV. A  hangzók hosszúságának jelölése. Igen sok 
esetben a német nyelv nem jelöli meg az egyszerű 
hangzó hosszúságát, pl. bér 9iame, a név, bie фегЬе, 
a nyáj; bér Sete, a hírvivő; bie Sdmur, a zsinór. 
A kettőshangzók (au, äu, ai, ei és eu) mindig hosszúak, 
anélkül hogy valami jel megmutatná, pl. grau, 
szürke, bläulid), kékes; bér 9)tai, a május; bér ÍReiter, 
a lovas; bie greube, az öröm.

A hangzó hosszúságát a német nyelv három
féleképen jelöli: a) a hangzó (a, e, o') kettőzése által. 
E kettőzés már csak a következő német szavakban 
fordul elő: a) aa: bér 31 al, ángolna; bér 2lar, sas; bad 
3lad, a dög, hulla; bad фааг, a haj, bad '.paar, a pár 
(paar, néhány); bér Saat, a terem; bie Saat, a vetés; 
bér (Staat, az állam.

ß) cc: bie ЗЗееге, a bogyó; bad 33eet, a virágágy; 
bad феег, a sereg; oerfieeren, elpusztítani; bér Шее, a 
lóhere; leer, üres, leeren, üríteni; bad 9Reer, a tenger; 
fdieel, ferde; bér Scfinee, a hó; bie és bér See, tenger, 
tó; bie (Seele, a lélek; bér <Speer, a lándzsa; bér £eer, 
a kátrány.

y) 00: bad 33oot, a csónak; bad 2Roor, a mocsaras 
vidék, bad SDIood, a moh.
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b) ie: a hosszú i hangzót sokszor az i után ki
irt, de német szavakban soha sem hallható e-vel 
jelölik, (ie) pl. bie, az, Siebe, szerelem.

Jegyzet, a) A következő sokszor előforduló név
másokban hosszú i van ugyan, de nyújtási jel nélkül 
Írjuk: miv, nekem, bir, neked, wir, mi. A következők
ben a nyújtás í) segítségével történik: ibm, neki, 
i£)n, őt, ibnen, nekik; i£)r, ti, neki; ibrer, az övéké, 
róla (nőn.) b) Meg kell külömböztetni ttúber (hosszú
i) ellen és roieber, újra, szókat egymástól.

Idegen származású szavakban rendesen csak 
egyszerű i áll. pl. bie 23ibel, biblia, bie SDiajcfjine, gép. 
A német nyelvben meghonosodott idegen szavakban 
ie írandó pl. bér SSrief, a levél, bér s45riefter, áldozó 
pap. A következő szavak Írásuk szerint mást-mást 
jelentenek: bie briber, a rost, ba§ lieber, a láz; bie 
ÜJline, az akna, bie SDÍiene az arczvonás; bér ©til, a 
stilus, bér ©tiel, a nyél. A francziából származó ie, 
ier főnévi és =ieren igeképző ie-vel írandók, pl. bie 
íjnbuftrie, az ipar; bér Sarbier, a borbély; regieren, 
uralkodni; ftubieren, tanulmányozni.

c) tf; oly tőszótagokban, melyek I, nt, и vagy r 
mássalhangzóval végződnek, a hangzó hosszúságát 
egy kiirt, de nem hallható t) jelöli, pl. bie äßabl, 
választás (tncíljlen, SBäbler, tuablertfcb) és összes szár
mazékaiban); empfehlen, ajánlani (©mpfeíjUing); mapr, 
igaz (SBabrpeit stb.) A lajstrom az összes szavakat 
közli.

Jegyzet. A 1} sokszor nem nyújtási jel, hanem 
hangzó pl. breljen, forgatni, Äübe, tehenek. Ily sza
vakban a í) bennmarad akkor is, ha nem hangzik, 
pl. bér ©rabi, drót, bie fhtb, a tehén, csak egy máso
dik b előtt esik ki a tőbeli b, pl. rob, durva, Ütődéit, 
durvaság. — E szavak is teljes számban megvannak 
a szólajstromban.

IV. A  hangzók rövidségének jelölése. Igen sok 
esetben a hangzó rövidsége nincsen megjelölve. A 
rövidség jelölése egyáltalában rendesen csak oly 
tőszótagoknál történik, melyek egy  másssalhangzóra 
végződnek. A jelölés abban áll, hogy ezt a mással
hangzót. kétszer írjuk. pl. §aü, eset, falién, esni (és 
minden egyéb származékban), ©cbroamm, spongya, 
fcbtoimmen, fd)memmen stb. Ezt a kettős mássalhang
zót a szó megtartja akkor is, ha rag vagy képző 
járul a tőhöz, pl. brennen, gebrannt, bit brennft. — ge* 
roinnen, bu gemtnnft stb. Ha azonban maga a tő ft, t 
vagy b mássalhangzóval bővül s a tőszótag ennél-
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fogva két mássalhangzóra végződik, az egyik (tőbeli) 
kétszer irt mássalhangzó elmarad, pl. bie Äunft, a 
művészet (fönnen); bér ©etoinft, nyereség (gewinnen), 
©efdjaft. üzlet (fcfjaffen), bér Sranb, égés (brennen).

A kettős t helyett cf Írandó, pl. bér f̂ Iecf, folt; 
bér Áladén, a nyak; ha a cf előtt álló hangzó hosszúvá 
válik a szó ragozása közben, egyszerű f Írandó, pl. 
erfcfjreden, megijedni, id) erícbraf, megijedtem.

A kettős i helyett (j áll, pl. fegen, ültetni, bér 
©ig, ülés; nügen, használni.

Jegyzet. Ha kettős mássalhangzóra végződő szó
val összeteszünk oly szót, mely ugyanavval a 
mássalhangzóval kezdődik, rendesen csak kétszer 
Írjuk, pl. (2)fitt*tag) üDlittag, dél, (2)rithteií) ÜDrittel 
harmad, (@cf)ifMaí)rt) @á)iffaf)rt, hajózás, (Srenn* 
neffel) Sörenneffel, csalán.

Jegyzet. Hangsúlytalan képzők (4n, *nié) csak 
a szó belsejében kettőztetik meg a mássalhangzót, 
pl. gürftinnen, ítenntniffe; ha szó végén áll, csak egy
szerűen írjuk: Königin, ífenntnié.

VI. A  mássalhangzók helyes használata és Írása. 
A mássalhangzók a szó végén sokszor másnak 
hangzanak, mint a szó közepén és azért főelvül a 
mássalhangzók helyesírásánál az tartandó szem előtt, 
hogy a szó végén is az a mássalhangzó Írandó, 
melyet a kiejtésnél a szó közepén hallunk, pl. (Sei* 
béé) Seib, baj; (33aí=qe) Sala, irha; (шеИег) weit, bő; 
(Schute) Sanf. pad.

A mássalhangzók simulása kiejtés közben ma
gával hozza azt, hogy bizonyos mássalhangzó 
csoportok nem ejthetők ki pontosan, pl. Slbt mindig 
2lpt-nak hangzik, azért mégis bt-vel írandó (vesd 
össze a magyar lapda szót, mely mindig labdá-nak 
hangzik, vasmarok (vazsmarok) stb.

a) b, E körülmény következtében meg kell 
jegyezni, hogy l) Írandó (ámbár p hangzik) a követ
kező szavakban: bér 2lbt (latinból abbas); bie ISrbfe, 
a borsó; bér §erbfl, az ősz; tjübfcb, csinos; bér $rebé, 
rák; bű§ Obft, gyümölcs; baé fRebípibn, a fogoly. — 
p áll: bűé §aupt, a fő; bér ißapft, a pápa; bér s45vopft, 
a prépost; bér AJtopé, a mopsz (kutya); bér Alapé 
(fRepé), repcze.

b) b, t, bt, ti): igetövek b végződése Írandó, 
ámbár a t rag előtt nem lehet hallani; pl. gefanbt 
(feliben) küldött'; üermanbt (üerwenben, oerroanben) 
rokon. Megjegyzendő, hogy bér £ob, a halál szár
mazékai b-vel — tot, holt, származékai pedig t-vel

4
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írandók, pl. töbliöb, halálos, tobmübe, halálra fáradt; 
— töten, megölni; Siotengräöer, sírásó.

írásban és jelentésben (de kiejtésben nem) 
külömböznek egymástól bíe ©tabt, a város és bie 
átatt, a hely (SBerfftatt, műhely). — ihr feib, vagytok 
és feit, mióta.

Megjegyzendő az «enb§ képző, pl. eilenbd, sietve, 
üoííenbd, teljesen; didi előtt t áll a melléknevekben 
és határozókban, pl. eigentlich, tulajdonképeni; böffent» 
lid), remélhetőleg.

ti} német szavak Írásánál többé nem fordul elő, 
tehát pl. baé ía l, völgy; bev 2dtrm, torony; bie Diót, 
szükség stb. Vájjon mely idegen szavakban írjuk a 
tf) betűt, attól függ, vájjon az illető nyelvben van-e 
a kérdéses szóban tf) vagy nincs; ennélfogva Írjuk 
pl. bie Orthographie, a helyesírás; de bie Kategorie, 
az osztály.

c) g, f, ф. Vannak német főnevek, melyeknek a 
képzője dg*) pl. bér Äönig, király és olyanok, melyek
nek képzője dcb*) pl. bér ítranich, a daru; e kétféle 
főnevek kiejtése igen hasonló, azért írásban meg- 
külömböztetendők; ddb végűek a =rid) képzős fő
nevek pl. Heinrich, Henrik, bér Fähnrich, zászlós.

Melléknevek és határozószókban is van dg képző 
pl. gütig, jóságos, mannigfaltig, különféle, és did) 
képző pl. gütdidi, jól; oly töveknél melyeknek végső 
hangzója l mindig =ig Írandó pl. heil ig, szent, nebUig, 
ködös.

Megjegyzendő végre még az debt képző pl. töricht, 
balga, bad 2)idid)t, a sűrűség.

d) gf, If, tff, d)f, és £ kiejtése teljesen azonos. 
Az p betű csak néhány német szóban*) van meg pl. 
bie 2lpt, fejsze, bie jjíepe, boszorkány; a többi betű
csoport írása*) a szó származásától függ, pl. blinb» 
lingd, vakon; fingé, hamar; linfd, balról; Der Änitfd, 
a bók; a legtöbb esetben*) cf)f (d)d) írandó, pl. bér 
Oatíbd, borz, bad Sßadid, a viasz.

e) f, P, pb, kiejtése teljesen azonos. Ezek közül 
Pb csak idegen szavakban fordul elő, pl. dp£)ilipp, 
Fülöp, pamphlet, gúnyirat.

u csak kevés*) német szóban szerepel a szó 
elején pl. bér Slater, atya, bad S$oíf. nép; szó közepén 
csak e szóban, bér jyrcoel, a gonosztett. Idegen sza
vakban gyakori, pl. bér 5Rero, ideg, bér 33erd, vers, 
hrab, derék.

*) Lásd a szólajstromot.
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f német és honosságot*) nyert idegen szavak
ban áll. pl. fern, távol; — btr ©feu, repkény; bér 
©lefcnt, elefánt; bér gaían, fáczány.

f) f, ß, ff, A német nyelvben kétféle „esz“ 
hang van; a lágy (megfelelve a mi z hangunknak) 
és a kemény (megfelelve a mi sz hangunknak.)

A) A lágy „esz“ hang szavak elején és közepén 
áll, jelölése í-szel (hosszú f) történik, pl. feben, látni, 
bie iRofe, a rózsa. A kemény hang jelölése rendesen 
p és ff-szel, kivételesen í és é-szel történik, pl. fließen, 
folyni; bér ®uß, az öntés; (affen, hagyni; bte Änofpe, 
a bimbó; fjerauS, ki. Különös figyelemre méltó az, 
hogy a lágy hangot jelölő f áll, ha a kiejtésben nem 
is olyannak hangzik: 1) =íeí, *faí, »fani képzőkben, 
pl. baé fftatfeí, találós kérdés; baé Sirübfaí, szomorú
ság; teftfam, különös.

2) szó közepén mássalhangzók után, pl. bie Srbfe, 
a borsó; bie ®emfe, a zerge; toediíeln, váltani.

3) P és t előtt, mely a tőszótaghoz tartozik és 
pedig a szó elején, közepén és végén: pl. fpringen, 
ugrani; bér ©tab, a bot; bie SBefpe, darázs; bér ftaften, 
a szekrény; bie Saft, a teher; bit baft, neked van. — 
(A szó elején álló íp és ft úgy hangzik, mint a 
magyar sp és st pl. spongya, István.)

Jegyzet. Az igék, melyek töve egy sziszegő 
mássalhangzóra végződik, egyesszámu 2. személyé
nek ragja (eft) oly módon rövidíthető, hogy az e és 
a rákövetkező f is elmarad, pl. reifen, utazni, bu 
reifeft vagy bu reift; lefen, olvasni, bu tiefeft vagy bu 
lieft; teilen, szakítani, bu reißeft vagy bu reißt; meffen. 
mérni, bu miffeft vagy bu mißt. — Az íd)-ra végződő 
tövek megtartják a teljes ragot, pl. wiinfcben, bu 
roiinícbeft. — Melléknevek felső foka megtartja a 
a teljes eft képzőt, pl. bér ßeißefte, a legforróbb, bers 
riícb, fennhéjázó, bér berriíchefte (berrifcbfte), kivételt 
képez: bér größ-te, a legnagyobb és bér befte, a legjobb.

B) A kemény „esz“ hang jelölésére áll: a) ß és 
pedig 1) a szó közepén csak hosszú magánhangzó 
után, pl. beißen, nevezni, bie ©röße, a nagyság. —
2) minden tőszótag végén, melyet a szó közepén 
akár ß akár ff-szel kell írni, pl. bér ®ruß, köszöntés 
(grüßen); bér §aß, gyűlölet (baffen); a miß előrag is 
ß-szel Írandó, pl. mißlingen, nem sikerülni; bér S0iiß= 
erfolg, balsiker.

*) Lásd a szólajstromot.
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Jegyzet. A következő két szóban é írandó: baé 
(bér) юаё (rcer) ámbár beffen és treffen alakok mutatják, 
hogy az „esz“ keményen ejtendő; e kivétel az össze
tételekre is áll, pl. beéroegen, azért; roeébalb, a miért.

A kemény „esz“ hang jelölésére áll: b) ff és 
pedig a megkettőzött kemény hang kifejezésére. Ez 
a dupla hang csak a szók belsejében állhat és pedig 
rö v id  h a n g s ú ly o s  magánhangzó után. pl. bte 
ülieffe, a mise; effen, enni; Äüffe, csókok; (3 eugniffe, 
bizonyítványok.)

A kemény „esz“ hang jelölése a szó végén tör
ténhetik: c) s (vég e) segítségével és pedig 1) minden 
tőszótag végén, melyet szó közepén f-szel Írunk, pl. 
(btefcs) bieé, ez; — (Käufer) baé £>aué, a ház. Ha az 
igeragozás közben a tőszótag után mint szóvégi 
hangzó t áll, akkor az f megmarad, pl. roacbjen, nőni, 
er roäctft, nő; lefen, olvasni, er lieft.

2) minden rag és képző is é-szel Írandó, pl. béé 
íDiarfteé, vásárnak a . . ., baé 3 eu9NÍé, bizonyítvány.

3) oly szavakban, melyekben sohasem fordul 
elő magánhangzóval kezdődő végszótag, pl. álé, 
midőn, eé, az, baé, (névelő) roaé, a mi stb. Meg
különböztető baé, az (névelő) és baß, hogy (kötőszó).

4) összetételek első szava végén pl. $önigé|obn, 
királyfi; Skteríanbéliebe, hazaszeretet; 2>onnerétag, 
csütörtök.

Különös figyelemre méltók oly szavak, melyek 
írásuk szerint mást-mást jelentenek*): pl. bié -ig, bér 
33ifj, a marás; roeifflidi, fehéres, roeiéíicb, bölcsen, okosan.

VII. A szótagok helyes elválasztása. A szótagok 
elválasztásánál a kiejtés dönt. Ha egyszerű a szó:

1) A kiejtésnél t. i. két magánhangzó közt álló 
mássalhangzót a második szótaghoz ejtjük, s ennél
fogva írjuk is pl. besten, imádkozni; sblu-me, virág.

2) Megjegyzendő, hogy oly összetett betűk, 
melyek csak egy hangot jelölnek, az Írásban sem 
válnak el; ilyenek dj, fd), ß, pb és ti), melyekhez 
hozzáveendő £ (fé) és g (tf) melyek egy jegygyei 
k é t hangot fejeznek ki. pl. bie 23u=cbe, bükk; гоадфеп, 
mosni; (Srü’ße, köszöntések; ©teában, István; or= 
ibobop, igaz (hitű); bie $e*pe, boszorkány; ЬеЦеп,fűteni.

3) Több mássalhangzó közül csak az utolsót 
ejtjük és írjuk a második szótaghoz, pl. bér ®ar*ten, 
kert; baé ÜDiepfer, a kés; roif=peln, susogni; tapder, vitéz, 
bér sffiedpfel, a váltó; fitten, ülni; ©tab=te, városok.

Lásd a szólajstromot.
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4) Megjegyzendő, hogy cf ilyenkor két f-val 
helyettesítendő pl. bie ®(oMe, a harang; csak az ft 
csoportot nem lehet sohasem szétválasztani; pl. bie 
meisten, a legtöbb; ba§ f ên*fter, ablak; ißfing=ften, 
pünkösd. — Latin és görög származású egyszerű 
szavakban e régi nyelvek szokása szerint kell el
választani a szótagokat pl. 2Jie*tvum, versmérték; 
Ducnbrot, négyzet.

5) Összetett német és idegen szavak alkatrészeik 
szerint választandók el, pl. aíLönbern, megváltoztatni; 
Por=au§, előre; юаг-um, miért; empfangen, megkapni; 
Sitmodpftöie, levegő; 3nter=effe, kamat. Ha az idegen 
szó alkatrészeit nem ismerjük fel, akkor a VII. 2. 
és 3. szerint igazodhatunk.

VIII. Idegen szavak írása. A német nyelvben 
igen sok idegen származású szót használnak. Van
nak olyanok, a melyek teljesen németekké lettek. 
Ezeket német helyesírással is kell írni pl. bér Äaifer 
(Caesar) császár; bie Älaffe, (classis): bie 3eűe, 
(cellula) sejt; bér Sivfel, (circulus) körző; füveiben, 
(scribere) írni.

Más idegen szavak nem németesedtek el, hanem 
megtartották idegen kiejtésüket vagy legalább hang
súlyukat. Mig a fönt említetteket kölcsönvett lüefm» 
roörter) szavaknak nevezzük,addigazutóbbiakat idegen 
(grembmörter) szavaknak mondjuk. Az idegen szavak 
egy része megtartotta teljesen az idegen helyesírást 
pl. Seeffteaf, (lenre; másokat félig német, félig idegen 
helyesírással szokás írni pl. fiorpá, iRebafteur.

A lajstromba felvett szavaknál a következő 
elvek döntöttek;

1) a mely idegen szó megtartotta idegen kiej
tését, az megtartja az idegen helyesírást is. pl. bér 
Ebet, a főnök; bér Ebarlatan, kuruzsló; ba§ Sígio, 
pénzérték többlete.

2) а к hang f-val, Írandó, pl. baé ífhiblifum, 
közönség; ba§ Ütbjeftiü, melléknév; bér Äonbuftcur, 
kalauz. Ide tartozik az a számtalan szó mely Äo=, 
ÄoL, Äom*. Äom. Йогг, (a latin cumból) szótagokkal 
kezdődik;*) továbbá a ft csoport, pl. baé Sbift, hir
detés; faftifd), tényleges. Görög szavakban az 
eredeti görög к megmarad a németben is pl. bie 
Slfabemie, akadémia; bér 2)iafon, alsóbb rendű pap.

Az idegen c betű meg szokott maradni, ha a 
szónak valamely idegen hangzású szótagja van, pl.

*) Lásd a szólajstromot.
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bie Soiffüre, a frizura; de azért a polgárjogot nyert 
szavakban а к Írandó, pl. bie Äompagnie, század.

3) A cz-hang g=tel Írandó, pl. bie 2Jtebi$in, o r
vosság; bér ^rogejj. pór; bér Offizier, a tiszt; eperjieren, 
gyakorolni; muftgieren, zenélni: különösen áll a 5 oly 
idegen szavakban, melyekben egy c-t már к -val 
fejeztünk ki a 2) pont értelmében, pl. ba§ Äongert, 
hangverseny. 4) A latin és franczia származású ti 
(kiejtés: czi) megmarad a németben hangsúlyos 
szótag előtt és f után, pl. bér patient, a beteg; bie 
station, a nemzet; bie Slftie, a részvény. Nem hang
súlyos szótag előtt gi és ti állhat pl. bie l£ragie, 
(®ratie), a bá j; — Oly görög szavakban, melyeket a 
latin nyelv révén vett át a német, g-irandó, mert 
cz-nek is ejtjük az eredeti к hangot pl. bie ©geue, 
(itjy.rjvrj, scena) a szín, jelenet.

5) Kettős cc helyett mindig ft vagy fg írandó, a 
mint a kiejtés követeli pl. bér 2lffu)'atíö, tárgyeset; 
bér 9ífgent, hangsúly, ék.

6) A német nyelv az a szokása, hogy rövid hang
súlyos magánhangzó után kettőzteti a rákövetkező 
mássalhangzót, idegen szavak írásánál is megmarad, 
ha mindjárt az illető nyelvben a szóban forgó más
salhangzó csak egyszer áll pl. bie íBaracfe, barak. 
(fr. baraque); bie Äontroüe, ellenőrzés (controle); bér 
jíabett, hadapród (cadet): brünett, barna (brunet); 
•ugyanaz áll az — etl végű mellékneveknél is, pl. 
ípegieíl, különös(en).

7) Az előbbi szabály kifolyásaképpen hangsúly
talan hangzó után elmarad a mássalhangzó kettő
zése, ha mindjárt az idegen nyelvben meg volna. pl. 
bie s43erücfe, paróka (perruque); bér ÜJfifftonär, misszio
nárius (missionnaire); penftonieren, nyugdíjazni (pen- 
sionnen.

8) Az „esz“ hang írása idegen szavakban a 
német szavakra érvényes szabályok szerint történik 
(lásd VII. f. A és B) pl. bér ©álon, terem; bie Íjlbpítf, 
természettan; bér ‘'brojefí, pör; bie 443vo§effe, pörök; 
bér Äompajj, iránytű; bie Äompaffe; bie Äajfe, pénztár: 
bér OmnibuS, társas kocsi, bie Omnibuffe. stb.

Összetételekben a származás dönt, pl. bér 2)isfur§, 
a beszélgetés (dis-curro); ba§ íDtifroffop, nagyitó 
(iiixo'iaxoTtóí). — Mindannak daczára az első tag végén 
§ helyett t írandó pl. tranfitib, (trans-itivus) átható; 
épen ily módon lehet p vagy t előtt akár §, akár 
f-et írni pl. biSputieren vagy biíputieren, czivakodni; 
biftribuieren vagy biStribuieren, elhelyezni.



Utasítás a szólajstrom használatához.
A német főnevek után következik a névelő, 

azután a főnév többes számának a ragja (pl.: *e); 
ha a többes szám nem igen fordul elő, a főnév csak 
egyesszámban van kitéve; ha ragot nem kap, ilyen 
jel következik (—); ha többesszámát Umlaut segít
ségével képezi, az egész többesszám ki van téve.

Erős igéknél találhatók a főalakok, pl. effen, aß, 
gegeffen; ezenkivül sokszor a parancsoló mód, pl. 
iß! néha a jelen idő 2. személye, pl. nimmft; a két 
utóbbi csak abban az esetben, ha valami különös 
eltérés fordul elő benne.

Idegen szavak ez hanggal az elejökön S, fi vagy 
3 alatt keresendők.

Valamely.összetett szó helyett, mely talán nincsen 
felvéve a lajstromba, az egyszerű keresendő, pl. 
unternehmen — nehmen, auffangen — fangen.

51.
Aal, bér, =e, ángolna 
Aar, bér, *e, sas 
Aa§, ba§, Üífer, dög 
abbrucfen, lenyomatni 
Abenbmohl, ba§, (»möhíer) 

vacsora
abenbé, be§ AbenbS, este 
Abenteuer, ba§, (—) kaland 
aber* unb abermaí, újra 
abgefeimt, ravasz 
abgefanbt, küldött 
abhanben, elveszett 
abholb, ellenséges 
Abiturient, bér, *en, érett

ségiző
Ablaß, bér, Abíaffe, búcsú 
abnorm, szabálytól eltérő 
Abnormität, bie, *en, sza

bálytól eltérő dolog 
abonnieren, előfizetni 
Abonnement, ba§, előfizetés 
Abonnent, bér, *en, előfizető 
abrahmen, lefölözni

Abriß, bér, *ffe, vázlat 
abfchlägig, Utcf), tagadó 
Abfdbluß, bér, *fd)lüffe, be

fejezés
ahfeihen, leszűrni 
Abfoíution, bie, feloldás 
abfolcieren, feloldani, be

fejezni
abfpenftig, elidegenített 
abftammen, származni 
abftimmen, szavazni 
abftraft, elvont, gondolt 

dolog
Abftraftíon, bie, =en, elvonás 
abftrahieren, elvonni 
abfurb, képtelen 
Abt, bér, Äbte, apát 
Abtiffin, bie, =nnen, feje

delemnő
abtrünnig, elpártolt 
'Accent, (Afjent) bér, *e, 

hangsúly
accentuiren (a f j) hang

súlyozni
acceptieren, (afj.) elfogadni
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acclamation, (Síit.) bie, 
közfelkiáltás

acclimatifteven, (aff.) égalj- 
hoz szoktatni 

accotrpagnieren, (aff.) zon
gorán kisérni 

accompagnement, (aff.) baé, 
kisérés

21ccdví) ( a f f ) bev, össz
hangzás, egyesség 

accurat, (aff.) pontos 
accurateffe, (Stff.) bie, pon

tosság
Síccuíatio, ( a f f . )  bér, «е, а 

tárgyeset
2tcf)íe, bie, »n, tengely 
Sícfp'el, bie, »n, a váll 
add, bie, a figyelem, au§er 

ad) t (aff en, figyelmen kivül 
hagyni, fi eb in acf)t ne£)= 
men, vigyázni magára, 
ad)t geben, figyelni 

ad)ten, száműzni 
ací)tgê n, 18, achtzig, 80 
acf)jen, nyögni 
Sícfer, bev, äefer szántóföld 
Siet, (2lft) bér, =e, felvonás 
Síctie (Slftie), bie, »e, részvény 
Slctionöv (áít.), bér, »e rész

vényes
actio (aftio), tevékeny, 

tényleges
actuell (aft.), időszerű 
acut (afut), heves (pl. láz) 
Stbagio, baé, a lassú (zene) 
abaptieren, hozzáigazítani 
Slbbition, bie, »en, össszeadás 
abbieren, összeadni 
abe, abieu. Isten veled! 
abeíig, nemes
Siberia ,̂ bér, »läffe, érverés 
äbjeftio (abjectio), ba§, «e, 

melléknév
abjunft, bér, «e, segéd 
abjufiieren, felszerelni, 

(ruhával)
abjutant, bér, »en, hadsegéd

abminiftration, bie, «en, 
szerkesztőség, kezelés 

üíbmiraí, bér, «e, tengernagy 
2tboff, név
aboptieren, (gyermekké) 

fogadni
aboptiofobn, bér, «töbne, 

j  abreffe, bie, «n, levélczím 
í abreffteren, czímezni 
, Slboent, bér, úrjövetele 
j Slboerb, bas, «ien, határozó 

szó
j Üíboofat, bér, =en, ügyvéd 
affaire (affare), bie »n, ügy 
2lffe, bev, n, majom 
äffen, csúfolni 
ülffeft, bér, «e, felindulás 
afficbe, bie, »n, hirdetés 
afficbieren, hirdetni 
affirmatio, állító 
Slfrifa, Afrika 
agatbe, Ágota 
agent, bev, «eu, ügynök 
agentur, bie, =n, ügynökség 
2lgio, ba§, az érték többlete 
SIgonie, bie, a vonaglás 
ägppten, Egiptom 
afj, afja
Sitiié, bie, «u, az ár (szerszám) 
alpi, bér, »en, az ős 
afjnben, megbüntetni 
abnen, sejteni 
aiming, bie, »en, a sejtelem 
äbnlicf), hasonló 
äf)re, bie, «n, kalász 
Sfabemie, bie, «en, akadémia 
afajie, bie, «n, akáczfa 
afrobat, bér, «en, erőművész 
atuftif, bie, hangtan 
alarm, bér, riadó 
alarmieren, fellármazni 
aidlimie, bie, aranycsinálás 

mestersége
aicbimifl, bér, «en, az arany

csináló
aifoboí, bér, =e, szesz 
aifooen, bér, (—) hálófülke
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qű, aűel, minden, bal ЗШ, 
mindenség, bor allem, 
mindenek előtt 

Sttlee, bie, *n, fasor 
aűelujaf)! baHelujab! 
aűerbingl, mindenesetre 
allerorten, mindenütt 
SlKerbeiíigen, (többes) min

denszentek ünnepe 
Stűerfeelen, halottak napja 
aűetoeiíe, attegeit, mind

örökké
allgemein, im allgemeinen, 

általában
2lűiang (Slíliance), bie =en, 

szövetség
Sífliteration, bie, =en, más

salhangzó rím 
aűmciblid), lassankint 
Slűotria (többes) tréfa 
oKjimiel, aűjufebr, igen sok 

nagyon
Sllmanad), bér, *e, naptár 
Sllmofen, bal (—)alamizsna 
Slip, bér, =e, álomkép 
Slípe, bie, =n, alpes 
Sllpbabet, bal, *e, betűsor 
aílbalb, nemsokára 
alt unb jung, örege-apraja; 

beim alten, régiben; Slltel 
u. sJleue!,régi és ujdolgok 

Síitán, bér, =e, erkély 
(non) altercer, ooralterl, 

régen
Slíteration, bie, *en, fel- 

hevülés
Slltertum, bal. ókor, régiség 
altertümlíd), régies 
Slltoorbern, bie, (többes) az 

ősök
Slmagone, bie, *n, amazón 
Slmboß, bér, >ffe, üllő 
Slmerifa,
Slmetbpft, bér, »e, az ame

tiszt (ásvány)
Simmer, bie, mi, sármány

Símneftie, bie, -w bűnbocsá
nat

amortifieren, törleszteni 
Simpel, bie, =n, függő mécs 
Slmpbibie, bie, -\\, hüllő 
Símpbitbeater, bal (—), kör- 

szinház
amputieren, levágni (pl. 

kart)
(bon) amtlroegen, hivatalból 
amtlidb, hivatalos 
Simulet, bal, *tte, bűvös 

ereklye
amüfant, mulatságos 
Slnadbronilmul, bér, =men, а 

kor eltévesztése 
analog, Slnalogie, bie, =en, 

megfelelő
Sínalpfe, bie, =n, vegyi bontás 
Sluanal, bie, =ffe, ananász 
Slnardjie, bie, fejetlenség, 

zűrzavar
Slnatom, bér, *en, boncoló 
anber, bet anbere, unter an* 

berem, más
Slnelbote, bie, *n, adoma 
Slnfang, bér, a kezdet 
anfangl, bel Slnfangl, 

kezdetben
angebeiben, (laffen), része

síteni
angenehm, kellemes 
angeftcbtl, láttára 
angft u. bange werben, nagyon 

ifélni
aubeimfaűen, »geben, viszsza- 

származni, odaadni 
anbeifcftig (madjen) vállal

kozni
Slnfertau, bal, =e, horgony

kötél
Slnlaß, bér, Slníaffe, alkalom 
anmaßen (ftdb). vetemedni 
Slnmut, bie, báj 
anneftieren, Slnnepion,bie,»en, 

lefoglalni 
anno 13, 1813-ban

A l b r e c h t  J. : Német helyesírás. 2



Annonce, bie, »n, annoncieren, 
hirdetni

annullieren, megsemmisíteni 
anomal, Anomalie, Cie, »en, 

szabálytalan 
anonim, névtelen 
anrainen, Anrainer, Cer (—) 

szomszéd
anfajfig, letelepedett 
Anftofj, Cer, anjtöjjig, bo

trányos
anftvengen, fáradni 
Anteil, Cer, »e, rész 
Anthologie, Cie, »en, szemel

vény
Anthropologie, bie, embertan j 
anticbambrieren.előszobában ;

várakozni 
amit, régi
Antipathie, bie, =en, gyűlölet 
Antipobe, bér, »n, ellenlábas ] 
Antiquar, bér, »e, ódondász 
anroibern, undorodni 
angetteln, kezdeni, indítani 
Apanage, bie, *n, pénzpótlék 
apart, különös 
Apfel, bér, Ápfel, alma 
apobiítifd), határozottan 
2lpofteí, bér, (—) apostol 
Apoftroph, bér, »e, hiányjel 
Apothefe, bie, »n, patika 
Apparat, bér, «e, készülék 
Appartement, bal, (»ti) (lakó) 

szoba
appellieren, fellebbezni 
Appetit, bér, étvágy 
applaubieren, Appiául, bér, 

taps
apportieren, hozni, vinni 
Appofttion, bie, »en, értel

mező
approbieren, helybenhagyni j 
Aprilofe, bie, »n, sárga 

barack
Aquíibutt, bér, »e. vízvezetés í 
Aquarell, bal, =e, vízfestékkel 

festett kép

18

Aquator, ter, egyenlítő 
Äquinoltium, tag, -ien, nap 

és éj egyenlőség 
Ar, taS (ter), »e, az ár, 100 

négyzetméter
Arabesfe, tie,»n díszítmény, 
, cifraság 

Ara, tie, kor 
Ärar, ta§, a kincstár 
Archaismus, ter, »men, ódon

szerűség
Агфе, tie, »n, bárka 
Architelt, ter, »en, építész 
Arcf)io, taS, »e, levéltár 
Ärgernis, taS, =ffe, botrány 
Argmobn, ter, argwöhnen, 

gyanítani
Aviftofratie, tie, nemesség 
Aritbmetif, tie, számtan 
arfttfcf), sarkvidéki 
arm u. reid), Arme u.Dteicbe 

szegény és gazdag 
Armee, tie *(e)n, hadsereg 
Ärmel, ter (—) ruhaujj 
Armut, tie, szegénység 
Armboß, ter, egy öllel 
Aroma, baS,aromatiích, illatos 
arrangieren, elrendezni 
Arreft, ter, »e, börtön 
arretieren, bezárni 
arrogant, követelő, önhitt 
Arfenal, taS, =e, fegyvertár 
Arfenif, taS, arzenikum 

(méreg)
Arterie, tic, »n, ütő ér 
artefifd), fúrott (kút)
Artifeí ter, (—) névelő, cikk 
Artillerie, tie, tüzérség 
Artifchocfe, tie, »n, articsóka 
Arjnei,tie,»en, Ar jt, ter, Ärjte, 

orvos
Afcbenbrőtet, taS, hamupi

pőke
öfen, legelni
ASpbalt, ter =e, földi gyanta 
Afpirant, ter, »en, jelölt
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2td, bűé, »ifc kelés, disznó 
(kártyajátékban)

2tji(furáni, Die, =en, biztosítás 
3lffel, bie, *n, rinya 
affentieren, (katonának) be

sorozni
31 fjeffor,bér,»en,tvszéki ülnök 
Slffiftenft, bie, »en, segítség 
űffociieren, (affoj,) társulni 
Síffonang, bie, *en, hangzó

egyezés
3l|’ter, bie, =n, őszi rózsa 
2íftf)etif, bie, öftbetijd), szép

tan, -i
Slftpma, ba§, tüdőtágulás 
Slftvoíog, bér, »en, csillagjós 
Stftronom, bér, »en, csillagász 
3th)í, baé, *e, menedékhely 
Sltelier, ba§, =e, műterem 
2ítbeidniud, bér, istentagadás 
Sttíjeift, bér, *en, istenben 

nem hívő
2ltí)em, bér, atfjmen, léleg- 

zeni
2ltber, bet, a levegő felső 

része
Sitidet, bér, *en, atléta 
Sltíad, be1-, =ffe, atlasz (se

lyemszövet, »amen,térkép- 
gyűjtemények 

Sltmotptjdre, bie, =n, légkör 
Sltom, bér (bad), *e, parány 
3lttad)é, bér, »ed, a követségi 

gyakornok
Slttacfe, de, »n, a támadás 
Stttcntcit, bűé, *e, merénylet 
3Ittribut, bűé, »e, jelző 
aßen, Strung, bie, etetés 
арен, maratni 
Slubienj, bie, *en, kihallgatás 
Slubitor, bér, =en, hadbíró 
auffliegen, felrepülni 
auf liegen, vmin feküdni 
Sluíruíjr, bér, a zendülés 
aujd neue, befte, újra, leg

jobban

nuffdífig, ellenséges 
aufftöbern, felkutatni 
aufroiegeln, lázítani 
äugeln, szemezni 
Stugenbraue, bie, *n, szem

öldök
Stugenlib, bad, -er, szempilla 
Stuftion, bie, »en, az árverés 
aud= u. »ein, ki-be 
audeinanberfeßen, megma

gyarázni
aueerlejen, kiszemelt 
auéfinbig (machen), kitalálni 
audgiebig, kiadás 
auémergen, kiküszöbölni 
aulrenfen, kificamítani 
ausreuten, »rotten, kivágni 

(fát)
ausfäßig, Síitája^, bér, bél- 

poklosság
ausftaffieren, ellátni, staffi- 

rozni
außen, kint, aufd äußerfte, 

legvégsőre 
autßentijd), hiteles 
Slutobibaft, bér, *en, a ki 

mester nélkül tanul 
Slutomat, bér, »en, gép 
autonom, önálló 
Autorität, bie, =en, tekintély 
Síoancement, ba§, »t§, elő

léptetés
aoancieren, előlépni 
3lüerd,ber,az előlap(pénznél) 
Síherfton, bie, »en, ellenséges 

indulat
3lüijo, bad (bed, jel 
abifteren, jelenteni 
3ljiom, bad, »e, alaptétel 
31 у t, bie 2íyte, bárd 
3ljur, bér, az ég kék színe.

23.
23acdiant, bér, »en, Bacchus 

isten tisztelője
2*
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Soche, bie »n, a vaddisznó 
nősténye, koca 

Sade, bie, =n, arc 
Saden bet =n, az arc 
baden, bödft, bade! buí, bitbe 

gebaden, sütni 
Söder, bér, Söder, a pék 
Sagage, bie, a málha 
Saqatelle, bie, -w, a cse

kélység
baggern, kotorni (folyamot) 
bőiben, pirítani 
Sabn,bie,*en, a pálya,babnen, 

anbabnen egyengetni 
Sabre, bie, *n, a gyászpad 
Sai, bie, =en, a tengeröböl 
Sajonett, ba§, a szurony 
Salance, bie, egyensúly, 

balancieren, egyensúlyozni 
Salbad) in, ber,=e, a menyezet 
Salg, ber,Sölge, az irha, abőr 
Salfen, bér, (—) a gerenda 
Sálion, bér, *e, erkély 
Sáli, bér, Sälle. bál. labda 
Saüett, baé, »e,ballet(táncz) 
Sálion, bér, *t, léggömb 
Salfam, bér, *e, balzsam 
Sambu§, bér, indiai nád 
bdnbigen, fékezni 
Sanbit, bér, »en, haramia 
bange, félénk
Saul, bie,Sönfe,pad,a bank, 
Sanfter, bér, »§, a bankár 
Sönfelföuger, bér,(—) vásári 

énekes
Sanferott, bér, -e, csőd 
Sanfett, baé, *e, díszebéd 
Sann, Slutbann, bér, átok 
Sanner, ba§, (—) zászló 
bar, bare§ ®elb, készpénz, 

barfuß, mezítláb,barhaupt, 
hajadonfőit

— bar, banfbar, frudbtbar, 
hálás, termékeny 

Sör, bér, »en, medve 
Saradé, bie, »n, deszkasátor

Sarbier, barbieren, bér, =e, 
borbély

bárod, bárok (stilus) 
Sarren, bér, (—) korlát 
Sarrifabe, bie, »n, torlasz 
Sarriére, bie, »n, gát 
bar|d), nyers, durva 
Sarfdiaft, bie, =en, a készpénz 
Sart, bér, Sarte, szakáll 
Sartbel, (SartbolomauS) 

Bertalan
Sarpton, bér, *n (Savit.)

baritonénekes 
Safalt, bér, »e, bazalt 
Safe, Sä§d|en, bie, »n, uno- 

kahug
Safté, bie, alap 
Safiliéf, bér, »e, királygyík 
Sa§relief,ba§, »§, dombqrmű 
Saß, Safftft, bet, Söffe, а 

basszushang (ú)
Saíftn, ba§, SafftuS, me

dence
Saftavb, bér, =e, fattyú 
Saftei, bie, =en, bástya 
Sataiűon,ba<ő, =e, a zászlóalj 
Satift, bér, =e, gyolcs 
Satterie, bie, »en. üteg 
bäumen, ágaskodni 
baumftarf, erős, izmos 
Sajar, bér, =e, árúház 
Seamte, bér, »n, hivatalnok 
bebeutenb, jelentékeny 
Sebiente, bér, sn, inas 
bebingen, bebingte, bebantf, 

bebungen, kikötni 
bebürftig, szűkölködő 
Seeffteaf, baé, »§, bifsztek 
Seere, bie, »n, bogyó 
Seet, ba§, »e, ágy, meder 
befebben, hadat viselni 

vlki ellen
befehlen, befiehlt, befiehl! be» 

fohlen, parancsolni 
befleißen, befliß, befliffen, 

iparkodni
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begehren, kívánni 
beginnen, beginnt, begann, 

begonnen, kezdeni 
begleiten, kisérni 
behäbig, kényelmes 
behelligen, zavarni 
befjenbe, gyors 
behilflich, segítő 
behuf§, czéljából 
beichten, gyónni 
beileibe, ugyan, dehogy 
beimalten,im alten,arégiben 
beifeite, félre 
beifpiellraeife, például 
beigen, beißt, beige! big, ge= 

biffen, harapni, bifftg, ha
rapós

bei weitem,bei allem, távolról, 
mindenre

beizeiten, oorgeiten, gugeiten; 
ideje korán, régente, néha 
néha, in (gu) Retten bér 
i)iot, bajban

beigen, iöeige, tie, pácolni, 
pác

bejahen, igent mondani 
befíeiten, ruházni 
beííommeit, szorongatott 
befritteln, kritizálni 
belangreich, fontos 
belehnen, hűbért adni, köl

csönt adni
bellen, bellte, gebellt, ugatni 
$3eloebere, ba§, szép kilátás 
bemiifeín, gáncsolni 
bemüiftgen, késztetni 
bénámén, benamjen, megne

vezni
benebeien, áldozni 
Senebiftiner, bér, ( — ) bencés 
Sengeí, bér (—) kamasz 
berniben , benüfeen, használni 
bequem, kényelmes 
beraten, beriet, beraten, ta

nácscsal ellátni 
23erebfamfeit, bie, ékesszólás 
berebt, ékesszóló

; bereite, már 
I bereuen, megbánni 
! bergauf, bergan, bergab, berg« 

unter, hegynek, völgynek 
; bergen, birgt, birg! barg, ge« 

borgen, rejteni 
bergig bergicfg, hegyes 
Betlinerbíau, baS, berlini kék 

j Berngein, bér, borostyánkő 
bergen, barg, birg! borg, ge« 

borgen, megrepedni 
Berta (Bertha) Berta 
berüchtigt, hírhedt 
berücfen, megigézni 
bcfaiten, húrral ellátni 
Befcfjeib, ber, «e, felelet 
befcberen,beícberte,Bejcberung, 

bie, ajándékozni 
SSefcfjíug, ber, söefcfjlitffe, 

határozat
beichnuppern, megszaglászni 
befdjroicbtigen, lecsendesíteni 
befeelen, lelket önteni vmibe 
beseitigen, elhárítani 
befeligen, boldogítani 
belegen, ördöngős 
be|onberS, infonberS, im be« 

fonbern, különösen 
beffer, jobban
begütigen,'Begütigung,bie,«en, 

elismerni, elismervény 
hefte, am bégén, aufS bege; а 

legjobban,gum bégén geben,
I előadni, mulattatni, baS I Befte
Begie, bie, «n, állat 

I betätigen, érvényesíteni 
I beteuern, megerősíteni 
, betören, megcsalni 
: betäuben, elkábítani 
j  beten, imádkozni 
j betreffs, in betreff, dolgában 
betrügen, betrüge! betrog, 

betrogen, megcsalni 
! Bett, baS, =en, ágy 
betteln, Bettler, ber, (—) kol

dulni
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Seule, bie, »n, gümő 
Sente, bie, zsákmány 
Seutel, bcv, (—) zacskó 
bewahren, megőrizni 
bewähren, mutatni (magát 

vlminek)
Sewanbtnié, bie, helyzet 
bewehren (SBehr), felfegy

verezni
Seweté, bér, =fe, bizonyíték 
bewitlfommen, Sewiüfom» 

mutig, bie, üdvözölni 
berairfen, kieszközölni 
bewirten, megvendégelni 
Sewußtiein, ba§, öntudat 
bejeigen, mutatni 
bejeugen, tanúsítani 
Se;;irí bér, »e, kerület 
Sibel, bie, =n, biblia 
Siber, bér, (—) hód 
Sibliothef, bie, ген, könyvtár 
bieber, derék 
bieten, bietet (beut), biete!

bot, geboten, nyújtani 
bigott, vakbuzgó 
Silan*, bie, =en, mérleg (ke

reskedők végszámolása) 
Silbuiá, ba§, »ffe, kép 
Siüatb, ba§, »§, tekeasztal 
Siűett, baá, =tte, jegy 
biűig, olcsó
Sim§, Siméftein, bér, »e, 

tajtkő
binben, binbe! banb, gebun» 

ben, kötni, 
binnen, múlva 
Söinfe, bie, =n, káka 
©iograpljte, bie, »en, élet

rajz
birfdben, Sirfch, bie, cser

készni 
bié, -ig 
bisher, eddig
3̂i)cf)0Í, bér, Siíchöfe, püspök 

©iß, bér, »fje, harapás 
bikáién, ein bißchen, egy kissé

Stétum. ba§, »tümer, püs
pökség

bitten, bitte! bat, gebeten, 
kérni,

bijavr, különös 
bladi, Slachfelb, Ьаё, -er, sík, 

róna
bleiben, Släbhal§, bér, fel

fújni, vastag nyak 
Blamage, bie, »n, blamieren, 

kudarc, megszégyeníteni 
blafen. biäft, blaíe! blieé, 

geblafen, fújni, 
blaftert, (élet) unt 
blaß, bie Släffe, halvány 
Statt, baő, Slätter, levél 

blättern, lapozgatni 
Slatter, bie, »n, himlő 
bläuen, kékre festeni 
blecfen, (bie gähne) viesor- 

gatni
bleiben, bleibe! blieb, ge» 

blieben, maradni, 
blenben, vakítani 
Sleffur, bie, »cn, sebesülés, 

bleffieren, megsebesíteni 
bleuen, megverni 
blinblingé, vakon 
bibijein, hunyoritani 
Slocf, bér, Slöcfe, tuskó 
blöbe, buta
blöfen, bőgni, mekegni 
bloß, csak; SlÖße, bie, =n, 

kopárság; bloßlegen, fel
színre hozni; bloßfteüen, 
zavarba hozni 

blühen, Slüte, bie, »n, virá
gozni

Slufe, bie, »n, újjas, blúz 
©hiteget, ber, (—) pióca 
blutriinftig, vérrel aláfutott 
Sohle (Svett), bie. »n, deszka 
Sohne, bie, »n, bah 
höhnen fényesre súrolni 
bohren, fúrni 
Soüwert, Ьаё, »e bástya 
Soljen, ber, (—) nyíl
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Sombarbier, ber, »e, ágyús, 
bombarbieren, ágyúzni 

Sombaft, bev, szódagály 
Sonbon, ba§, *§, cukorka 
Soot ba§, »e, csónak 
Sorb, bér, =c, párkány 
borniert, ostoba, korlátolt 
Sorte, bie, »n, paszománt 
Söfcbung, bie, *eu. lejtő 
boébaft, SoSbeit, bie, »en, 

rosszakaró, rosszakarat 
Sót, Anbot, @ebot, baé, «e.

ajánlat, parancs 
Sotanif, bie, növénytan 
Sote, bér, »n, küldött 
Sottid), bér, =e, kád 
Söttcber, bér, (—) kádas 
Souquet (Sutett), ba§, =te, 

csokor
Souteiüe, bie, =n, palack 
bofen, öklözni 
bracb, Sradbmonat, bér, =e, 

ugaron fekvő; junius 
Sraceíet (Sraffelett), ba§, »§, 

karperec
Srabmitie, bér, *n, indus pap 
Sranbmal, baé, =e, égési folt 
branbfcbaben, sarcolni 
Sranntraein, bér, pálinka 
braten, brät, brate! briet, 

gebraten, sütni,
Sratfcbe, bie, »n, brácsa 
Sraue, Augenbraue, bie, *n, 

szemöldök
brauen, brauen, főzni (sört) 
Sräune, bie, torokgyík 
Sräutiqam, bér, vőlegény 
brao, derék
Sraüour, bie, -en, hőstett 
Srei, ber, breiicbt, pép 
Sremfe, bie, *n, bögöly, 

kocsifék
brennen, brannte, gebrannt, 

égni, égetni
Srenneffel, bie, =n, csalán 
brenzlich, kozmás 
Srefd)e, bie, »en, rés

Srett, baH, »er, deszka 
Srejeí, ba§, »n, perec 

I Sreoier, ba§, »e, breviárium 
Srigabe, bie, »n, dandár, 

Srigabier, ber, =e, 
brittant, pompás brillieren, 

tündökölni, Srittant, ber, 
»en, gyémánt 

bringen, brachte, gebracht, 
hozni

Srife, bie, »n, gyenge szél 
Srocfen, ber, (—) bröcfeln, 

darab, morzsa 
Srofat, ber, aranyszálas 

kelme
Svofcbe, bie, »n, melltű 
Srombeere, bie, »n, földi 

szeder
Sronje, bie, bronz, bron» 

gieren,
broícbieten, Srofcf)üre, bie, »n, 

fűzni, füzet
bröfetn, morzsává törni 
Srot, ba§, =e, kenyér 
Srübe, bie, »n, lé, britben, 

leforrázni 
brünett, barna 
Srunft, bie, bakzás 
brüéf, nyers 
brutal, durva 
Sudb§baum, ber, »bäume, 

puszpáng
Sitdtfe, bie, »n, szelence, 

puska
bucbftabieren, betűzni 
buciéiig, bucflicbt, púpos 
Siicfíing, ber, »e, (biicfen), 

meghajlás
Subget, ba§, költségvetés 
Süffel, ber, (—) bivaly 
Süfett, baé, »§, pohárszék 
Sügel, ber, (—) a kengyel 

bügeln, vasalni 
bugfteren, húzni (hajót) 
Sittjei, Siibl, ber (—) domb J Suble, bie, *n, szerető 

I Siibne, bie, »n, színpad
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SSuüe bie, =n, levél, bulla 
bummeln, Summier, bér, (—) 

kullogni
Sunb, bee, Sünbe, szövetség 
bunt, tarka 
ЗЭйгЪе, bie, =n, teher 
bureau, bal, Suceauj:, iroda 
Sureaufratie, bie, hivatal

nokrendszer 
burlelf, furcsa 
Sufje, bie, büfjen, bűnbánat 
SBiifte, bie, =n, mellszobor 
Sutter, bie, vaj 
Sutte, bie, =n, puttony, kád

<L
Sdcilie, Cicelle 
Safé, bal, kávéház, bev 

iíaffee, bér, kávé 
Safetier, bér, =i, kávés 
Salbinift, bér, »er, kálomista 
Kampagne, bie, (Kampagne) 

hadjárat
Sapvice, bie, (*n), a rigolya, 

szeszély
cavambolieren, Karambolage, 

bie, összeütközni 
carrarifd', carrarai 
Karriere, bie, =n, (ftarr.l, 

életpálya 
Sáfár, Caesar 
Sdfur, bie, (»en', versmetszet 
Sartoucbe, fiartufde, bie, 

(=nt, az ágyutöltés 
Selebritdt, bte, »eu, celebrie» 

ren, híresség, (hires 
ember)

Seile, bal, =i, gordonka, 
Seűift, bér, »en 

Senfur, bie, (3enf) bírálat 
Sentigramm,bal,»e, (Bentig.) 
Sentimeter, bal, (—), bev, 

(Bentim.)
Seremonie, bie, =n, (3erem.), 

szertartás
cemieren, körülvenni

Sertificat, bal, =e, (Bertififat) 
bizonyítvány

Seffion, bie, (=n), (3effmn), 
átengedés

S£)agrin, bér, (=1), bőrfajta 
Sbamdleon, bal, =e, kamé

leon (gyíkfaj) 
Stjampagner, bér, pezsgő 
SEjampignon, bér, =», cse- 

perke
Stance, bie, =n, kilátás, ked

vező eset
changieren, eltüntetni, vál

toztatni
Sfjao!, bal, d)aotif<h, zűr

zavar
Sharabf, bie, =en, találós 

vers
Síjarafter, bér, =e, jellem 
djarafterifieren, jellemezni 
Sharge, bie, =n, (katonai) 

rangfokozat
Shartatan, bér, =e, (i&d)arl.) 

csaló
Shartotte, Sarolta 
charmant, pompás, kedves 
Sharpie, bie (©cparpie), tépés 
Shauffee, bie, =n, kövezett 

országút
Síiét, bér, =1, főnök 
Shemie, bie, kémia 
Sberub, bér, Stjevubim, 

angyal
cbeDateresf, gavalléros 
Sbebalier, bér, *1, gavallér 
S^iffoimier, bér, =1, szekrény 

(sifonér)
St)iffve, bie, =n, titkos irás 
Sbina, Síjinefe, bér, =n, а 

kínai
Shinin, bal, kinakéreg 
Sbirurg, bér, »en, sebész 

(tilógus)
St)lor, bal, klór 
Sbocolabe, bie, (>Sct)ofolabe), 

csokoládé 
Szoléra, bie kolera
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d)oleriícb, indulatos 
Gfjor, bér, Gpöre, kórus 
Gborift, bev, «ii, kórista 
Gf)reftoinatf)ie, bie, «en, hasz

nos olvasmányok gyűj
teménye

Gf)rie, bie, «n, kria 
Gbrift, bér, «en, keresztény 
Gfjriftine, Krisztina 
Gbriftopf), Kristóf 
®f)rijtu§, Krisztus 
Gf)rom, bas, króm 
d)romatifcb, félhangok ská

lája
Gfjronif, bie, «en, krónika 
djvonifd), idült 
Gf)ronotogie, bie, időtan 

I  Gicerone, bér, idegenek ve
zetője

Gicpone, bie, (3icf)orie), ci
kória

Giber, bér, (3 ib.) almabor 
Gigarre, bie, =n, (3*g ) szivar 
circo, körülbelül 
Gircular, Ьаё, *e, (3irf.), cir= 

culieren, körlevél 
Gircumftep, bér, (3irfumfíep) 

hangsúly jele 
Gircué, bér, -fje, (3irfué), 

cirkusz
cié unb tran§, innen és túl 
Giftercienfer, bér, (—), (3ifter« 

jienferl, cistercita 
Gifterne, bie, «n, (3ift.) viz- 

fogó
Gitabelíe, bie, «и, (3it.) vár 
Gitat, Ьаё, =e, (3ttat) idézet 

citieren, idézni 
cioil, Gioitifation, bie,Gioilifi, 

bér, (3 iü.), polgári, mű
veltség

Gloton, bér, «ё, a pojáca 
Go«, Gon«, Goi«, Gom«, Gor«, 

nézd Äo, Äon stb.
Goaf«, bie, Äof?, pirított 

szén

Gobiciű, Ьаё, =e, (Äobijiil), 
végrendelet pótléka 

Gognac, bér, (Äognaf) 
pálinkafaj

Gölibat, tűé, (3ölibat) papok 
nőtlensége

Gomité, ba», (Äomiti), bi
zottság

Gommié, bér, (—),(Äominis) 
kereskedősegéd 

Gompagnon, (Äotnpaguou), 
bei-, =ё, társ

Gomptoir, Ьаё, «e, (Äontor), 
iroda

Gomteffe, bie, «n, (Äomteffe), 
grófné

Gonbuite, bie, (ftonbuite) 
magatartás

Gonto, Oer, =i, (Äonto), számla 
coulant, (fulant), ügyes, 

gyors
Goutijfe, bie, *en, (Äuliffe), 

színpadi mellékfal 
Goupé, Ьаё, «ё, kocsiszakasz 
Goupon, bér, «ё, szelvény 
courant, (furant), folyó (év, 

pénz)
Goufin, bev, -ё, Goujine, bie, 

unokatestvér 
Gouoevt, ba«, »e, (Äußert), 

teríték, boríték 
Gpane, bie, «n, búzavirág 
Gpanfali, ciankali 
Gpfíué, bér, kör 
Gt)linber,ber,(—), (3plinber), 

henger
Gpprejje, bie, «n, (3PP-)/ 

ciprusfa
Gprilí, cpritlit'd), cirill (dél

szláv pl. írás, vallás.)

Ф.
®ad), Ьаё, £>ädier, tető 
фасЬё, bér, «e, borz 
bafürbatten, vélni 
íaftptu«, bér, «len, versláb
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2)amaft, bér, »e, damaszk 
Sanibitíd), bér, »e, Sammilb, 

ba§, dámvad
Samm, bér, Sämme, bäm» 

men, gát
bdmmcrn, pirkadni 
Scitnou, bér, »e, gonosz 

szellem
Sarlepen,baé, (—), barleif)en, 

kölcsön 
bavum, azért
ba§, baéfelbe, beéfelben, (név

elő és névmás), az 
baj), (kötőszó), hogy 
Sattel, bie, »n, datolya 
Satum, baé, bie, Sata, vagy 

Saten, kelet, adat 
Saube, bie, =n, donga 
Säumen, bér, ( —), hüvelyk 
baraiber, ellen 
Secember(Sejember\ decem, 

bér
Secennium, ba§, den, (Sej ), 

tízévi kör
becent, (bejent,) illedelmes 
bed)iffrieren, megfejteni 
Secigramm, ba#, »e, (Sejigr.), 

tized gramm
Secimalmaß, baft, »p, (Sej ), 

tizedes mérték 
Sebuftion, bie, »en, bebucie» 

ven, (bebúj), levezetés 
befeft, hiányos 
befenftn, Sefenftop, bie, vé

delmi, védelem 
Seficir, ba§, (Sefijit), hiány 
befinieren, Sefinition, bie, =en, 

meghatározni, -ás 
befinitiö, végleges 
befraubieven, sikkasztani 
begvabieren, lefokozni 
betonen, nyújtani 
Seid), bér, »e, töltés 
Seid)|'e(, bie, »n, kocsirúd 
beineőgleidten, magadfajta 
Sejeuner, baá, »3, reggeli 
Sefagramm, ba§, 10 gramm

Sefan,ber,»p, dékán,elüljáró 
Seflamation, bie, =en, sza

valás
befíamieren, szavalni 
befíinieven, ragozni 
beforieren, díszíteni 
Seforation, bie, =en, díszítés 
Sefret, ba§, »e, rendelet 
befretieven, rendelni 
belegieren,Selegation,bie,-en, 

küldeni
belifat, kényes, jóízű 
Selinquent, bér, »en, bűnös 
Selpbin, bér, =e, delfin 
bementieren, Sementi, ba§, 

meghazudtolni 
bemgemäfj, bemnad), bem» 

jufolge, eszerint 
bemifftonieren, lemondani 
Semofrat, bér, »en, Semo» 

fratie, bie, néppárti 
bemolieren, lebontani 
Semut, bie, alázatosság 
bemütig, alázatos 
Senffraft, bie, gondolkozó 

erő
Senfmaí, baé, =maíer, emlék 
beírnod), mégis 
Sepefdie, bie, «n, sürgöny 
Sepot, baé, =§, beponieren, 

letét, -be helyezni 
Semitation, bie, »en, kül

döttség
betart, bergeftalt, bermafeen, 

berjeit, úgy, olyannyira, 
ekkor

Seroute, bie, rendetlenség 
Serroifd), bér, =e, dervis 
béé, beffen, beSbalb, beőfaű§, 

begleichen, ennek, ezért, 
ez esetben, ép úgy 

Serferteur, bér, =e, szökött 
katona

beéinfijieven, fertőtleníteni 
bejperat, kétségbe esett 
Seípot, bér, »en, zsarnok 
Seffert, ba§, csemege
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belroegen, ezért 
©etail, ba§, »§, betaiűieren, 

részlet, -ezni
©eteftiüe, bér, titkos rendőr 
beut)d), (et lenit ©eutídi;

ba§ ©entire ÍReid)’), német 
©eoife, bie, =n, jelszó 
©ejember, bev, december 
©iabetn, ba§, =e, homlok-1 

dísz
©iagnofe,bie, biagnoftijieren, I 

megismerés
©iafon, bér, =e, diakónus 
©ialeft, bér, =e, tájszólás 
©ialog, bér, »e, párbeszéd 
©iotnant, bér, »en, (el, 

©emant, gyémánt 
©iarr£)Öe, bie, hasmenés 
©iöt, bie, életrend 
©icíten, bie, napidíjak 
bid, bitrdi bid uno bűim, 

tüskön-bokron át 
©ididit, bűé, »e, sűrűség 
©iebftaíR, bér, »ftäble, lopás j 
©iele, bie, =1i, bielen, padló, j 

padlózni
©ienétag, ©ienőtagé, kedd, 

kedden
bie£, bieéjabrig, bieémaí, 

biefeema(,bieéfeité,'ez,idei, 
ekkor, innen 

©ictrid), Detre 
©ifferenj, bie, sen, külömb- j 

ség
©lírator, bér, *en, diktátor} 
biftiereti, tollba mondani 
©ilettant, bér, »en, műked

velő
©iner, ba§,-§, ebéd, binieren, 
bingen, binge! bang, bingte, 

gebungen, gebingt, meg
fogadni

©iöceíe, bie, »n, (©iögefe), 
püspöki megye 

©ipbtperitté, bie, torokgyík 
©ipbtbong, bér, »e, kettős

hang

©iplom, ba§, »e, oklevél 
©iplcmatie, bie, diplomácia 
bireft, egyenes 
©ireítor, bér, »en, igazgató 
®iéfnr$, bér, »fe, bíé tarieren, 

beszélgetés
©iépenS, bér, ©iSpcnfation, 

bie, felmentés 
bispntieren, ©iéput, bér, 

(bifp. és ©ifp.) feleselni 
©iffonanj, bér, »en, rossz

hangzás
©iftanj, bie, »en, távolság 
©iftel, bie, »n, tüske 
©iftidjon, ba§, »en, párvers 
©ijirift, bér, »e, kerület 
©iéjiplin, bie, (©iíjiplin), 

fegyelem
©inán, bér, »e, kerevet 
©itnbenbe, bie, »n, osztalék 
©ioifor, bér, »en, osztó 
©ocent, bér, »en, (®oy) 

bojleren, magántanár 
®od)t, bér, =e, gyertyabél 
©oftor, bér, =en, orvos 
©ofument, ba£, =e, okmány 
©oge, ber,»n, velencei dózse 
©ogge, bie, »n, kutyafaj 
©ogma, ba§, bie, ©ogtnen, 

hitnek alaptétele 
©oíjle, bie, =en, csóka 
©otfar, bér, (—), amerikai 

tallér
©olmetfcb, ©olmetídier, bér, 

( —), =e, tolmács 
®om, bér, =e, székesegyház 
©omijil, ba§, »e, lakás 
©ominifaner, bér, (—) do

minikánus 
©on, folyó, cím: Úr 
©onnerétaa, ©onnerltagé, 

csütörtök, -ön 
boppelt, ©oppellaut, »e, bei-, 

kettős hang 
©ojt£, bie, »fen, adag 
©otter, bér, (—), tojás sár

gája
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$>ragoner,ber,(—) dragonyos 
ÜLraljt (brc^en), Per, 3>rabte, 

drót
brafonifcb, szigorú 
braű, megtermett 
Svangfal, Paé, »e, baj 
brauen, broken, fenyegetni 
braué, braufjen, kint 
bred)íeín, esztergályozni 
breben,bref)te,gebret)t,forgatni 
brein, benne, belseje 
breifeig, 30 
breift, bátor
brejd)en, bvijcf)t, brijct)! Drofcf>, 

gebrofcben, csépelni 
brejftereu, IDreffur, bie, »en, 

idomítani 
bnüen, betanítani 
2)riiteil, Svittel, baé, egy 

harmad
jDvoge, bie, »en, 2>rogerie, 

fűszeráru (üzlet) 
bvotjen, fenyegetni 
Sírofjne, bie, *n, here 
brötjnen, zengeni 
bvoÚig, furcsa 
©romebar, baé, -e, dromedár 
Srommete, trompete, bte,»n, 

trombita
2)vojct)fe, bie, *n, bérkocsi 
2)roffel, bie, »n, rigó 
2)riife, bie, =n, mirigy 
2>ufaten,ber,(--),arany(pénz) 
SHicfmaiifer, bér, (—), ala

muszi
2)uetl, búé, »e, párbaj 
2)ueit, baé, »e, kettős (ének) 
bumm, biimmer, ostoba 
2)une, tie, »n, pihe, pehely 
2>üne, bie, »«, homokpart 
büngen, ©ünger, bér, trá

gyázni, trágya 
bünfrn, bäuchte, gondolni 
©uplifat, baé, »e, másodlat 
2)ufcbe, bie, >en, zuhany 

bufdjen,
burd)bleuen, megverni

burcbgebenbé, általában 
2>urá)laucbt, kegyelmes- 

séged
burcbé, (butcf) baé), által 
bürfen, burfte, geburft, (biir* 

fen), hat-het, szabad 
biirr, ©űrre, bie, száraz(ság) 
25urft,ber,bürften, szomjúság 
biifter, komor 
©ufjenb, Paé, »e, tucat 
bitjén, ©ujbriiber, tegezni 
Spnamit, baé, dinamit 
©pnaftie, bie, »en, uralkodó 

család.

e .
©bbe, bie, »n, apály 
ebenberíelbe, eben faüő, ugyan

az, hasonlóképpen 
Sbentjolj, bűé, ébenfa 
©d)0, baé, visszhang 
ed)t, valódi
©cfe, bie, vagy @cf, baé, »en 

(ÍRe<f)tecf), sarok 
edfig, ecfid)t, szögletes 
©belroeifj, baé, gyopár 
©fen, bér, borostyán 
©fjeit, bér, =e, hatás 
egal, egyforma 
©gél, iölutegel, bér, (—), 

pióca
©gge, bie, »n, borona 
©goiémué, bér, önzés 
eb, ebe, ebebem, ezelőtt 
©be, bie, »n, házasság 
ebem, ércből való 
©bre, bie, becsület 
®id)e, bie, »n, tölgy 
eidben, hitelesíteni 
©icbamt, baé, »ämter, hite

lesítő hivatal 
©idiborn, ©icbbbrncben, baé, 

(—), mókus 
©ibam, bér, =e, vő 
©ibecbfe, bie, »n, gyík 
©iberbune,bie,»n, dánpehely
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Eigentum, bas, eigentümlich, 
tulajdon, sajátságos 

eigentlich, tulajdonképen 
Eiíanb, baS, =e, sziget 
eilenbS, sietve 
einanbev, auSeinanber, burdft* 

ciuauber, egymás — szét, 
összevissza 

eiimfchern, behamvazni 
einbleuen, jól betanítani 
einesteils, anbernteitS, egy

részt, másrészt 
einflögen, gerjeszteni 
Einflug, bér, fliiffe, befolyás 
eingangs, kezdetben 
Gingeroeibe, baS, e, bél 
einigennagen, némileg 
einmal, auf einmal, mit einem» 

mal, ein» für aüemal, egy
szerre, egyszer s minden
korra

Einmaleins, baS, egyszeregy 
EinÖbe, bie, *n, pusztaság 
einraíjmen, berámázni 
einvammen, besúlykolni 
Einjiebelei, bie, ~г\\, Einfteb* 

ler, ber, remete(lak) 
einzeln, im einzelnen, egyen- 

kint
EiS, baS, »fe, jég 
Eiter, ber, geny 
Efel, ber, efeln, undor, un

dorodni
Slafticität, bie, (Elaftijl, 

ruganyosság
filborabo, baS, paradicsom 
Elefant, ber, *en, elefánt 
elegant, elegáns 
Elegie, bie, =en,elegifcf),elégia 
Eleftricität, bie, (Eleftrij.) 

villamosság
Element, baS, >e, elemental’, 

elem, elemi
Elen, baS, Elentiper, jávor- 

szarvas
Elenb, baS, nyomor 
Elece, ber, »n, növendék

elf, 11
Elf, ber, Elfe, bie, *n, =(e)n, 

tündér
Elfenbein, baS, elefántcsont 
Elifabetb, ElSbetb, Elife, fife, 

Erzsébet
Ellbogen, ber, Ellenbogen, (—), 

könyök
Eüipfe, bie, -n, kerülék 
Elfag, baS, Elfciffer, ber, 

Elszász tartom.
Elfter, bie, »n, szarka 
Eltern, bie, szülők 
Email, baS, emaillieren, 

Smaiűeur ber,»e, zománc- 
(ozó)

emanzipieren, emancipálni 
Emil, Emilie, Emilia 
Eminenz, bie, =en, (cím) 
Emma, Emma 
empfangen, empfängfl, em

pfange! empfieng, kapni 
empfebien, empfiehlt, empfiehl! 

empfahl, empfohlen, aján
lani

empfinben, empfanb, emp» 
funben, érezni 

empor, empören, fel, lázadni 
emftg, szorgalmas 
Enepflonäbie. bie,»n,(Enzhf(.) 

enciklopédia
Énbe, baS, enblich, enbgiltig, 

enbloS, vég, végre, vég
legesen, vég nélkül 

Energie, bíe, energifdb, erély 
Engel, ber, (—), angyal 
Enfel, ber, (—) unoka 
enorm, igen nagy 
entbehren, nélkülözni 
entblögen, levetkőztetni, 

megfosztani
Ente, bie, -11, Enterich, ber, 

=e, kácsa, gácsér 
entern, hajót csáklyázni 
Entgelt, ber, entgelten, pótlás 
EnthufmSmuS, ber, lelke

sedés
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entfärben, leleplezni 
entlegnen, kölcsönözni 
— entlief), flehentlich, hoffent* 

lief), miffentlicf), kérve, 
remélhetőleg, tudva 

entfoten, nélkülözni 
©ntree, baé, *d, belépés 
©ntfchlufi, bev, ’fíe, eltöké- 

lés
entwöhnen, leszoktatni 
entjiiefen, elragadni 
entgtoei, ketté
—enj, 'jleftileng, ^nfluenj, 

pestis, influenca 
©paulette, bie, *n, vállrojt 
epfjemer, egynapi 
©pibemie, bte, *n, ragályos 

betegség
©pigramm, bad,*e,epigramm 
©pilepfie, bie, nehézkor 
©piftel, bie, «ii, levél 
6pod)e, bie, sn, kor 
©pod, bad, ©pen, hőskölte

mény
©ppict), bei-, repkény 
©quipage, bie, =n, kocsi, 

felszerelés
cquipieren, felszerelni 
erbleichen, erblicf), erblicf)en, 

erbleichte, erbleicht, elhala- 
ványulni

erbofen, erbodt, megharagí
tani

erböttg (machen), ajánlkozni 
©rbfe, bie, *n, borsó 
©rbjiefel, bad, (—), ürge 
ereignen, Sreignid, bad, = ffe, 

megtörténni, esemény 
©remit, bér, =en, ©remitage, 

bie, remete 
ergangen, kiegészíteni 
ergiebig, termékeny 
ergäben, mulattatni 
erholen, pevbeibolen, fid) 

erholen, felüdülni 
erinnern, emlékezni 
©rfenntnid, bie, =ffe, belátás

©rfer, bér, (—), erkély 
erliefen, erlieft, eríor, erforen 

kiszemelni 
erlíecflid), tetemes 
©ríafj, bér, *laffe, rendelet 
erläutern, megmagyarázni 
eríeíen, kiszemelt 
erlöfchen, erlifcbt, erlifcf)! er* 

íofd), kialudni 
erlöfen, ©rlöfer, megváltani, 

megváltó 
ermahnen, inteni 
ermannen, megemberelni 

magát 
©rneft, Ernő 
©rntp, bie, *n, aratás 
erobern, bevenni 
erpicht, kiváncsi, sóvár 
erquicfen, felüdíteni 
erfchatíen, eridioít, eijd)ollen, 

megcsendülni 
erjd)vecfen, erfd)vicft, erfdjricf! 

erfchral, erfchrafe, erfchrof* 
len, megijedni 

erlpriefjlid), hasznos 
erft, bad erfte, erftere, erft* 

befte; fürd erfte, am (gum) 
erften, gum erftenmal, első, 
előbbi, először 

erroagen, megfontolni 
erwähnen, felemlíteni 
erwibern, ©rmiberung, bie, 

=en, felelni 
©rg, bad, *e, érc 
ergahíen, elmesélni 
ergeugen, előállítani, nem

zeni
©fd)e, bie, *n, kőrisfa 
©dfabron, bie, *en, a lovas 

század; ©dlabre, bie, а 
hajóraj

©dforte, bie, edfortieren, a 
kiséret, kisérni (katona
sággal

©fpe, bie, *n, nyárfa 
©ffe, bie, *n, kémény 
effen, iffeft, iffet, (ijjt), ifi!



31

af), geqeffen; (ggtiift, ine, 
enni, étvágy 

Sffig, feer, ecet 
©ftrich, bér, kövezet 
@tE)if, feie, erkölcstan 
©thnograpfeie, feie, néprajz 
©titette, feie, illem 
@t«i, bag, »g, tok 
©tpmologie, feie, szószár

maztatás 
etioag, valami 
etroag ®uteg, valami jó 
©uter, rbag, (—), tőgy 
©na, Éva
©üangelium, bag, »ien, evan

gélium
eüentuell, esetlegesen 
epibent, világos 

ff einig, örök
©pameii, bag, ©pamina, 

vizsgálat
©pefutton, feie, »en, kivitel, 

végzés
©petnpel, bag, (—), példa 
eperjieren, ©perjitium, bag, 

=cn, gyakorolni 
©pil, bag, epilieren, szám

kivetés
©piftenj, feie, »en, létezés 
eptíufiü, kizárólagos 
epfufteren, kimenteni 
epotifcft, szokatlan 
eppebieren, ©ppebition, feie, 

»en, elküldeni 
©pperiinent, bag, »e, kísérlet 
eppíijieren, ©pplifation, bie, 

»en, magyarázni 
epplobieren, ©pplofion, feie, 

»en, felrobbani 
©pporf, bér, kivitel 
epprefj, sürgős 
©pfubat, bag, -e, izzadmány 
eptern, külső 
©ptratt, feer, »e, kivonat 
eptretn, Sptrem, bag, véglet 
©рдеПеп̂ , feie, »en, epcellent, 

kitünő(ség), cím

epcentrifcf), túlzó
©pjeß, feer, »ffe, a kihágás

3-
Trubel, feie, »11, a mese 
fabrizieren, g'abrif, feie, »en, 

gyár
ga<?nbe, feie, »n, (^affafee), 

homlokzat
fächeln, §афег, feer, (—), 

legyezni, legyező 
f̂ acfel, feie, »n, fáklya 
gaijon, feie, gaffon, alak, 

mód
fabe, unalmas 
ĵ afeen, feev, fődben, fabeln, 

fonal, befűzni 
fafeen, megfogni 
fähig, képes 
la^í, fakó
fatinfeen, keresni, üldözni 
ga^ne, feie, »n, Fähnrich, feer, 

»e, zászló, zászlós 
^ütfrbe, bie, a veszedelem 
§af)re, feie, =n, jtfd^rmann,feie, 

komp révész 
fahrldjftg, gondtalan 
§aíirt, feie, »en fahren, fuhr, 

gefahren, menet; menni 
(kocsin)

güprte, bie, =n, nyom 
faftifch, tényleg 
ftnftum, bag, tény 
jyafultdt, feie, »en, képesség, 

egyetemi kar 
falb, fakó
falten, fiel, f^atí, feer, f̂ -ätle, 

faltig, esni, eset, esedékes 
falig, jefeenfattg, anbemfaüg, 

abban az esetben, minden 
esetre, külömben 

iätfcfeen, hamisítani 
faltén, összehajtani 
famog, pompás 
gfamilie, feie, =n, familiar, 

család (-ias) 
fangen, fteng, fogni



gavnfvaut, bal, »fväutev, 
páfrány

gone, bér, *n, fiatal bika 
gcivfe, bie, -n, üsző 
gafan, bev, -e, fácán 
gafd)ine,bie,-n, rőzsenyaláb 
gafev, bie, *n, fafevia, rost, 

szál
faffen, faßt; megragadni 
gaß, bal, fVäffev, ®efäß, bal, 

»e, hordó
gaftnadit, bie, húshagyó 
fatat, bajos
fauchen, pfaudien, fújni (pl. 

a macska)
faulenden, faul, gäule, tie, 

lustálkodni, rothadt 
gauteuií, bev, »I, karosszék 
gaje, bie, *n, hóbort 
fecbfen, gedjíung, bie, *en, 

aratni
fed)ten, fídfifí, fidtt, fidit! fodit, 

gefügten, vívni 
gee, bie, *,«, tündér 
gébbé, bie, =n, küzdelem 
geblev, bev, (—), hiba 
geiev, bie, feievn, geievtag, 

bev, -e, ünnep 
feig, gyáva
feii, feilf<f)eii, alkudozni 
feinb fein, ellenségeskedni 
feift, hízott
felbein ttnb felbaul, mezon- 

réten
gelbmebel,bev,(—), őrmester 
gelge, bie, =n, keréktalp 
gell, bér, =fen, felfia, felftdbt, 

szikla (-ás)
gerne, bie, titkos törvény

szék
gerieti, bie, szünidő 
gerfe, bie, -n, sark 
fertig, kész 
geft, bal, -e, ünnep 
feft, bie gefte, »n, geftung, 

*en, erős, vár 
feudbt, nedves

geuer, bal, (—), tűz 
geuiűeton, bal, =1, tárca

cikk
giafer, bev, ( —1, bérkocsi 
gialfo, bal, kudarc 
gi6el, bie, =n, ábécéskönyv 
giebev, bie, ,tt, rost 
gibeicomtmß, bal, =ffe, hit- 

bizomány 
pb el, víg
gieber, bal, (—) láz 
giebel, bie, fiebeln, hegedű 
giliale, bie, =n, fiók (üzlet, 

plébánia) 
gilj, bev, nemez 
ginangen, bie, pénzügy 
fittben, fanb, gefunbett; fin» 

big ; ftattfinben, találni, 
találékony

ginte, bie, *n, csel (vívásnál) 
givmament, bal, égbolt 
gint, bev, tavalyi hó 
g inü l, bev, sffel, fivniffen, 

fénymáz, fényezni 
givft, bev, -e, tetőorom 
gilfal, bev, -e, ügyvéd 
gittid), bev, =e, szárny 
fiy, fixieren, erős, álló 
glad)!, bér, flädtfen, len 
fladevn, lobogni 
glaben, bev, (—), lepény 
glaber, bie, =n, ér (fában) 
glagge, bie, =n, zászló 
glaneü, bev, flanel 
flattern, röpködni 
flau, erőtlen, gyenge 
glaum, bev, pehely 
gled)fe, bie, *n, mócsing 
fíediten, flidjft, flid)t, flicbt!

flod)t, geflodfien, fonni 
gled, bev, =en, folt 
flehen, flehte, geflefit, kérni 
gleiß, bev, fleißig, szorgalom 
flennen, ríni 
fíetfd)en, vicsorgatni 
flicfen, foltozni 
g  lieber ,bev,(—) orgonavirág
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fliegen, fliege! flog, geflogen, 
repülni

fließen, floß, flöffe, gefloffen, 
folyni, flüfftg, folyékony, 
gließpapier, baö, itatós 

flitter, bér, (—), cifraság 
glocfe, bie, »en, (hó) pehely 
glop, bér, globe, bolha 
gíoffe, bie, »en, uszony 
gloß, ba§, glöße, tutaj 
flößen, tutajon szállítani 
glöte, bie, sen, fuvolya 
glotte, bie, «n, flott, hajóhad, 

víg, úszó
gliiget, bér, (—), szárny 
flügge, anyányi madár 
flug§, röptében, gyorsan 
fíunfern, füllenteni 
glnr, bie, »en, virány 
gluß, bér, gíiiffe, folyó 
flüftern, susogni 
glut, bie, »en, ár, hullám 
góbién,giíűen, baé (—)csikó 
göpn, bei-, déli szél 
göptr, bie, =n, szurkos fenyő 
golge, bie, »n, zufolge, infolge, 

in bér golge, folgenber- 
niaßen, golgenbed, követ
kezmény, következtében, 
következő módon, a kö
vetkező

foppen, ingerkedni 
förbern, elősegíteni 
formal, gormalität, bie, »en, 

alaki, alakiság 
gort, ba§, »§, erődítvény 
fort, fovtpin, fortan; immer

fort, »eiterfort, in einemfort, 
el, ezentúl, mindig, to
vábbá, egyre

gortepiano, pianoforte, ba§, 
(—), zongora

gortfegung, bie, »en, folytatás 
gracf, bér, »e, frak 
gragner, bér, (—), szatócs 
graifen, bie, nyavalyatörés

A l b r e c h t  J . :  Német- helyesi

granjiéfaner, bér, (—), 
ferencrendi barát 

franfo, bérmentve 
granf, bér, en, frank (pénz) 
granfe, bie, »en, rojt 
frappant, meglepő 
gra(se, bie, =n, torzkép (arc) 
gregatte, bie, *en, ha]ófajta 
gre§fe, bie, »n, falfestmény 
freffen, frißt, friß! falni, fraß, 

gef reff en, graß, bér, étel, 
abrak, gefräßig, falánk, 

greoel, bér, ( —) freöentlicf), 
vétség

griebe, bér, béke, griebpof, 
bér, =pöfe, temető 

griebridi, grieberite, Frigyes 
griebrid)§bor, bér,»e,Frigyes

arany
frifteren,grifeur,ber,»e,grifur, 

bie, »en, fésülni, fodrász 
friöol, léha 
frop, vidám
frop, froplocfen, ujjongani 
gronleidmam, bér. Űrnapja 
grone, bie, gronbienft, bér, 

robot
fronen, frönen, robotolni 
gront(e) bie, «n, arcvonal 
groß, bér, große, fagy 
frottieren, dörzsölni 
frugal, egyszerű, szegényes 
friip, friipe, korán 
friipmorgenl, morgei.é friip, 

korán
gucp§, bér, gücpfe, róka 
fiipíen, érezni 
fiipren, vezetni 
füllen, tölteni, giiűporn, ba§, 

bőség szaruja 
güűe, bie, bőség 
fiinfgepn, 15 
fünfúg, 50
fürlieb, oorlicb nepmen, meg

elégedni
für§ erfte, először 
gürft, bér, »en, fejedelem

rás. 3
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gurt, bie, *en, gázló 
fitmabr, valóban 
guß, ber, g-iige; láb, fußen, 

alapulni
gußftapfe, bie, =en, lábnyom 
gutteral, baé, *e, tok.

gacfern, gágogni 
gaffen, bámulni 
®age, bie, *n, fizetés 
gab, jäb, hirtelen 
gäßnen, ásítozni 
©ala, bie, dísz (ruha) 
©aleere, bie, =n, gálya 
®atlerie, bie, *en, karzat 
®aIofd)e, bie, -en, (Äat.) 

gummicipő
©alopp, bér, *e, vágtatás 
©amafcbe, bie, *n, ($am.)

gomboló harisnya 
gang unb gäbe, szokásos 
©ané, bie, ©ätife, lúd, ©an* 

fericb, ber, *e, gúnár 
ganj, im ganzen, egész, 

egészben
gar, ®arfiicbe, bie, *n, meg

főtt, lacikonyha 
©araué, ber, vég 
®arbe, bie, gárda 
©avberobe, bie, *n, ©arbe* 

vobier, ber, ruhatár, -os 
gären, gor, gegoren, erjedni 
©arnifon, bie, helyőrség 
®aé, baé, Seudbtgaé, gáz 
®affe, bie, *n, ©äßdjen, utca 
©aftmabl, baé, *mäbler, 

lakoma
©au, ber, *e, vidék 
gaufein, ©aufler, ber, (—) 

szemfényvesztő 
©ageCCe, bie, *n, gazella 
gebaren, ©ebarung, bie, visel

kedni (-és)
gebären, gebiert, gebar, ge* 

borén, szülni
geben, gibft, gibt, gib! adni,

preiégeben, adbtgeben, ki
szolgáltatni, figyelni 

©eberbe, bie, *n, tagmozgás 
©ebet, baé, *e, ima 
©ebiet, baé, *e, vidék 
gebieten, gebot, geboten, pa

rancsolni
©ebirge, baé, (—), hegység 
©ebiß, baé, *ffe, fogsor 
©ebot, baé, *e, parancsolat 
©ebräu, baé, főzet 
©ebübr, bie, *n, gebühren, 

járandóság, vmi jár 
©ebnrt, bie, =en, szülés 
©ecf, ber, *en, csapodár 
®ebä<f)tni§, baé, emlékezet 
gebeiben, gebieb, gebieben, 

tenyészni
gebiegen, jó, — szín - (arany) 
©ebuíb, bie, gebulbig, türelem 
©efabr, bie, *en, gefäbrben, 

veszedelem
©e'äbrte, baé, (—) ©efäbrte, 

ber, =n, kocsi, társzekér 
©efángnié, baé, *ffe, börtön 
©efäß, baé, *e, edény 
©efieber, baé, tollazat 
gefliffentlicb, szándékosan 
©eflüfter, baé, susogás 
gefräßig, falánk 
gebäfftg, gyűlölködő 
©ebege, baé, kerített hely 
gebeun, inégebeim, im ge* 

beimen, titokban 
©ebeifj, baé, parancs 
geben, gebft, géb! ging, ge* 

gangen, menni 
gebenei-, tanácsos 
©ebőfte, baé, i—), major 
©eifer, ber, hab 
©eifeí, ber, (—), és *n, túsz 
©eiß, bie, *en, kecske 
©eißel, bie, -n, geißeln, osto

rozni
©eij, ber, geijíg, fukarság 
©elänber, baé, sorompó 
gelaffen, higgadt
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®eldut(e'1, bas, harangozás 
©elb, baö, -er, a pénz 
gelegentlich, alkalmilag 
©eleije, ©leis, bab, (—), 

kocsicsapás 
®eleit(e), bab, kiséret 
gelingen, gelang, gelungen, 

sikerülni 
gellen, csengeni 
©elfe, bte, =n, szúnyog 
gélt? ugyebár? 
gelten, gilt, galt, gegolten,érni 
®elitbbe,baS,(—), fogadalom 
gelüften, áhítozni 
©errad), bas, ©emacber, 

lakószoba
getnad), allgcmací), gemächlich, 

lassan
®emal)l, bér, »e, ®emat)lin, 

bie, »neu, hitestárs 
®emdlbe,bab, (—), festmény 
gemäß, bemgemdß, (a) szerint 
©emeinc és ®emeinbe, bie, 

=n, község
©emengíel, bab, keverék 
©emje, ©emb, bie, =n, »jen, 

zerge
@emüje, bab, (—), zöldség 
®emiít, bab, =er, geinütltd), 

kedély (-es)
©enbarm, bér, »en, csendőr 
genehm, genehmigen, kelle

mes, megengedni 
©eneraí, bev, »e, generális 
generöb, bőkezű 
genejen, genab, felüdülni 
©enid, bab, »e, nyakszirt 
®enie, bab, »b, lángész 
genieren, genant, alkalmat

lannak lenni) 
genießen, genoß, genoffen; 
©enuß, bér, ©eniiffe, élvezet 
©enitio, ber, »e, genitivus 
®enoffe, ©enoß, ber, »ffen, 

társ
©eure, bab, (festészeti ki

fejezés), mód

©entleman, ber,»men,nemes
viselkedésű ember 

genugtun, genügeleiften, ele
get tenni

©enuß, ber, ©eniiffe, élvezet 
©eograpbie, bie, földrajz 
gerabeju, gerabeauS, egye

nesen
©erdt, bab, »e, szerszám 
geraten, geriet, geraten, si

kerülni, kerüini 
©eratemotjl, bab, találom(ra) 
©erduld), bab, »e, zaj 
®erid)t, bab, -e, törvényszék 
gering, geringfcbdgen, cse

kély, lenézni 
©ette, bie, »n, vessző 
©eriicßt, bab, »e, hír 
geruí)en, méltóztatni 
©erümpcl, Cab, lim-lom 
gejamt, inbgefamt, összesen 
gefanbt, küldött 
©efäß, bas, »e, ülep 
®eíd)aft, bab, »e, üzlet 
gejdjeben, gefcbiept, gefcbab, 

történni 
gefdiett, okos 
©efchirr, bab, ,e, edény, 

(ló)szerszám 
©ejcpmad, ber, ízlés 
©eidjmeibe, bab, (—), ékszer 
©ejd)öpf, bab, »e, teremtés 
©efcboß, bab, »fje, löveg 
©efdnoiír, bab, »e, daganat 
@efeíle,ber,=n, pajtás,legény 
©efmbe, bab, cselédség 
©efpan, ber, »e, társ 
©efpann, bab, »e, kocsi, fogat 
©efpenft, bab, »er, rém 
©efpinft, bab, »e, fonat 
gefprentelt, pettyes 
©eftalt, bie, »en, alak; ber» 

geftalt, olyan 
©eftrdud), bas, »e, bokor 
©eftrüppe, bas (—), bozót 
©eftüt, bab, =e, ménes 
betreibe, bab, gabona

3*
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©eüatter, bér, (—), koma 
gewahr »erben, gewähren, 

észrevenni
®ewahrfam, bér, (ba§), fel

ügyelet
©ewäbr, bie, kezesség, biz

tosíték
gewähren, megengedni 
©ewanb, baé, ®ewänber,vagy 

©ewanbe, öltözet 
gewanbt, ©ewanbtheit, bie, 

ügyes, (-ség)
©eweßr, ba§, *e, puska 
©eweiß, ba§, *e, agancs 
©ewinn, ®eroinft, bér, *e, 

nyereség
gewiß, ©eroi^^eil, bie, ge* 

willermaßen, biztos, úgy
szólván

©ewoßnheit, bie, *en, szokás 
gewönnen, szoktatni 
©ewölbe, ba§, *e, bolt, bolt

hajtás
gejiemen, illeni 
©iebel, bér, (—), orom 
©ier, bie, vágy 
gießen, goß, gegofien, önteni, 
©ilbe, bie, =n, céh 
®ilet, ba§, »§, mellény 
®ip8, bér, gipsz 
©iraffe, Die, *n, zsiráf 
girren, turbékolni 
©ifcht, bér, hab 
®itarre, bie, *n, gitár 
©lacéhanbfdmb,ber,»e, finom 

bőrkeztyű
©lafur, bie, gíafteren, üveg

máz, fényezni 
glatt, ©latte, bie, glätten, 

sima, -ság, simítani 
®1а£е, Die, =n, kopaszság 
gleid) unb gleich, egyenlő 
—gleichen, épúgy, magafajta 

páratlan
gleichgültig, közömbös 
gleid)fcmmen, fölérni (-val)

gleichfchenflig, gleichroinííig, 
egyenlőszárú, -szögű 

gleiéneríjd), álnok 
gleißen, gliß,gegliffen, gleißte, 

gegleißt, fényleni 
gleiten, glitt, geglitten, 

csúszni
©letfdier, ber, (—), jégár 
©liebmaßen, bie, végtagok 
glimmen, glomm, geglommen, 

hamvadni 
glimpflich, kímélő 
glitfdfen, glitfdiig, csúszni 
glirem, csillogni 
©lobué, ber, földgömb 
©locfe, bie, *n, ©löcfner, ber, 

( —), harang, (-ózó) 
glogen, bámészkodni 
©tűd auf! jó szerencsét! 
©Int, bie, glühen, glühte, 

parázs, tüzelni 
©obelin, Der, hímzett fali

szőnyeg
©offe, bie, »n, nyílt csatorna 
gotifd), ©ote, ber, =n, gót 
gottlob! há l1 Istennek 
©o^e, ber, =n, bálvány 
©ouoernante, bie, *n, nevelő

nő
graben, gräbt, grub, gegra» 

ben, ásni
©rabmai, ba§, »mälev, sír

emlék
©rabfcheit, ba§, =e, ásó 
©rab, ber, =e, fok 
©ram, ber, grämen; gram 

fein, búbánat, bánkódni 
©ramm, Ьаё, =e, gramm 
©rammatif, bie, »en, gram* 

matifalifch, nyelvtan (-i) 
©ran, ber, *e, szemer 
©ranate, bie, =n, gránát 
©raphit, ber, =e, grafit 
@ra§, baé, ©ráfér, grajtg, fű 

(-vés)
gräßlich, rettenetes
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©rat, Cev és ba§, fKücfgrat, 
ba§, hegyhát, hátgerinz 

©rate, bie, =n, szálka 
gratis, ingyenes 
gratulieren, (Gratulation, bie, 

=en, üdvözölni 
gräulich, graulid), szürkés 
graufxg,grauSlicb, borzalmas 
©vaoeur, bér, =e, grameren, 

véső, vésni
graPitatifcb, méltóságleljes 
©ragie, bie, gragiö?,báj (-os) 
greifen, griff, gegriffen, nyúlni 
©reiS, bér, *fe, agg 
greü, éles (hang) világos 

(szín)
©renge, bie, *n, határ 
©reuel, bér, (—), greulich, 

borzalom, -más 
©riedie, bér, =ii, görög 
©rieß, bér, dara 
©rimaffe, bie, *n, iintorítás 
©rimrn, bér, grimmig, bő- 

szültség
grinfen, grinfte, vicsorogni 
©rippe, bie, náthaláz 
gróf), größte, ©röße, bie, groß 

unb fíein, im großen unb 
gangen, großtun, großfpre- 
cben, nagy, -ság; apraja- 
nagyja, egészben; dicse
kedni

groteSf, természetellenes 
©rotte, bie, *n, odu 
©rummet, baS, ©rumt, sarju 
©rünfpan, bér, zöld rozsda 
©ruppe, bie, *n, csoport 
©ruß, ber, ©rüße, grüßen, 

üdvözlet, üdvözölni 
grungen, röfögni 
©uarbiau, ber, *e, zárdafő 
gucfen, kukucskálni 
(Guillotine, bie, =n, nyaktiló 
©uirlanbe, bie, =n, füzér 
gültig, (giltig), érvényes 
©ummigutt, sárga festék 
©üntßer, (©ünter), név

®uß, ber, ©íiffe, öntés 
©uftao, Ágost 
gut, gugute halten, gugute 

tommen; gutmacbeu (per» 
güten), guttun, gutbeißen; 
Diel, (etroaS, nichts), ©uteS,
jó

©pmaftum, baS, »ien, gim
názium

®bmnafti!,bie, testgyakorlás 

$•
£>aar, baS, =e, jpärcben, baren, 

baarig, haj, hajas 
babén, ad)tbaben, rechtbaben, 

ftattbaben, birni, figyelni, 
igazam van, meglenni 

§aber, £>afer, ber, zab 
fpabidbt, ber, -t, ölyv 
|>acfe, bie, >u, bacfen, fejsze, 

aprítani fejszével 
Ööcterling, ber, szecska 
§aber, ber, babetn, civa- 

kodás
jjafen, ber, (—), kikötő 
éaber, ber, (—) szajkó 
|>abn, ber, §äbne, фаЬпфеп, 

Ьаё, kakas
jpai, |)aififcb, ber, (»e), cápa 
fiain, ber, »e, berek 
balber, beifpielSbalber-, рог» 

fubtébalber, -ért 
halbieren, felezni 
Őalbfd)eib, bie, fele 
fialfter, bie, *n, kötőfék 
Sail, ber, baűeti, hang 
hallelujah! aűelujab! 
baűo! halló!
fialt ber, baltmacben, mad)t 

balt, megállás, megállani 
halten, hielt, gehalten, tartani 
Rahmte, ber, »n, gazember 
bämifch, kaján 
jammer, ber, jammer, ka

lapács
Öamfter, ber, (—), hörcsög 
fianb, bie, fianbe, kéz, gu
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(bei) §anben, kéznél, ab* 
bauten, elveszett, banb* 
babén, kezelni 

Üanbüoll, bie, maréknyi 
£>anf, bev, kender 
bannen, bing, gehangen, 

függni
bangen, függeszteni 
|>ané, Ipanécben, Jancsi 
häufeln, csúfolni 
§antel, bie, »n, súlyzó 
bapevn, bökkenni 
Harmonie, bie, *n, össz

hangzás
fmvnifcb, bér, =e, páncél 
§avpune, bie, *n, szigony 
bavtnäcfig, makacs 
£avg, baé, Ejargtfl, *e, gyanta, 

(-ás)
£>afe, bér, n, £äftn, bie, =nen, 

nyul
§aß, bér, gyűlölet, baffen, 

gyűlölni, baßlicb, csúnya, 
gebaffig, gyűlöletes 

bätfcbeln, dédelgetni 
§a^, bie, üldözés 
bauen, bieb, gehauen, vágni 
§aufe, bev, *n, häufig, rakás 
§aupt, baé, ftäunter, gu 

fpäupten, fej, fejtől 
£>aué, baé, Käufer, ház, gu 

баше, nád) £>aufe, otthon 
haza

bauébalten, balt b&ué, taka
rékoskodni

£>auévat, bev, .öauégciüt, baé, 
*e, házi felszerelés 

baufteven, házalni 
beben, bob, gehoben, emelni 
6ecfe, bie, *n, gyepű, becfen, 

költeni (madárról)
6>eev, baé, *e, sereg 
f>eevfcbav, bie, *en, sereg 
|>efe, bie, sn, borseprő 
heften, befteln, tűzni 
bébién, bev fieblev, (—), tit

kolni. orgazda

bebv, magasztos 
Deibe, bev, *n, pogány 
f>eibe, bie, =n, puszta 
beide!, kényes 
fpeiíanb, bér, üdvözítő 
heilen, gyógyítani 
beillőé, istentelen 
6eimat, bie, szülőföld 
Öeivat, bie, *en, házasság 
beifer, rekedt
beißen, hieß, geheißen, ne

veztetni, parancsolni 
beigen, fűteni 
§eftav, baé, *e, hektár 
fpeftolitev, baé, (—), hekto

liter
beű, világos 
§ellev, bér, (—), fillér 
|>emb, baé, *en, ing 
bemmen, £>emmfcbub, bev, *e, 

feltartani, kerékkötő 
benfen, genfer, bev, akasz

tani, hóhér, §enfeí, bev, fül 
беппе, bie, *n, tyúk 
bev, bevbei, ide 
§evbevge, bie, *n, szállás 
§erbft, bev, ősz 
£>evb, bev, *e, tűzhely 
6>evbe, bie, *n, nyáj 
gering, bev, *e, héring 
bevmetifá), légmentes 
6evoíb, bér, *e, hírvivő 
§evoé, bev, Devoen, hős 
f>erv, bev, *en, úr 
bevvlidb, pompás 
6errfchev, bev, (—), bevvfdben, 

uralkodó
§>evgog, bev, *e, fejedelem 

' éeu, baé, széna 
i heucheln, színeskedni 
beuev, heurig, az idén, idei 
beulen, üvöíteni 
beutgutage, manapság 
Öepametev, bev, (—), hat

méretű vers
§epe, bie, *n, boszorkány 
bienieben, e földön
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fuerogífipfie, bie, mi, jelírás 
fiter, fiíerjuíanbe, £)iefig, . 

idevaló
fiitfe, bie, segítség 
fumüeere, bie, =en, málna 
fiímmelan, fiimmelauf, égnek 
fiinan, (fiiman), fel 
tiinauö, (fiin=au§', ki 
pitibe, futibin, bie, Mien, 

szarvasünő
fiinbern, funbernig, bag, »[ff, 

akadályozni 
fiinein, (f)m ein), be 
fiintanfetsen, mellőzni, fiin= 

terriiíg, hátúi 
întev§, (pintér bag), mögé 

flippé, bie, mi, sarló 
fmfcfi, bev, »e, szarvas 
^itfe, bie, köles 
Eliffen, felvonni (vitorlát, 

zászlót)
fiiftorifcfi, történeti 
fiodfi, fiöfier, aufg fiöcfifte, ju-- 

fiödfift, fiocfi unb niebrig, 
magas, előkelők és sze
gények

fiocfen, fiöferin, bie, Minen, 
kuporogni, kofa 

f>öcfer,ber,(—),púp, fiöcferig, 
egyenetlen,

fioffart, bie, fioffdrtig, gőg 
fioffen, tioffemíidb, remélni 
f>ofieit,§öfie,bie,m i, magasság 
fiofií, fiöfilen, fiöfile, bie, »11, 

odvas, kivájni, odú 
fiofin, bér, t)ö^nen, gúny 
fiolb, kedves 
fiolen, elhozni 
fiöűe, bie, »en, pokol 
holperig, göröngyös 
fiolunber, bér, bodza 
furnier, bie funneriícfien ®e= 

bidtte; fiomerifcfieg ©eldcfn 
tér, Homeros 

fionett, tisztességes 
f>onig, bér, méz 
fionorar, bag, *e, fizetés

fionoratioren, bie,az előkelők 
fiopfen, ugrálni 
fiorijont, bér, látókör 
fiornig, bie, vagy =ffe, ló

darázs
fiorft, bér, *e, fészek 
fiort, bér, oltalom 
fioípitaí, bag, fiofpitdler, 

ispitál
fiotel, bag, fiotelg, vendéglő 
fiüfifcfi, csinos 
fiiífte, bie, mi , csípő 
f>ufin,bag,fiüfiner, fiüfincfien, 

bag, tyúk 
fiulb, bie, kegy 
fiiiüen, takargatni 
f>ül[e, bie, »11, tok 
fiuman, fmmanitdt, bie, em

berséges, (-ség) 
fmmmer, bér, »11, tengeri rák 
fmmor, bér, humor 
jumpen, bér, (.—), serleg 
fiunbert, einfiunbert, jttiei* 

fiunbert, fiunbert, bag, 
száz, nőm fiunbertften 
ing Saufenbfte fommen, 
mindig tovább jutni a 
beszédben, fuitiberter, bér, 
(—), százas

fmne, bér, »en, fiiinengrab, 
bag, óriás

fiiipfen, szökdécselni 
fairbe, bie, »11, sövény 
fiufar, bér, *en, huszár 
fniften, bér, köhögés 
fmt, bér, fiiite, kalap 
fmt, bie, fiiiten, őrzés 
fiiitte, bie, mi, gunyhó 
fifidne, bie, -11, hiéna 
fifigiene, bie, egészségtan 
fipgrometer, bér, (—), ned

vességmérő
füpmie, bie, mi, himnus 
Öfipotenufe, bie, m i, átfogó 
fifipotfief, bie, »11, birtok

zálog
fippotfiefe, bie, *en, feltevés
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3 .
Abié, bér, »ffe, íbisz m adár 
—id), Äranid), bér, »e, daru 
Abeal, baé, -e, ibeal, esz

mény, (-i)
Abee, bie, »en, ibeeíf, eszme 
ibentifcb, azonos 
Abiot, bev, =en, bárgyú 
Abpíl, baé és Abille, tue, *n, 

idill
Agel, bér, (—), sündisznó 

Ignác
iűegal, törvénytelen 
Illumination, bie, »en, ki

világítás
Aűuftration, bie, »en, kép 
Altié, bér, =ffe, görény
im, im flehten, im großen, 

int ganzen, -ban, -ben, 
kicsinyben és nagyban

Antbiß, bér, =ffe, falatozás 
Antitte, bie, *n, méh 
in mene», igen nagy 
immerfort, immerzu, folyton 
Amperjeit, baé, folyó múlt 
impfen, oltani 
import, bér, bevitel 
impofant, tekintélyes 
Ampulé, bér, *fe, megindí

tás, lendület
in, in allem unb jebem, in 

einemfort, -ban, -ben,
mindenben, egyre 

in ad)t nehmen, vigyázni 
Anbrunft, bie, inbrünftig, 

buzgóság
Anbifatin, bér, jelentő mód 
inbireft, közvetve 
itibiéfref, kíméletlen 
Anbimbuum, baé, =buen, 

egyén
Anbujfrte,bie, inbuftrieíl, ipar 
Infamie, bie, becstelenség 
Anfantrie, bie, »n, gyalogság 
Snfel, bie, infulieven, püs- 

pöksüveg

inftcieren, (infij.), fertőzni 
Anflueng, bie, influenca 
infolge, jufolge, in bér gmlge, 

következtében 
Ingenieur, bie, =e, mérnök 
Angrimm, bér, harag 
gubáit, bér, tartalom 
infíujtoe, bezárólag 
infognito, ismeretlenül 
Aníonfeguenj, bie, követke

zetlenség
infurabel, gyógyíthatlan 
inbeé, inbeffen, azalatt 
inmitten, közepette 
innen, non innen unb außen, 

belül-kivül
ing, iné reine, iné flare, font» 

men,-ba,-be,tisztába jönni 
inégefammt, összesen 

Anfeft, baé, »en, rovar 
infofern, infoméit, infolange, 

amennyiben
infoloenf, Aníoíoen?, bie, »en, 

fizetésre képtelen 
Anfpéftion, bie, =en, Anfpeftor, 

bér, »en, felügyelő 
inípicieren, (infpij.) meg

vizsgálni
Anftmft,bér, inftinftiü,ösztön 
Anftitut, baé, »e, intézet 
Anfírument,baé,»e, szerszám, 

hangszer
Anfurgent, bér, »en, felkelő 
Anfurreftion,bie, sen, felkelés 
Anteiligen?, bie, értelmiség 
Antenbant, bér, »en, felügyelő 
Antereffe, baé, érdek, inter* 

reffant, interefftert, érdekelt 
Antermejgo, baé, »i, közzene, 

-játék
international, nemzetközi 
interpellieren, kérdezni 
Attterpunftion, bie,*en, írásjel 

interpnnftieren,irásjelezni 
intim, benső
intolerant, Autoíerang, bie, 

békétlen, (-ség)
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Sntrigue, tie, »n, cselszövés 
intriguieren, ^nt'-iguant, 
feer, »en, cselszövő 

Snoalibe, bér, »n, rokkant 
katona

inbeftieren, ^nüeftitur, bie, 
beruházni

inüolbieren, magába foglalni 
imtdeferne,inroieroeit,ameny- 

nyiben
irgenbtnann, irgenbmie, vala

mikor, — hogyan 
proliié, bie, gúny 
irreligiös, vallástalan 
irren, tévedni
Srrtum, bér, »tiimer, irrtiim» 

lieft, tévedés
Sfegrim, a farkas régi neve 

(Ordas)
$§lam, bér, mohamedán 

vallás
ifolieren, elszig. telni 
Izraelit, bér, »en, izraelita 
Sfíbmul, bér, »en, földszoros 
Italiener, bér, (—), olasz

3  (j).
ja, igen
$ad)t, bie, =en, sebes vitorlás 

hajó
Sagb, bie, »en, vadászat 
jäb, jafjíingS, hirtelen 
$atn', bal, »e, év, jafjraul 

jahrein, évről évre 
Sabrjeftnt, bal, »e, évtized 
Safüb, Jakab
Saíoufie, bie, =n, ablakredő 
Sanitjcbar, bér, -en, janicsár 
Sänner, Januar, bér, január 
ta lm in , bér, jázmin 
jäten, gyomlálni 
Saucf)e, bie, »n, trágyalé 
jaucftjen, újongani 
Sean, 3 eaniiette, János 
jebermann, jemanb, min

denki, valaki

jebeltnaí, mindenkor 
jebnteber, mindegyik 
Sebofab, Jehova 
jenjeit, túl
Seful(£tirijhtl,JézusKrisztus 
jejjt, most
^ocfet), (»fei) bér, »I, lovász 
jóidén, kurjongatni 
So&aur, £tans, János 
Soppf, bie, »n, rövid kabát 
Soíef, József 
Journal, bal, =e, újság 
Subel, bér, jubeln, örömzaj 
Jubiläum,bal,»en, jubileum 
Sudttten, bér, bagaria 
Sugenb, bie, fiatalság 
Suli, bér, julius 
jung unb alt, örege-apraja 
Sungfer, bie, »n, hajadon 
Süni, bér, junius 
Sunfer, bér, (—), úrfi 
Suvp, bie, bíróság 
Sufti^, bie, igazságszolgál

tatás
Sütnél, bal, »en, S mDfüei', 

drágakő
Suf, bér, =e, tréfa

fi.
babaié, bie, =n, ármány 
fiabei, bal, (—), vízalatti 

táviró
Gabine, bie, »n, hajókamna 
fiabinett, bal, =c, kisszoba 
fiabett, bér, =en, kadét 
fiafer, bér, ( —), bogár 
fiaffee, bér, kávé 
fidfig, bér, *e, kalitka 
fafjl, kopasz
fiaftn, bér, fiaftne, csónak 
fiai, bér, rakpart 
fiait er, bér, (—), császár 
fiajiite, bie, »en, hajószoba 
fiatabu, bér, »I, papagály 
fiaftuS, bér, »teen, kaktusz 
fialamität, bie, »en, baj
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Saliber,baé,puskacsőbősége 
Salerber, bér, (—), naptár 
Saíefdbe, tie, »n, kocsi 
Saíif, bev, »en, kalifa 
Saűigrapí), bev, »en, szépiró 
Samel, ba§, »e, teve 
Samelie, bie, »n, kamélia 
Samerab, bér, »en, pajtás 
Samiííe, bie, =n, pipitér 
Satuin, bér, »e, kandalló 
Samm, bev, Sämme, fésű 
Sampagne, bie, (Samp.l, 

hadjárat
Sampe, bér, »n, harcos 
Sampfer, bér, (—), kámfor 
Sanaí, bér, Sanäle, csatorna 
íanalifteren, csatornázni 
Sanapee, ba§, kerevet 
Sanarienbogel, bér, »Pögeí, 

kanári
Sanbibat, bér, »en, jelölt 
Sanbtégucfer, bér, sárga 

cukor
Sönguruf), ba§, (—), ken

guru
Sanincfieii, baé, (—), tengeri 

nyúl
Sanne, bie, kanna 
Sannibale, bér, »n, ember

evő
Sauon, bér, kánon 
SanonituS, bér, kanonok 
Sanone,bie,»n,Sanonier,ágyú 
Santou, bér, »e, kanton 

(megye)
Santor, bér, »en, kántor 
Santine, bie, »n, korcsma 

(kaszárnyában)
Sanjeí, bie, =n, szószék 
Sanjtei, bie, »en, iroda 
Sáp, baé, =e, hegyfok 
Sapaun, bér, »e, каррап 
Saplan, káplán 
Sapefle, bie, =n, kápolna 
Saper, bér, (—), fapern, 

kalóz
Saper, bie, »n, kapor

Sapitaí, bal, »e, tőke 
Sapitel, ba§ (—), fejezet 
Sapitäl, (Sapitelí, =e), ba§, 

ser, oszlopfő
Sapitän, bér, =e, kapitány 
Sapitulation, bie, megadás 
Sapfeí, bie, =n, tok 
Sapuje, bie, =n, Sapujiner, 

csuklya
Sarabiner,ber, (—), karabély 
Saratnane, bie, »n, karaván 
Sarbinat, bér, Sarbinäle, 

kardinális 
Sarfiol, bér, karfiol 
Sarfreitag, bér, nagypéntek 
Samocf)e, nagyhét 
Sarfunfet, bér, karbunkulus 
Saritatur, bie, »en, torzkép 
Savi, Saroline, Károly 
Savmin, bér, karminvörös 
SarnePaí, bér, farsang 
Saroffe, bie, =11, hintó 
Sarren, bér, (—), Särrner, 

taliga, szekeres 
Sarriere, bie, életpálya, vág- 

tatás
Sartütfcbe, bie, =n, kartács 
Sarte, bie, »11, kártya, mappa 
Sartaufe, bie, Sartaufer, =n, 

kartauzi (zárda)
Sartoffeí, bie, =11, burgonya 
Safe, bér, (—), sajt 
Saíertte, bie, »n, kaszárnya 
Safino, ba§, kaszinó 
Saéíabe, bie, »n, vizesés 
Safja, bie, »en, pénztár 
Saffette, bie, »11, ki-láda 
Saffier, bev, »e, pénztáros 
Safíanie, bie, '=en, gesztenye 
Safte, bie, »11, kaszt (osztály) 
fafteien, sanyargatni 
Safteű, baé, »e, kastély 
Saften, bér, (—), szekrény 
Safu§, bér, eset 
Satafatf, bér, »e, ravatal 
Sataíombe, bie, =n, kata

komba
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Catalog, bei-, --e, lajstrom 
Sataiaft, bev, =e, vizesés 
Satavvb, bev, =e, hurut 
Sataftiopbe, bie, =n, válság 
Satedjet, bev, =en, fated)ifie= 

ven, hitelemző 
Satetpilmul, bev, »men, káté 
Sategorie, bie, =en, osztály 
fategovifct), határozott 
Satffavina, Katalin 
Satfjebev, bev, (—), tanszék 
Satfjebvale, bie, --ti, székes- 

egyház
Satpete, bie, *n, befogó 
SatPolif, bev, =n, fatbolifcfi, 

katolikus
foubfvroelfdt), érthetlen (be

széd)
Sauffapiev, bev, (—), keres

kedelmi hajós 
Äauffapiteifdbiff, bal, *e, ke

reskedelmi hajó 
Sautfcpitf, bev, kaucsuk 
Saution, bie, =en, óvadék 
SaPaliev, bev, =e, gavallér 
SaüaÜ'evie, bie, lovasság 
Satnav, bev, halikra 
Sau^, bev, Säu^e, különc, 

kuvik
fed, szemtelen 
fegeín, fegelfcf)ie6en, kuglizni 
Sepie, bie, =n, gége 
Sepvicpt, bev, söpredék 
fepven, söpörni, fordulni 
Seűe, bie, »n, vakoló kalán 
SeÜev, bev, (—), pince 
Seűuev, bev, (—), pincér 
Seltev, bie, =n, sajtó 
fennen, fannte, fannte, ge= 

faunt, ismerni 
Senntni!, bie, -ffe, fenntlicf), 

ismert
Seffel, bev, (—), üst 
feucpen, lihegni 
Seule, bie, =n, buzogány 
feufcp, szűzies 
Siebifc, bev, =e, bíbic

[ Siefev, bev, állkapocs, bie, 
-n, erdei fenyő 

Siel, bev, =e, hajótő 
Sien, bev, szurkos fa 
Siel, Siefet, bev, (—), kavics 
Silogvamm, bal, =e, kilo

gramm
Silometev, bev, (—), kilo

méter
Sivmejj, bie, =ffen, búcsú 
fivve, szelid
Siffen, bal, (—\  vánkos 
Sifte, bie, =n, láda 
Sitt, bev, fitten, ragaszték 
Sittel, bev, (—), szoknya 
fíaffen, tátongani 
Slatnmev, bie, »11, kapocs 
flappevn, kelepelni 
flav, tiszta
iin fiaién fein, tisztában 

lenni
in! fíare fommen, tisztába 

jönni
Slava, Slävdpen, Klárika 
Slavinette, bie, *n, klarinét 
Slaffe, bie, =n, osztály 
Slaífífev, bev, (—), klasszikus 
flaffifdp, klasszikus 
flafjtftgieien, osztályozni 
fiaven, deríteni 
flauben, szedni 
Slaufe, bie, =n, Slaulnev, bev, 

remetelak, remete 
Staüiev, bal, *e, zongora 
Stecfl, bev, =e, fledfen, tinta- 

folt
Slee, bev, lóhere 
Sieie, bie, korpa 
flein, kicsiny, non {(ein auf, 

gyermekkortól fogva 
Sleinob, bal, =e, drágaság 
Stempnev, bev, (—), bádogos 
Sleppev, bev, (—), gebe 
Slevul, bev, papság 
Slevifev, bev, (—), pap

növendék 
flevifal, papi
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Clima, ba§, bie illimate, 
égalj

flimmert, flimm! fíomm, ge» 
flommen, mászni 

Clinif, bie, »en, klinika 
Clinfe, bie, »n, kilincs 
Cloafe, bie, »n, csatorna 
Clojj, bér, Clöjje, gombóc 
Club, bev, »§, zártkörű egye

sület
Knäuel, bér, (— ), gombolyag 
Cnaujer bér, (—), zsugori 
Cnebel, bér, (—), pecek 
fneten, gyúrni 
Cnicfé, bér, »e, fnicffen, térd

hajtás
Cnie, ba§, »e, fnie(e)n, térd 
Cnirp§, bér, »e, törpe 
fniftern, nyikorogni 
fnittern, ropogtatni 
Cnoblaud), bér, foghagyma 
Cnöcbeí, bér, (—), boka 
Cnoípe, bie, »n, bimbó 
Cnoten, bér, (—), csomó 
Cnüppeí,ber,C—), furkós bot 
Cniittel, bér, (—), furkós bot 
Koalition, bie, »en, szövetség 
Cobolb bér, »e, hegyi manó 
Cöájer, bér, (—), tegez 
Cöber, bér, (—), csalétek 
Coefficient, bér, »et>, együtt

járó
Coffer, bér, (—), bőrláda 
Coijl, bér, kelkáposzta 
Cof)le, bie, »n, szén 
Cö&ler, bér, (—), szénégető 
Cofarbe, bie, =n, szalagrózsa 
fofett, Cofetterie, bie, tetszel- 

gős, (-és)
Cofu£nufj, bie, »nüße, kókusz: 

dió
Colibri, bér, =§, kolibri 
Coíif, bie, hasmenés 
Coűege, bér, »n, társ 
foűegial, barátságos 
Coűeftion, bie, =en, gyűjte

mény

foűeftio, gyűjteményes 
foűern, gurulni 
Cotonie, bie, »en, gyarmat 
Coloratur, bie, =en, énekmű

vészeti kifejezés 
folorieven, szinezni 
Kolorit, baö, szinezés 
Cotoß, bér, =ffe, fоtoffal, óriás 
Combination, bie, »en, cso

portosítás
Comet, bér, »en,üstökös 
Confort, (Soup, bér, kénye

lem
fomifcf), furcsa, Comöbie, 

komédia
Comitat, Ьаё, =e, megye 
Comma, bas, Commata, 

vessző (Írásjel)
I Commanbant, bér, »en, pa

rancsnok
fontmanbieren, parancsolni 
fommen, fomm! tam, gefom» 

men, jönni
Commentar, bér, »e, ma

gyarázó jegyze'ek 
Commiffar, bér, »e, biztos 
Commifjbrot, ba§, »e,prófunt 
Commiífton, bie, »en, bizott

ság
fommob, kényelmes 
Commune, bie, »n, község 
Communi fatton, bie, »en, 

közlekedés
Communion, bie, »en, áldozás 
Compagnie, bie, «u, század 

: fompaft, tömör 
Compaß, bér, »fje, iránytű 
íompetent, jogos 
Competenj, btc, jogosság 
fompíigiert, bonyolódott 
Complott, ba§, »e, össze

esküvés
j fomponieren, zeneművet 

szerezni
I Componift, bér, »en, zene

szerző
Compofition, bie, »en, zenemű
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Compott, bal, =e, befőtt 
fompvomittieren, szégyenbe 

hozni
Conbitor, bér =en, cukrász 
Conb; toréi, bie, =en, cukrász

bolt
Conboleng, bte, =en, részvét 
Conbufteur, bér, »e, kalauz 
Confeft, bal, =e, csemege 
Confereng, bie, »en, tanács

kozás
Confeffion, bte, =en, felekezet 
Confutation, bie, »en, elko- 

bozás
Conflift, bér, »e, összetűzés 
Conföberation, bie, »en, szö

vetség
fonfunbieren, összezavarni 
fonful, zavart 
Confufton, bie,'=en, zavar 
Congrefj, bér, »ffe, össze

jövetel
fongruent, egybevágó 
Coniferen, bie, tűlevelű fák 
fonifd), kúpalakú 
Conjugation, bie, »en, ige

ragozás
fonjugieren, ragozni 
Conjunftion, bie, »en, kötőszó 
Conjunftio, bér, kötőmód 
fontat), homorú 
Conflaoe, bal, pápaválasztó 

gyűlés (és hely) 
Conforbat, bal, »e, egyezség 
fonfret, valós
Confurrent, bér, »en, vetély- 

társ
Confurreng, bie, »en, vetély- 

kedés
Confurl, bér, »fe, csőd 
főimen, fannft, fonnte, ge» 

fount, tudni, -hatni 
Conneyton, bie, »en, össze

köttetés
Cönig, bér, =e, király 
Conrab, Curt, Cung, Konrád 
Confefration, bie, szentelés

fonfequent, következetes 
Confequeng, bie, »en, követ

kezetesség
fonfertoatio, régi mellett 

maradó
Conferee, bie, »en, (tartalék 

étel)
fonferoieren, megtartani 
Conftíium, bal, »ten, tanács 
fonfotibieren, megerősíteni 
Coníonant, bér, =en, mással

hangzó
Conforte, bér, =n, társ 
Conjortium,bal,»ien,társaság 
Confpiration, bie, összees

küvés
Conftantin, Conítange, név 
fonftatieren, megállapítani 
Confteűation, bie, »en,helyzet 
fonftituieren, megállapítani 
Conftitution, bie, »en, alkot

mány, alkat
Conftrufrion, bie, »en, szer

kezet
Confuí, bér, =e, konzul 
Coníultation, bie, =en,tanács

kozás
Confuvn, bér, fogyasztás 
fontagtöl, ragadós 
Contaft, bér, »e, érintés 
Conterfei, bal, kép 
Continent, bér, »e, szárazföld 
Conto (©onto), bal, »i, számla 
Contrabaj), bér, baffe, nagy 

bőgő
Contraft, bér, =e, szerződés 
fontrar, ellenkező 
Contraft, bér, »e, ellentét 
Contribution, bie, »en, hadi 

sarc
Controűe, bie, ellenőrzés 
fontroűieren, ellenőrizni 
Controűor, bér, »e, ellenőr 
Contur, bte, »en, körrajz • 
Couoent, bér, összejövetel 
Conoerfation, bie, »en, tár

salgás
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Konberfion, bie, =en, kitérés 
(vallásból)

Konoertit, ber, »en, kitért 
fonbep, domború 
Konüift, ber, »e, zárda, benn

lakás
Konbulfton, bie, »en, görcs 
íonjebieren, megengedni 
Konzentration, bte, »en, össz

pontosítás
fonjentrieren, összponto

sítani
Konjept, bag, =e, fogalmaz

vány
Äonjert,ba§, =e, hangverseny 
Konjeffton, bie, »en, meg

engedés
Konjil,bag,<e, egyházi zsinat 
fonjipieren, fogalmazni 
Kooperator, ber, »en, káplán 
fopfüber, fopfunter, bukdá

csolva
Kopie, bie, »en, másolat 
fopieren, másolni 
Kopula, bie, mondatkapocs 
Koralle, bie, »n, korall 
Koron, ber, korán 
Korbon, ber, zsinór, sor 
Konnte, bie, »n, mazsola- 

szőlő
Cornelia, Korneliug, Kornélia 
Kornelfirfdje, Korneile, bie,»n, 

som
Körper, ber, (—), test 
Corporal, ber, *e, káplár 
Korporation, bie, »en, testület 
forporatio, testületileg 
Korpg, bag, (—) hadtest 
forpulent, testes 
forreft, helyes 
Korreftur, bie, »en, javítás 
forrigieren, javítani 
Korrefponbent, bie, »en, le- 
• velező

Korreiponbenj, bie, »en, le
velezés

Korribor, ber, »e, folyosó

fovrumpieren, megvesz
tegetni

Korjar, ber, »en, kalóz 
Koríett, Ьаё, »e, fűző 
Korfo, ber, séta, -hely 
Korpp&üe, bie, »en, híres 

ember
Kojaf, ber, »en, kozák 
fojcpet, tiszta
főjén, fojt, fojte, enyelegni 
Kogmopolit, ber, »en, világ

polgár
Kojtüm, bag, »e, viselet 
Kot, ber, fotig, sár 
Kotelett,bag, »e, oldalas (hús) 
Koteíette, bie, =n, „ ,,
Koterie, bie, »en, cimboraság 
Kotgurn bie, »e, magassarkú 

(szinész) cipő 
Kögen, ber, (—), pokróc 
fradbjen, krákogni 
Kragen, ber, (—), gallér 
Krage, bie, »en, fragen, varjú, 

károgni
fratlen, karmolni 
Kram(me)tgoogel, ber, feny

vesmadár
Kran, Oer, »e, emelőgép 
Krannf), ber, »e, darú 
Krampf, ber, Krämpje, görcs 
franf, franfeln, beteg 
Krater, ber, (—) kráter 
Krüge, bie, frügig, rüh 
fraug, franfeln, bodor 
Kramatt, ber, e, zavar 
Kraroatte,bie, »n, nyakkendő 
Kreatur, bie, en, teremtés 
Kregg, ber, »e, rák 
Krebenj, bie, »en, pohárszék 
Krcbit, ber, hitel 
Krebo, bag, hitvallás 
freieren, teremteni 
Kreig, ber, »je, umfreifen, kör 
freijjen, vajúdni 
Krempe, bte, >n, karima 
Krcn, ber, torma 
Kreolé, ber, »n, kreol
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frepteren, megdögieni 
Äretin, bér, *g, hülye 
Äreug, bal, =e, kereszt 
Äriba, bie, csőd 
ívtegen, kapni, harcolni 
Äriemfiilbe,
Criminal, bal, büntető tör

vényszék
Ärife, ftriftl, bie, »en, for

dulat, döntés 
ÄriftaH, bal, =e, kristály 
Äritif, bie, =en, ívitifteren, 

kritika
Äritifer, bér, (—), kritikus 
Äroate, bér, »n, horvát 
íírofobit, bal, =e, krokodilus 
Äriide, bie, =n, mankó 
Ärume, bie, =n, morzsa 
frumm, frümmen, görbe 
ífrupp, bér, torokpenész 
íhtíppel, bér, (—), truppéiig, 

nyomorék
Ärufte, bie, =n, kéreg 
Ärugifip, bal, »e, feszület 
Sübel, bér, (—), mérce 
Äubul, bér, »e, köb 
Äubifmeter, bal, köbméter 
Äucfucf, bér, »e, kakuk 
Äut), bie, Jtiífje, tehén 
füpí, hűvös 
füfjn, bátor
Äujon, bér, »e, gazember 
fulinarifct), étkezésre vonat

kozólag
íhiímination, bie, =en, tető

pont
Äult, ftuítul, bér, »e, (—), 

istentisztelet 
fuítitneren, művelni 
ííuítur, bie, »en, művelés, 

műveltség
Äufurug, bér, kukorica 
Síimmel, bér, kömény 
Äummet, íhimett, bal, =e, 

lójárom
Äumpan, bér, =e, pajtás

fumutatiü, összesen, hal
mozva

fumulieren, halmozni 
funbrnadjen, funbgeben, köz- 

hirré tenni
funterbunt, összevissza 
Äur, bie, =en, gyógyítás 
Mrafj, bér, »e, Äüraffier, 

mellvéd
furatéi, bie, gyámság 
kurátor, bér, gyám 
Surbeí, bie. *n, forgattyú 
Äürbil, bér, »fje, tök 
Äurfürft, bér, »en, választó 

fejedelem
Äurte, bie, pápai udvar 
finder, bér, »e, gyors hírvivő 
furiol, különös 
fiurrentfcpdft, bie, folyóírás 
fiurl, bér, »fe, menet 
fiürjápier, bér, (—), szűcs 
fiurce, bie, =n, hajtott vonal 
fúrj, in (bor) fürgém; ben 

fürgéin gieren, rövid 
fing, bér, »ffe, füffen, csók 
fi’üfte, bie, *n, tengerpart 

í  fiüfter, bér, (—), egyházfi 
fiutfdie, bie, »11, hintó 
fiutte, bie, =n, csuklyás ruha 
fiprie, bal, miserészlet

ü.
?ab|'aí, bal, »e, enyhítés 
Sabprintb, bal, »e, tömkeleg 
üacpe, bie, nevetés 
Sacpl, bér, »fe, lazac 
Sacf, bér, lädieren, fénymáz 
Sabe, bie, fiók 

j £aben,ber, Üaben, deszka 
taben, íabft, labt, tub, gefaben, 

meghívni
ííabp, bie, »iel, angol cím 
(apm, sánta 

j töfpnen, bénítani 
i  ?ai6, bér, »e, egész kenyér
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Saicb, ber, laichen, halikra 
Sate, bér, »en, világi (ember) 
Safai, bér, »e, inas 
Safen, ba§, (—), lepedő 
lafonifd), rövid, velős 
Sampe, bie, »n, lámpa 
Sanblfnecbí, bér, »e, közép

kori zsoldos
Sanbroebr, bie, honvédség 
Iäng§, hosszat 
längft, ídngfteué, régen 
Sangtneile, bie, unalom 
langwierig, hosszadalmas 
Sappen, bér, ( - ), rongy 
läppifd), bárgyú 
Siird)e, bie, -n, vörös fenyő 
Särm, bér, lárma 
Sarne, bie, -n, álarc 
läffig, nadjläffig, hanyag 
laffen, laßt, laß! liefe, aufeer 

ad)t laffen, hagyni, figyel
men kivül hagyni 

Satticf), bér, saláta 
läuten, harangozni 
läutern, tisztítani 
Sana, bie, láva 
Saömbel, bér, levendula 
Saüoir, ba§, mosdótál 
Sawine, bie, »n, hógörgeteg 
Sajaret, ba§, »e, sínylők háza 
lebelang, mein Seben lang, 

életemben
Sehweiten, ber, Seb^elter, ber, 

(—), báb, bábos 
Sebtag, (mein), éltemben 
ledbjen, epedni 
Sed, baé>, liasadék 
lebig, nőtlen, szabad 
leer, leeren, üres 
Segenbe, bie, ni, legenda 
Segíott, bie, »en, légió 
legitim, törvényes 
Seben, ba§, ( —) beiebnen, 

hűbér
lefemig, agyagos 
Sefene, bie, =n, anlefenen, 

támaszték

Sefere, bie, »n, lebten, Sebrer, 
ber, (—), tanulság, tanító 

Seib, ber, »er, test 
Seidmam, ber, »e, holttest 
leiben, litt, gelitten, szen

vedni
(eibentlicb, leiblich, tűrhető 
leib fein, leib tun, ein Seib 

tun, fájdalmat okozni 
Seicr, bie, »n, lant 
leiben, lieb, geliehen, köl

csönözni 
Seim, ber, enyv 
Seifte, bie, »n, léc 
Seiften, ber, (—), kaptafa 
Seftion, bie, »en, lecke 
Seftüre, bie, olvasmány 
Senbe, bie, »n, ágyék 
Senj, ber, »e, tavasz 
Scopolb, Seopolbine, Lipót 
Sercpe, tie, n, pacsirta 
lefen, lieft, lies! taé, läfe, 

gőtéjén, olvasni 
Setter, bie, »n, betű (nyom

dában)
lépt, am (jum) léptén, jum 

leptenmal, sum léptén 
SDtaíe, utoljára 

Seu, ber, »en, oroszlán 
Seucbtgaé, ba§, világító gáz 
leugnen, tagadni 
leutfelig, barátságos 
Seyifcm, ba§, =a, szótár 
liberal, liberális 
lidbterloh, lobogva 
Sicbtmefe, Sid)tmeffc, bie, 

Gyertyaszentelő 
Sib, ba§, »er, szempilla 
Sieb, bas, »er, dal 
íieberlicf), könnyelmű 
liefern, Sieferant, ber, »en, 

szállítani, -ó.
Sieutenant (Seutnant), ber, =e, 

hadnagy
Simonabe, bie, »n, citromlé 
Sinbmurm, ber, »Würmer, 

sárkány
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Sineal, ba§, »e, vonalzó 
Sinie, bie, »n, sor 
Sinfe, bie, linfé, linferpanb, 

a balkéz, bal 
Sinfe, bie, »n, lencse 
Siqueur, bér, »e, Siför, édes 

pálinka
lifpeln, susogni 
Sitanet, bie, »en, litánia 
Siter, Ьаё (bér), (—), liter 
Literatur, bie, »en, literarifcp, 

irodalom -i 
Sioree, bie, »en, libéria 
Sijitation, bie, »en, árverés 
íobpreifcn, gelobpreist, ma

gasztalni
Sotfe, bie, »en, locftg, fürt 
(oder, »en, laza 
Söffel, bér, (—), kanál 
Sogaritpmuő, bér, »en, loga

ritmus
Soge, bie, =n, páholy 
Sogif, bie, logika 
SogiS, Ьаё, (—), logieren, 

lakás, lakni
Sope, bie, láng, cserzőlé 
Sopn, bér, Söpne, lopnen, ju 

talom, -azni 
Sofal, Ьаё, »e, helyiség 
Sofomotioe, bie, »n, mozdony 
Sorbeer, bér, »en, babér 
Sorb, bér, »S, angol cím 
2оё, Ьаё, »je, lojen, sors

(-jegy)
löfcpen, tildéit, lifdpt, lifcP!

lofdP, gelofcpen, oltani 
Sót, Ьаё, »e, íöten, lat, mérőón, 

összeforrázni 
Sotfe, bér, »en, hajókalauz 
Sotterie, bie, Sotto, Ьаё, lutri 
Soltié, Souife, Suife, Lajos 
2ouiSöor,ber,»S,Lajos-arany 
Some, bér, *n, oroszlán 
lopaí, hű
8исрё, bér, »fe, hiúz 
lügen, íog, gelogen, hazudni 
Siicfe, bie, =n, rés

Subroig, Lajos 
Sufe, bie, =n, ©adptufe, kis 

ablak
Sümmel, bér, (—), kamasz 
Sump, bér, »e, gézengúz 
Snmpen, bér, =en, rongy 
Sunge, bie, »n, lungenfücptig, 

tüdő, tüdőbajos 
Sunte, bie, »n, kanóc 
Supe, bie, »n, nagyító üveg 
lüftern, buja 
SupuS, bér, pazarlás 
Sujerne, bie, lucerna 
Spceum, (Spj.), Ьаё, »een, 

líceum
ípncpen, önhatalmúlag bün

tetni
Sprif, bie, Iprifcp, lírai költé

szet

Ш.
SÖiadiination, bie, =en, mes

terkedés
iDtabame, francia női cim 
SDÍabe, bie, »n, nyű 
2Rabemoifeüe,sDtamfeíí, fran

cia leánycim 
SDÍagajin, Ьаё, »e, raktár 
3Jíagb, bie, üftagbr, cseléd 

' SDÍagen, bér, gyomor 
mager, sovány 
2Ragie,bie,magiíct), bűvészet 

I 2Jíagiftrat,ber,(városi)tanács 
SDÍagnat, bér, »en, mágnás 
SDtagnet, bér, »e, delej 
2)iapD, bie, Íttííper, bér, ka

szálás, kaszáló 
mapen, kaszálni 
iDfapI, Ьаё, *e, ülíapljeit, bie, 

»en, étkezés
maplen, kDtüple, bie, =n, őrölni, 

malom
möpltcp, alímapíicp, lassan- 

kint
mapnen, etmapnen, inteni 
SDiapne, bie, »n, sörény 
SDiapre, bie, »n, gebe

4A l b r e c h t  J . : Német helyesírás.
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2Rai, bér, május 
SRaib, bie, leány 
2Raig, bér, kukorica 
2Raifd)e, bie, maifcben, cefre, 

cefrézni
SRajejtat, bie, =en, felség 
SRajorat, bag, majorátus 
majorenn, nagykorú 
SDÍafet, bér, (—), mafeln, hiba, 

folt, hibáztatni 
SRaíulatur, bie, kiselejtezett 

nyomtatvány
SRal, bag, SRale és 2Roiler, 

SDenfmal, bag, emlékmű 
mal, einmal, -szer, egyszer, 

mit einemmal, egyszerre, 
bag erjlemal, és bag erfte 
SRal, először

malen,SRaler,bér,(—), festeni 
SRalfjeuv, bag, »e, baj 
malijiög, gonosz 
SRaltefer, bér, (—), máltai 

lovag
maltraitieren, kínozni 
Sítalpé, bie, »n, máivá 
SRalj, ba§, maláta 
SRammon, bér, gazdagság 
mancf), mand) ein, némely 
ÜRanbat, bag, =e, megbízás 
SRanbel, bie, m, mandola 
2Ranen, bie, holtak szelleme 
SRanier, bie, =en, mód 
SRanna, bag, manna 
mannigfad), mannigfaltig, 

sokféle
ÜRanöoer, bag, (—\  manö* 

Prieren, hadgyakorlat 
SRanfarbe, bie, =n, padlás

szoba
SRanfdiette, bie, *n, kézelő 
SRantel, bér, SRdntel, kö- 

penyeg
SRantiüe, bie, *n, női kis- 

köpenyeg
ÜRanufíript, bag, --e, kézirat 
üRőr, 2Röre, bie,=en,3Rdrd)en, 

bag, (—), mese

SRarbec, bér, (—), nyest 
ÜRarcjarete ©retcben, Margit 
üRarine, bie, tengerészet 
SRarf, bie, =en, határ, német 

pénzdarab
SRaríe, bie, *n, levélbélyeg,

jegy
SRarmor, SJÍarmel, bér, már

vány
SRarquig, bér, (—), SDÍar» 

quife, bie, =n, őrgróf, -né 
ÜRarfcb, bér, SDtärfdqe, mar

inieren, menet, menni 
üRarfdbaű, bér, *fd)dlle, tá

bornagy
ÜRarftaű, bér, »flftŰe, istálló 
SRarter, bie, *n, kínzás 
SRartba, Márta 
SRdrtprer, bér, ( —), SRdrtp* 

rerin, bie, men, vértanú 
SRdrg, bér, március 
SRafcbine, bie, =n, gép 
SRafern, bie, kanyaró 
SRagfe, bie, *n, URagferabe, 

bie, =en, maéfieren, ál
arc, álarc alá rejteni 

SRaffe, bie, *n, tömeg 
maffto, tömött 
ÜRaß, bag, (bie), =e, mérték, 

pint
SRafjen, terjedelem, über bie 

SRafjen, mértékentúl, ge= 
tpiffermafjen, némikép 

üRafjliebcben, bag, százszor
szép

SRatdi, bér, (bag), verseny 
SRaterial, bag, »ien, anyag 
materiell, anyagilag 
9Ratbematií,bie, matematika 
SRatcafce, bie, =en, derékalj 
SRatrifel, bie, anyakönyv 
SRattbiag, Mátyás 
SRaug, bie, SRdufe, egér 
maufen, ÜRaufe, bie, vedleni 
ÜRaut, bie, =en, vám, 9Raut= 

név, bér, vámos
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Sliccen, bev, művészek párt
fogója

ÜDÍectianif, bie, SRechaniSmuS, 
bev, gépezet 

mecfern, mekegni 
ЗЛеЬаШе, bie, ,en, érem 
SJlebijin, bie, »en, orvosság 
SJieer, ba§, »e, tenger 
3Ker(cf)űum, bev, tajték 
SDieeting, baS, összejövetel 
3Hef)l, ba§, mellig, liszt 
mefiv, mehrere-, mehrmals, 

több, többször 
SJteineib, bev, »e, hamis eskü 
meinerfeitS, meinesgleichen, 

részemről
meift, bie meiften, am meiften, 

legtöbb
SJleißel, bev, (—), véső 
ÜDtelancholie, bie, melancho» 

lifch, búskomorság 
ÜJÍelobie, bie, »en, dallam 
äftemme, bie, »n, gyáva em

ber
memorieren, könyv nélkül 

tanulni
ffltenagevie, bie, »en, állat

sereglet
SKennig, bev, minium 
SKemi, baS, ételek rendje 
merfen, Sllerfyeichen, baS, 

(—), jelölni, jel 
SJtevfmal, baS, =e, ismertető

jel
merjen, anSmevjen, kiirtani 
äfteSnev, bev, (—), templom

szolga
SDÍeffe, bie, »n, mise, SDleß- 

bud), misés könyv 
meffcn, mißt, miß! maß, ge» 

meß'en, mérni 
SJletalí, baS, =e, érc 
SUetapper, bie, *n, metafora 
Slteteov, ba§, =e, hullókő 
Sfietev, baS, (bev,) (—1, méter 
SHetpobe, bie, »11, módszer 
SJlette, bie, »n, hajnali mise

íDtê gev, bev, (—), mészáros 
meucheln, meuchlings, orozva 
ÜJfente, bie, »n, falka 
Síteuterei, bie, »n, pártütés 
Sltiebev, baS, (—), fűző 
SJiiene, bie, =n, arcvonás 
Sftiete, bie, »n, bér 
SUigvcíne, bie, főfájás 
SHifvoífop, baS, =e, nagyító 

üveg
Sitilitäv, baS, katonaság 
Sllifíiavbe, bie, »en, ezer 

millió
Sltiligvamm, baS, »e, milli

gramm
ÜRíűimetev, baS, bev, (—), 

milliméter
üfiiűion, bie, »en, millió 
SRilj, bie, miljíüdhtig, lép 
2TÍimíf, bie, arcjáték 
3Jiine, bie, »n, akna 
SRineral, baS, »e, ásvány 
SRinifteiinm, baS, minisz

térium
SDÍinne, bie, szerelem 
minorenn, kiskorú 
SRinovität, bie, »en, kisebb

ség
3JÍiratéi, baS —, csoda 
90?ifantbvop, bev, =en, em- 

bergyiilölő 
miferabet, nyomorult 
SRifpet, bie, »n, naszpolya 
ÜRiffethaí, bie, »en, gonosz

tett
Síliftet, bie, »n, fagyöngy 
miß—, mißachten, üRißbvaudh, 

bev, lenézni, visszaélés 
mittags, beS SRittagS, délben 
mittels, mitteiß, -val, -vei 
mitternachts, éjfélkor 
mittíevmeiío, közben 
üRittroocf), bev, szerda, beS, 

SRittrood)S szerdán 
SRiptuv, bte, »en, keverék 
SRöbet, baS, (—), bútor

4*
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ÜJiobeű, baS, »e, mobeűieren, 
minta

2Rober, bér, dohosság, 
tnobern, elporladni 

mobem, divatos 
2J{of)n, bér, mák 
íDíofir, bér, »en, mór, sze- 

recsen
ЗЩге, bie, <en, (sárga) répa 
mofieren, fiá) (moquteren), 

vkin mulatni 
ffiíoment, bér, »e, pillanat 
aJlonard)ie, bie, =en, mo- 

narkia
SDÍonat, bér, »e, hónap 
üJíöncf), bér, =e, szerzetes 
ülionb, bér, =e, hold 
ffiionolog, bér, -e, magán

beszéd
9ttonopol,ba§,»e,egyedárúság 
monoton, egyhangú 
ÜWonfteur, francia férficím 
ÜRontaq, bér, beS ÜJÍontagS, 

hétfő -n
ÜJÍoor, ba§, mocsár 
2Лоо§, ba§, »fe, mooftg, be» 

mooSt, moh, -os 
2)íop§, bér, »fe, ölebecske 
fDíoral, bie, erkölcs 
ültoraft, bér, iDioiäfte, mocsár 
Sfiíorb, bér, »e, gyilkosság 
movgenS,früfcmorgen§, reggel 
ÜDiorij, Mór
ffitörfer, bér, (—) mozsár 
ÜJtortaíitdt, bie, halandóság 
ÜJiofaií, baé, mozaik 
üDfofcfjee, bie, «en, mecset 
ÜRoélem, bér, muhamedán 
ÜJÍoft, bér, must 
9J?otio, baé, »e, indító ok, 

tárgy
ÜJÍotte, bie, =n. moly 
fDíotto, ba§, jelszó 
üftötoe, bie, »n, sirály 
ÜUiídfe, bie, *n, szúnyog 
ÜRuff, bér, =e. karmantyú 
mufjen, bőgni

üftubme, bie, »n, nagynéne 
ÜJtiifje, bie, »n, fáradság 
ÜJliiffiaí, bie, mübfelig, =e, 

baj, nyomor
multiplizieren, ifilultiplifati» 

on, bie, »en, sokszorozni 
fDíumie, bie, »en, múmia 
SDiünbel, bér, (bie), gyám

gyermek
ÜJiunbOOŰ, bér, szájnyi 
municipal, városi tanács

hoz való
2RuS, baé, főzelék 
füluéfatnufj, bie, =niiffe, 

szerecsendió 
SDíuíe, bie, múzsa 
iDlujje, bie, muffig; äJfüjjigs 

gang, bér, henyélés 
ÜRuf elmarni, bér, »manner, 

muhamedán
SDÍuíeum, baá, »en, múzeum 
mujtjieren, zenélni, ÜRuftf, 

bie,zene, muftfalifd), zenei 
üftuőfel, bér, »n, muSfelig, 

muáíulöé, izom, izmos 
ÜfiuSfete, bie, »n, ÜJiuStetier, 

bér »e, puska, puskás 
müffen, muff, muffte, gemußt, 

kell
ÜJlut, bér, mutig, einmütig, 

bátorság,bátor, egyetérve 
mutmaßen, gyanítani 
$u ÜKute fein, zumute fein, 

-kedvűnek lenni 
mntterfeeíenallein, egyes- 

egyedül
ÜJÍprte, bie, »n, mirtus 
ÜRpfterium, ba§, =ien, titok 
ümptfje, bie, »n, monda 
■Blptbologie, bie, »en, istensé

gekről szóló tanítás

í)í.
iftabe, bie, »n, kerékagy 
fftabel, bér, ködök 
nacffaíjmen, utánozni
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fltacbbar, bér, =n, szomszéd 
fftachen, bér, (—), csónak 
nachgiebig, engedékeny 
fJlachhut, bie, hátvéd 
fftachfur, bie, =en, utókura 
fllacblafj, bér, (=laffc', hagya

ték, engedmény 
nachläfftg, hanyag 
nachmittags, beSfílachmittagS, 

heute nachmittag, délután, 
ma délután

Nachnahme, bie,=n, utánvétel 
näd) ft, bemuachft, legközelebb 
fRaditigaű, bie, =en, fülemüle 
9lad)tmahí, baS, --e, vacsora 
9íadf)trat), bér, utócsapat 
nachtS, beS fftacbtS, éjjel 

д Lacién, bér, (—), nyak 
* nacft, meztelen 

nagen, rágni 
nabe, am näcbften, közel 
nahen, fftäherir, bie, men, 

varrni, varrónő 
nahezu, nahebei, közel, csak

nem
nähren, fllahvnng, bie, táp

lálni
fRapt, bie, fRäpte, varrás 
naiü, fRaiüität, bie, gyer

mekded
namenS, (im fiiamén, mit, 

fiiamén), névszerint 
namentlich, nevezetesen 
nämlich, t. i. 
fRapf, bér, fJläpfe, fazék 
fRapoleonbor, bér, =S, Na- 

poleon-arany 
ÜRarbe, bie, mi, sebhely 
näfeln, orrhangon beszélni 
nafetoeiS, tudákos 
nafj, näffen, nedves 
fRation, bie, »en, nemzet 
•Ratter, bie, »n, sikló 
fRatureű, baS, »e, természet 
nebenan, nebenbei, mellett 
filebenbuhler, bér, (—), 

vetélytárs

necfen, ingerkedni 
fRefje, bér, »en, unokaöcs 
negatio, nemleges 
fRegligé, bas, pongyola 
nehmen, nimm! nimmft, 

nimmt, nahm, genommen; 
teilnehmen, nimmt teil, 
venni, részt venni 

fReprung, bie, »en, földnyelv 
nein, nem
fReftar, bér, istenek itala 
fRelfe, bie, =n szegfű 
nennen, nannte, genannt, 

nevezni
nergelu, kifogásolni 
•Rero, ber, »en, neroöS, ideg 
fReffel, bie, »n, csalán 
nett, takaros 
netto, tisztán 
filelj, baS, =e, háló 
neu, aufs neue, oon neuem, 

új, újra
neun, neunzehn, 9, 19 
neutral, semleges 
nicht, mit nichten, ju nichte, 

nem, semmiképen, tönkre 
nichtSbeftotoeniger, mind

annak dacára 
nichts iReueS, nichts ©uteS, 

nichts anbereS, semmi új 
stb.

fRidfel, ber, nikkel 
nieDlicp, csinos 
niemanb, niemanb anberS, 

niemanb grember, senki 
fRiere, bie, »n, vese 
nieíen, nieft, niefte, genieft, 

prüsszenteni
fRiefjbraucp, ber, használat 
fRiete, bie, nieten, cövekszeg 
fRifolauS, ÄlauS, SRiflaS, 

Miklós
nirgenbS, sehol 
—niS, S9ilbniS,Söilbniffc, kép 
fRifdpe, bie, «n, fülke 
fRioeau, baS, nioeűieren, 

színvonal
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ÍJiije, bie, =n, vizi tündér 
•Jiotnabe, bér, »n, nomabi* 

fteren, vándornép 
íRorm, bie, »en, szabály 
•Jiotar, bev, »e, notieren, 

jegyző
9tot, bie, ÍRöte; oon nöten 

fein, szükség
not fein, not tun, szükséges

nek lenni
9tote, bie, »n, kotta, jegyzék 
ÍRoti§, bie, »en, jegyzet 
íRooelle, bie, =n, elbeszélés, 

novella
fRooember, bér, november 
niid)tern, józan 
nuű unb nichtig, semmis 
numerieren, számozni 
fJlumero, ba§, szám 
Jlutnmer, bie, »n, számjegy 
íftujj, bie, fftüffe, dió 
nug, пй(з, hasznos; 9lu|en, 

bér, haszon; ju sJhtf§ unb 
frommen, hasznára for
dítani: fid) junupe madien, 
hasznára fordítani 

fHufcniejjung, bie, haszon- 
élvezet

IRpmpbe, bie, »en, nimfa
0 .

Oafe, bie, =n, oázis 
obenan, obenauf, fönt 
ober, ju oberft, felül 
Oberé, ba§, tejfel 
Oberft, bér, =en, ezredes 
Oberftíeutnant, bér, »e, al

ezredes
Dbjett, baé, »e, tárgy 
Oblate, bie, =en, ostya 
Obligation, bie, »en, köte

lezvény
Obfl, ba§, gyümölcs 
obroof)í, objroar, ámbár 
Occupation, bie, (Ott.) el

foglalás
Dd)§, Ocbfe, bér, »en, ökör

Obem, bér, lehelet 
obiöé, gyűlöletes 
offenjiü, Offenftoe, bie, 

támadó
offiziell, hivatalos 
Offizier, bér, »e, tiszt 
Of)eim,Ofjm, bér, nagybátya 
ohnegleichen, oljneroeiteré, 

páratlan
Oí)nmad)f, bie, »en, ájulás 
Ofjr, baá, »en, fül 
Öl)r, íftabelöffr, ba§, »e, tű 

foka
Öfonom, öfonomifá), bér, 

»en, gazda
Oftape, bie, »n, oktáv (zene) 
Oftober, bér, október 
ofulieren, szemezni 
ö l, baé, =e, ölig, olaj, -os 
Oline, bie, =n, olajbogyó 
Olpmp, bér, az istenek lakó

helye
Omelette, bie, =n, tojásos 

lepény
Omnibul, bér, »ffe, társas

kocsi
Onfel, bér, »n, nagybátya 
Opal, bér, »e, opál (kő) 
Operette, bie, =n, kisebb dal

mű
opponieren, ellenezni 
Orafeí, ba#, (—), jóshely, 

jóslás
Orange, bie, »en, narancs 
Oratorium, ba#, »ien, egy

házi zenemű
Orcpefter, ba§, (—), zenekar 
Őrben, bér, (—), rendjel, 

(egyházi) rend 
orbmär, közönséges 
Orbre, bie, parancs 
Orient, bér, kelet 
Original, ba§, =e, originell, 

eredeti
Crfan, bér, »e, szélvész 
Ornament, baé, »e, díszít

mény
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I

ortfiobop, igazhitű 
Orthographie, bie, ortho» 

graphifd), helyesírás 
Oftern, bie, husvét 
£)|lerreicf), (ba§) Ausztria 
Otto, Ottilie, Ottofar, Otto 
Ottomane, bie, *n, kerevet 
Ouöerture, bie, =n, nyitány 
ooal, tojásdad 
Oppgen, baé, (éleny) oxygén 
Ojean, bev =e, világtenger

у .
Paar, baS, »e, Pärchen, baS, 

pár
paar, ein paarmal, néhány

szor
Pacpt bér, bie, »en, pachten, 

bérlet, bérelni 
Paci, bér, Päcfe, csomag 
pábagogif, bie, neveléstan 
фаде, bér, »n, apród 
Pair, bér, »§, országnagy 
ißatet, ba§, »e, csomag 
falaié, baé, (—), palaft, bér, 

^Satäfte, palota 
^Saíetot, bér, »£, felöltő 
palette, bie, »n, festék ke

verőlap
paUajch, bér, »e, pallos ■ 
tjjamp^íet, baá, «e, gúnyirat 
фапЬиг, bér, »en, pandúr 
panier, ba§, »e, zászló 
panifbh, Pamf, bie, rémület 
panorama, ba§, »en, látvány 
Panteon, ba§, minden isten 

temploma
Panther, bér, (—), párduc 
Pantoffel, bér, (—), papucs 
panjer, bér, (—), páncél 
Papagei, bér, »en, papagály 
papier, ba§, =e, papiros 
фарре!, bie, »n, nyárfa 
фар(1, bér, Zapfte, pápa 
фагаЬе!, bie, =n, példabeszéd 
фагаЬе, bie, »n, díszszemle

ParabieS, ba§, »e, Parabieő» 
apfel, bér, »äpfel, para
dicsom

paragraph, bér, »en, szakasz 
parallel, párhuzamos 
Parallelogramm, ba§, »e, 

paralellogram 
Parapluie, baé, ( —),esernyő 
parafol, ba§, »§, napernyő 
фагЬоп, bér, parbonnieren, 

bocsánat
Parfüm, baé, »§, illat(szer) 
фаг!, bér »e, díszkert 
фаг!еи, parfettieren, padozat 
фаг1е1, bie, =en, párt 
фаг{егге, Ьаё, földszint 
фаг-tijip, baé, »ien, mellék

név, igenév
partié, bie, »en, rész, tár

saság
Parje, bie, »en, sorsistennő 
фа|, bér, Paffé, szoros 
фаЦад1ег, bér, »e, utas 
Paffatminb, bér, »e, passzát

szél
Paffion, bie, »en, szenvedély 
paffio, szenvedő 
haftete, bie, =en, pástétom 
фа{!ог, bér, »en, lelkész 
фа1е, bér, »n, keresztatya 
фаИ)оё,Ьа#, erőteljes beszéd 
файепр bér, »en, beteg 
patriard), bér, »en, pátriárka 
Patrizier, bér, (—;, patri

cius
patriot, bér, »en, hazafi 
фаН-оп, bér, »e, 'Patronat, 

ba§, pártfogó
Patrouille, bie,»en,patroullie= 

reu, őrjárat 
p á n té , bie, *n, féldob 
paufteren, Paufe, bie, »en, 

szünetelni
Paöillon, bér, »e, (kerti) 

épület
Pebeű, bér, »e, iskolaszolga 
феде!, bér, (—), vizmérce

к . á
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Peitfdhe, bie, »n ostor 
pelj, bér, =e, bunda 
Penbel, bad, (—), inga 
Penfton, bie, »en, nyugdíj, 

ellátás
pentameter, bér, (—), ötmé

retű vers
perfeft, perfeftionieren, töké

letes, -íteni
Pergament, bad, bőrpapiros 
Periobe, bie, =n, szakasz 
perpenbifel, bér, (—), inga 
perplep, meglepetve 
perron, bér, =d, vasúti tornác 
Periicfe, bie, »n, paróka 
Perion, bie, »en, perfönlich, 

személy, -esen 
Perfpeftioe, bie, távlat, Per» 

fpettio, baé, látócső 
Pefi, Peftilenj, bie, pestis 
Peterftlie, bie, petrezselem 
Petroleum, bad, kőolaj 
Petfchaft, bad, »en,petfcpieren,

ryppqAf -p ln i
Pfahl, bér, Pfafile, pfählen, 

karó, karóra húzni 
Pfalj, bi ,̂ palota (császári), 
Pfaljgraf, bér, (=en), -gróf 
Pfanb, bad, Pfänber, zálog 
Pfanne, bie, =n, serpenyő 
Pfarre, bie, >n, plébánia 
Pfau, bér, »en, páva 
Pfefferminze, bie, borsos 

menta
pfeifen, pfiff, gepfiffen, Pfiff, 

bér, =e, fütty, fütyülni 
Pfennig, bér, »e, fillér 
Pingften, bie, pünkösd 
Pfirficf), bér, *e, barack 
Pflafter, bad, (—), flastrom, 

kövezet
Pflaume, bie, »n, szilva 
pflegen, pflog, gepflogen;

pflegte, gepflegt, szokni 
Pfloí, bér, Pflöcfe, dúc 
pflücfen, szakasztani 
pflügen, szántani

Pflugfdjar, bie, »en, ekevas 
Pfoften, bér, (—), karó 
Pfote, bie, »n, láb (állatoknál) 
Pfropfen, bér, =en, dugasz 
Pfrünbe, bie, =n, egyházi 

adomány
Pfufjl, bér, »e, mocsár, fertő 
pfüf)I, bér, »e, vaskos 
pfufcpen, kontárkodni 
Pfü^e, bie, »n, pocsolya 
phantafte, bie, »en, képzelet 
pharmageut, bér, =en, gyógy

szerész
Phafe, bie, »n, állapot 
Philanthrop, bér, =en, ember

barát
Philipp, Fülöp 
Philolog, bér, »en, nyelvész 
Philofoph, bér, »en, Philofo» 

phie, bie, bölcsész, -et 
Phlegma, bad, lomhaság, 

hidegvér
phonetifd), hangtani 
Phodphor, bér, phodpho» 

regieren, (phofph ), foszfor 
Photographie,bie,»en,fénykép 
Phrafe, bie, »en, (üres) 

mondás
P h p ftf ,b ie ,p p b fifa liícb ,p b b ítf< í> , 

természettan, -i 
Picfelhaube, bie, »n, sisak 
picfen, csipegetni 
Picfnicf, bad, »d, társas mu

latság
Piebeftal, bad, »e, talapzat 
piepen, piepfen, csiripelni 
Pife, bie, »n, lándzsa 
Pilgrim, bér, »e, zarándok 
Pirié, bie, »n, pirula 
Pilj, bér, =e, gomba 
pinfel, bér, (—), ecset 
Pionniev, bér, »e, utász 
piftole, bie, »n, pisztoly 
pittoredf, festői 
Plafat, bad, »e, fali hirdetés 
Pladhe, bie, »n, ponyva 
plafonb, bér, =d, mennyezet
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ipiaib, bag, *§, nagykendő 
ipian, bér, ipiäne, terv 
planet, bér, >en, bolygó 
plänfeln, csatározni 
ípiantage, bie, =n, ültetvény 
plappern, csacsogni 
plärren, ríni
ipiaftif, bie, plaftiícf), szo

brászat
plateau, bag, =g, sík, fensík 
ipiatin, bag, platina 
plätfcfjevn, csergedezni 
platt, plätten, ipiätteifeu, bag, 

(—), lapos, vasalni, vasaló 
glätte, bie, »n, komp 
plafjgreifen, lábra kapni 
plaubern, fecsegni 
élőmbe, bie, »n, plombieren, 

fogtömés 
plöljlicb, hirtelén 
íPlunber, bér, plünbern, lom, 

rabolni
$öbel, bér, pórnép 
фосГе, bie, =n, himlő 
ijlobagra, bas, köszvény 
gobium, bag, emelvény 
ipoefte, bie, iPoetif, bie, köl

tészet, -tan 
ipofal, bér, >e, serleg 
фо1, bér, >e, földsark 
ipolitif, bie, politika 
ipolijei, bie, rendőrség 
ijjöttcr, bér, (—), tarack 
ipolpteápúf, bie, műegyetem 
ijlomabe, bie, »n, hajkenőcs 
ipomeran^e, bie, *n, narancs 
pompög, pompás 
iPonp, bag, •§, kis (törpe) ló 
populär, népszerű 
ÍPore, bie, =n, likacs 
portai, bag, »e, kapó 
iPortepée, bag, »g, kardbojt 
^Portefeuille, béé, *8, tárca 
^Portemonnaie, bag, =g, pénz

tárca
portier, bér, =8, portás 
portion, bie, =en, adag

^Porträt, bag, (^Portrait,) arc
kép

iporjeűan, bag, porcellán 
$ofaune, bie, *n, harsona 
pofitit), állító
iPoftiűon, bér,»e, póstakocsis 
iPofto faffen, lábát megvetni 
iPottafdte, bie, hamuzsír 
iPräbifat, bag, =e, állítmány 
iJ3räfeft, bér, =e, elöljáró 
pragmatifd), oknyomozó 
prägen, ^Prägung, bie, verni 

(pénzt)
proliién, ipraplerei, bie, kér

kedni
praftii'cf), gyakorlati 
Prälat, bér, »en, főpap 
prallen, ütődni 
iprälubium, bag, »ien, prälu» 

bieten, előjáték 
iprämium, bag, »ien, prämt» 

ieren, jutalomjutalmazni 
präparieren, Präparat, bag, »e, 

előkészíteni
iPräpofttion, bie, »en, elöljáró 

(nyelvtan)
iPräfeng, bag, jelen idő 
tPräfent, bag, =e, ajándék 
iPräftbent, bér, =en, präfibieren, 

elnök, -ösködni 
praffeln, ropogni, sercegni 
prafjen, bér Staffer, (—), 

dörzsölni
фг-ätenbent, bér, »en, követelő 
))3rapig, bie, gyakorlat 
íjM^ebeng, bag, »tien, meg

előző eset
iPräjeptor, bér, »en, tanító 
Prämie, prämiieren, pontos 
'Prebigt,bie,»en, szent beszéd 
iPreig, bér, »je, ár 
ipreigcourant, bér =e, faréig» 

fúr.), árjegyzék 
ipreifelbeere, bie, »n, veres 

áfonya
preifen, preift, prieg, qe» 

priefen, magasztalni
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preiégeben, gibt preié, kiszol
gáltatni

prellen, rászedni 
preffen, preßte, gepreßt, saj

tolni
Pretiofen, bie, ékszerek 
pricfeln, bizseregni 
Priefter, bér, (—), pap 
Prímáé, bér, prímás 
ißrimel, bie, =u, primula 
primitic, kezdetleges 
Primiz, bie, első mise 
Prinzip, bas, »ien, alapelv 
Prinzipal, bér, »e, főnök 
Prinz, bér, =en, ŝ 3ringe|fin,bie, 

herceg
Prife, bie, *n, szippantás 
Pritfcbe, bie, »n, lóca 
pricat, magán 
Prioilegium, Ьаё, »ien, sza

badalom
probieren, megkisérleni 
problem, Ьаё, =e, feladat 
Probuft, Ьаё, =e, termék 
profan, világi, avatlan 
Profeffton,bie, =en, mesterség 
Profeffor, bér, »en, tanár 
profit, Ьаё, »e, arcéi 
Profit, bér, »e, haszon 
Profoß, bér, »en, porkoláb 
Programm, Ьаё, =e, műsor 
proféit, Ьаё, =e, terv 
Pvoflamation, bie, =en, föl- 

szólítás
Proletarier, bér, (—), köz

népből való ember 
Prolog, bér, =e, előszó 
Promenabe, bie, =n, prome» 

nieren, sétahely 
promooieren, felavatni 
prompt, gyors 
Propcibeutif, bie, bevezetés, 

első oktatás 
propbet, bér, »en, jós 
prophezeien, jósolni 
proponieren, ajánlani 
Proportion, bie, »en, arány

Propft, bér, Pröpfíe, prépost 
pcofpeft, bér, =e, tervrajz 
profperieren, boldogulni 
proteftor,ber, »en, protegieren, 

pártfogó, -ölni 
proteftant, bér, »en, protes

táns
Protofoű, Ьаё, »e, jegyző 

könyv
Prooiant, bér, élelem 
Prooinj, bie, »en, prooinjielí, 

tartomány
Promfíon, bie, »en, jutalék 
prooiforifcb, ideiglenes 
proüojieren, kihíni 
pvojent, Ьаё, »e, százalék 
Prozeß, bér, »ffe, pör 
Projeffion, bie, »en, körmenet 
prüfen, vizsgálni 
prügel, bér, (—), dorong, 

verés
Prunf, bér, pompa 
Piáim, bér, =en, zsoltár 
pfeubonpm, álnevű 
Pfpc^ologie, bie, »en, lélektan 
publizieren, Publiz ft, bér, »en, 

nyilvánosságra hozni.író 
Publitum, Ьаё, közönség 
Puber, bér, hajpor 
Púié, bér, =fe, pulfieren, 

érverés, lüktetni 
Pult, Ьаё, »e, pulpitus 
Puloer, Ьаё, (—), pulneri» 

fieren, (puska) por 
Punít, bér, »e, pont 
Punfd), bér, puncs 
Pupitte, bie, =n, szembogár 
Puppe, bie, »n, báb 
purzeln, bukni 
pufién, fújni
Puter,bér,( —),pulykakakas 
Pu(3, bér, pipere 
Ppramibe, bie, »eu, piramis

D .
Duacffalber, bér, (—), ku

ruzsló
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Duaber, bér, =n, kőkocka 
Duabrat, ba§, »e, négyzet 
Ouabriíle, bie, =n, francia

négyes
Ouabrupeíaüian j,bie, négyes 

szövetség
Ouai, bér, *3,(Äai), rakpart 
quafen, brekegni 
Duäfer, bér, ( —), amerikai 

vallásfelekezet 
Dual, bie, =en, quälen, kín 
Dualififation, bie, =n, qualift* 

jieren, minősítés 
Dualität, bie, =en, minőség 
quantitati», minőségileg 
Dualm, bér, qualmen, füst 
quantitati», mennyiségileg 
Duarantäne, bie, vesztegzár 
Ouarf, bér, túró, lom 
Duartal, ba§, =e, negyedév 
Duartett, ba£, =e, négyes 

(zene)
Duartier, ba§, =e, lakás 
Duarg, bér, =e, kova 
Duafte, bie, =n, bojt 
Ouäftor, bér, =en, számoló 
Duatember, bér, kántorbőjt 
Duecffilber, ba#, higany 
Dueűe, bte, -u, forrás 
queűen, quiű! quillt, quoll, 

bugyogni
quer, querfelbein, keresztbe 
quetfdien, zúzni 
quietfájen, sikogatni 
Duinquennium, ba§, =ien, 

ötödéves pótlék 
Duinteffenj, bie, dolog veleje 
Ouintett, baé, =e, ötös (zene) 
quitt, quittieren,ment, nyug

tázni
Duitte, bie, =n, birs 
Duobíibet, ba§, egyveleg 
Duote, =n, hányad 
Duotient, bér, hányados

9 t
Rabatt, bér, »e, árengedés

íRabbi, fRabbiner, bér, (—), 
rabbinus 

rabiat, dühös 
íRacfje, bie, rächen, boszú 
fRab, ba§, fRäber, räbern, 

kerék
rabebredien, rosszul beszélni 
iRäbeBfübrer, bér, (—\  fő- 
rabifal, gyökeres [cinkos 
rabiere», kivakarni 
iRabieédien, ba3, (—), retek 
raffen, kapkodni 
iRaqout, ba§, vágott hús 
iRa^m, bér, tejföl 
iRabmen, bér, (—), keret 
ÍRain, bér, »e, mesgye 
iRafete, bie, =n, rakéta 
fRanb, bér, iRänber, vminek 

a széle
iRang, bér, (iRänge), rang 
ÍRange, bér, *en, fickó 
rangieren, rendezni 

; iRanf, bér, fRänte, csel 
ÍRanjen, bér, (—), bugyor 

, ranjig, avas 
rapib, rohamos 
iRapier, ba§, =e, vivótőr 
iRappe, bér, =n, fekete ló 
ÍRapport, bér, »e, jelentés 
íRapé, bér, (ÍRepé), repce 
^Rarität, bie, =en, ritkaság 
rafcfjeln, zörögni 
fRafen, bér, (—), gyep 
rafen, er raft, rafte, geraft, 

dühöngni
rajteren, borotválni 
rafpeln, ráspolni 
fRaffe, bie, =en, faj 
raffeln, csörögni 
ÍRate, bie, =en, részletfizetés 
iRat, raten, riet, geraten, 

tanács
rätltcP, tanácsos 
iRätfel, ba§, (—), találós 

mondás
rationell, észszerű 
iRatte, bie, =n, patkány
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fRaucptcerf, baé, prémárú 
Mailbe, btc, räubig, rüh 
raub, fRaubeit, bie, durva 
räumen, elvinni 
ÍRaupe, bie, »en, hernyó 
räufpern, harákolni 
fRapon, bér, kerület 
íReaftion, bie, »en, vissza

hatás
íRebell, bér, »en, rebeűieren, 

pártütő
8tebhuhn,baé,=hiibner, fogoly 
ÍRehué, bér, »ffe, képes talány 
rechnen, ^Rechenbuch, baé, 

számolni
fRecf)er<í)e, bie, =n, kutatás 
recht fein, recht haben, con 

rechtétcegen, jog szerint 
Rechte, bie, jobb kéz 
ÍRecfe, bér, »n, óriás 
SRebafteur, bér, =e, rebigieren, 

fRebaftion, bie, »en, szer
kesztő, -eni, -őség. 

fReboute, bie, =n, erődítés 
(vigadó)

rebfetig, beszédes 
rebujieren, ÍRebuftion, bie, 

leszállítani
reeű, valódi, megbizható 
ÍReferent, bér, =en, előadó 
refíeftieren, ÍReflepiou, gon

dolkozni
^Reformation, bie, »en, refor» 

mteren, reformáció 
iRefraiti, bér, »é, visszatérő 

verssor
ÍRegte, bie, »en, kezelés 
regieren, ^Regierung, bie, ' 

kormányozni 
ÍRegiffeur, bér, »e, rendező 
^Reglement, baé, =é, szabály

zat
regulär, rendes 
fRep, baé, »e, őz (suta) 
rehabilitieren, visszaállítani 
veiben, rieb, gerieben, dör-j 

zsölni

i reihen, reihte, gereiht, soroz
ni, ÍReibe, bie, »n, sor 

fReiben, ÍReigen, bér, (—), 
tánc

j  fReiper, bér, (—), gém 
rein, tiszta
fReiueíe, róka (régi neve) 
ÍReié, bér, rizs, baé, »fer, 

galy
reifen, reifte, gereift, utazni 
fReiftg, baé, rozsé 
^Reißbrett, baé, »er, rajz

deszka; fRetßfeber, bie »n, 
rajztoll

reißen, reißt, riß, geriffen, 
rántani, szakítani 

reiten, ritt, geritten, lova
golni

fReij, bér, »e, báj, inger 
refapitulieren, összefoglalni 
fReflame, bie, retlamieren, 

hirdetés
refognojcieren, kémlelni 
refommanbieren, ajánlani 
fReíoncalefjent, lábbadozó 
fRefrut, bér, »en, refrutieren, 

újonc
reftifijieren, 94ettififation, bie, 

helyesbíteni 
íReftor, bér, »en, főnök 
relatic, viszonylagos 
fRelief, baé, »§, dombormű 
ÍReligion, bie, =en, religiös, 

vallás, -os
iReliquie, bie, =n, ereklye 
fRenaiffance,bie, újjászületés 

kora
fRenbejcoué, baé, találkozás 
ÍRenegat,bey,»en,hitehagyott 
fRenitenj, bie, makacsság 
rennen, rannte, gerannt, futni 
fRenommée, baé, hírnév 
rentabel, jövedelmező 
ÍRentier, baé, »e, rénszar- 

szas
ÍRentier, bér, »§, tőkepénzes 
^Reparatur, bie, =en, javítás
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Sterpertoire, baé, műsor 
repetieren, ismételni 
Steporter, bet, (—), ujság- 

gyüjtő
Steprdfentant, bér, »en, kép

viselő
reprobujieren, sokszorosí

tani
Stepublif, bie, »en, Stepubíi» 

faner, köztársaság 
Stequiem, baé, halottas mise 
Siefeba, bie, rezeda 
Steferoe, bie, =n, referüieren, 

tartalék
refignieren, lemondani 
Stefonanj, bie, visszhangzás 
ÍRefpeft, bér, tisztelet 
Sleftaurateur, bér, =e, korcs- 

máros, Stefiauration, bie, 
»en, korcsma, vendéglő 

Stefuítat, baé, =e, eredmény 
retour, retournieren, vissza 
Stettid), bér, »e, retek 
Steoandje, bie, boszú 
SteDenue, bie, =n, jövedelem 
Steoeré, bér, hátlap (pénz) 
rembieren, Steoifton, bie, =en, 

megvizsgálni 
Steoier, baé, »e, pagony 
Steöoíution, bie, »en, forra

dalom
Steooloer, bér, (—), forgó

pisztoly
Steoue, bie, »en, díszszemle 
Stejeníent, bér, =en, bíráló 
rejenfteren, bnálni 
Stejepiffe, baé, (—), vevény 
Ste*ept, baé, =e, orvosi ren

delet
rejibio, (recib.l, visszaeső 
Steiprostat, bie, kölcsönös

ség
rejiprof, kölcsönös 
Stbeinroein, bér, »e, rajnai 

bor
Stpeuma, bűé, Stpeumatié» 

műé, csúz

Stpinoceroé, baé, (Stpinoj.1, 
orrszarvú

Stpombué, bér, dülény 
Stpptfjmué, bér, »men, ritmus 
riedien, rod), gerocpen, sza

golni
Stiege, bie, »n, csapat 
Stiegel, bér, (—), rekesz 
Stiemen, bér, (—), szíj 
Stieé, baé, rizsma 
Stiefe, bér, =n, óriás 
rieteln, Stieéíing, bér, csu

rogni, borfajta 
Stiff, Ьаё, »e, zátony 
ringsum, ringéumper, körül 
rinnen, rann, geronnen, 

rogni
Stinnfaí, baé, =e, kövezet, 

árok
Stippe, bie, »n, borda 
Stiftfo, baé, datieren, koc

káztatni
Stiff, bér, =ffe, szakadás 
rittlings!, nyargalvást 
Stitué, bér, Siiten, rituell, 

szertartás 
ripen, karcolni 
Stioaí, bér, »en, vetélytárs 
Stoaftbeef, ba§, angol sült 
Stobbe, bie, fóka 
Stobber, bér, (—), játszma 
Stobe, bie, =n, női ruha 
riicbeln, hörögni 
Stocfen, ©pinnrocfen, bér, 

(—), rokka
Stogen, ^ifd)rogen, bér, hal

ikra
Stoggen, bér, rozs 
rob, Stopéit, bie, durva 
Stopr, Stöbricpt, baé, »e, 

nád (-as)
Stöpre, bie, »n, cső 
Stoman, bér, »e, Stomantif, 

bie, regény, -esség 
Stomanje, bie, »n, románc 
Stoémarin, bér, rozmarin 

1 Stoff, baé, »ffe, ló
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voflen, rozsdásodni 
röften, pirítani 
vöt, fRöteí, bev, piros (ceruza) 
Ütőiéin, bie, kanyaró 
ütötte, bie, »n, csapat, rotten, 

csoportosúlni 
ütotunbe, bie, *n, kerek 

épület
ütoute, bie, »11, üftavfdtvoute, 

út
fRopalift, bev, =en, királypárti 
Sftübe, bie, *n, répa 
ütubin, bev, =e, rubin 
üiücfgvat, ba§, gerinc 
fRücffepr, bie, visszatérés 
vücflinqé, viicfroüvté, hátra, 

hátul
Ütubolf, (név) Radó 
rufen, vief, gerufen, hívni 
ütiige, bie, *n, vügen, feddés 
vuljen, vufjte, gerubt, nyu

godni
ütutpn, bev, hírnév 
ütuíjv, bie, vérhas 
vü^ren, mozgatni 
vüfjvig, mozgékony 
üiuine, bie, «n, rom 
ütum, bér, rum 
rumpeln, csörögni 
rümpfen, fintorgatni 
vunbum, vunbumbev körös

körül
ütune, bie, «n, rovásos Írás 
ütunjel, bie, «n, redő 
ÜtuB, bev, vupig, korom 
ütüffel, bev, (—), ormány 
üiüflev, bie, »n, szilfa 
ütute, bie, =n, vessző 
rütteln, rázni

©aaí, bev, ©üle, terem 
©aat, bie, «eu, vetés 
©abbat(íf), bev, =e, szombat 
©übel, bev, (—), kard 
©ücfel, bev, (—), zacskó

fiién, vetni, ©üemann, bev, 
vető

©afran, bér, sáfrány 
©aft, bev, Säfte, nedv 
fagen, bie ©age, «n, mon

dani
fügen, fűrészelni, bie ©üge, 

»n, fűrész 
©abne, bie, tejfel 
©aifon, bie, «en, időszak 
©aite, bie, =n, húr 
©aframent, baS, =e, szentség 
©afriftei, bie, «en, ©afriftan, 

sekrestye
©alat, bei-, «e, saláta 
©albe, bie, «n, kenőcs 
©albei, ©aíoei, bev, zsálya 
falbieven, nyugtázni 
©aline, bie, =n, sófőző 
©altniaf, bev, szalmiak 
©álon, bev, =e, terem 
©aípetev, bev, salétrom 
falutieren, tisztelegni 
©aloe, bie, «u, üdvlövés 
©alj, baS, =e, só 
©ame, bér, «n, mag 
©ammet, ©amtnt, bev, =e, 

bársony
; famt, famtlid), összes 
©amétag, bev, »e, szombat 
fanft, fanftionieren, szent, 

-esíteni
©anbale, bie, «n, sarú 
©ünfte, bie, »it, gyaloghintó 
fanguiniíd), vérmes 

1 ©avajene, bev, =n, mór 
©avbetle, bie, «n, ajóka 
©arg, bev, ©ürge, koporsó 
favfaftifd), ©artalmug, bér, 

maró, gúnyos 
©avfopbag, bev, «e, díszko

porsó
©atire, bie, =n, szatíra 
©atiéfaftion, bie, elégtétel 
jatt, fattfam, jóllakott, untig 
©а(з, bev, ©ape, mondat 
fatibev, tiszta
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©auce, bie, =n, mártás 
©auerampfer, bev, sóska 
faufen, foff, gefoffen, inni 

evfäufen, vízbe ölni 
fauqen, log, gelogen, fangen, 

szívni, szoptatni, ©äug» 
ling, bev, -г, csecsemő 

©äule, bie, sn, oszlop 
©aum, ber, iäumen, szegély 
©äure, bie, *n, sav 
©au§ unb Sraué, dinom- 

dánom
©eene, bie, =n, (©jene), 

©cenerie,(@jenevie\jelenet 
©cepter, ber, (—), (©gepterl, 

kormánybot 
fdf)äbig, kopott 
©babtone, bie, *n, sablon 
© bab, ba§, sakk 
©cbacbev, ber, esere-bere 
©Ьафег, ber, (—), lator 
©djäbel, ber, (—), koponya 
©фаЬеп tun, kárt okozni 
febabe fein; febabe, bafö . . . 

kár . . .
©dbaf, ba§, »e, juh 
©baff, ba§, =e, dézsa 
febaffen, febafft, febuf, gefbaf* 

fen, teremteni, ibaffte, 
gefbafft, parancsolni 

©bafott, baé, *e, vérpad 
©dbaft, ber, ©cbäfte, (puska) 

agy
©cbatal, ber, *e, sakál 
fbafern, enyelegni 
©ebai, ber, nagykendő 
fcbal, izetlen
©ebate, bie, =n, fdbälen, héj, 

csésze
©ebalf, ber, huncut 
©baß, ber, ©baße, fbaßen, 

hang, hangzani 
©djalmei, bie, =en, tilinkó 
febaíten, parancsolni 
@d)alter,ber, (—), toló ablak 
© фат, bie, f ф ат baft, sze

mérem, -mes

©banbmaí, ba§, »e, szégyen
folt

© banf, ber, söntés 
©фанзе, bie, =n, sánc 
©фаг, lóié, =en, csapat 
©фаг1аф, ber, skárlát 
©barlatan, bev, =e, kuruzsló 
©фагре, bie, =n, öv 
©barpie, (Sharp.), bie, tépés 
|фаггеп, kaparni 
©diarte, bie, =n, íbartig, 

csorba
©batuüe, bie, =n, doboz 
©bap, ber, ©babe, íbüben, 

kincs, becsülni 
©baufel, bie, íbautelu, hinta 
©фаит, ber, |фаитеп, hab 
©феЬ, ber, »en, tarka ló 
ibeel, ©beelfubt, bie, kaján, 

-ság
©beffel, ber, (—), véka 
jbeiben, fbieb, gefbieben, el

válni, választani 
©beibe, bie, *u, hüvely 
fbeinen, Ibién, gefbienen, 

látszani
©beit, ba§, >e, hasáb 
©beitet, ber, (—), fejtető 
fbeitern, hajótörést szen

vedni
©фейе, bie, =n, csengetyű 
©beim, ber, -e, gazember 
fbelten, fbilt, fbilt! fbalt, 

gefbolten, szidni 
©фета, ba£, beosztás 
©bemattémué, ber, lajstrom 
©bemel, ber, (—), zsámoly 
©bent, ber, -t, pohárnok, 

©benfe, bie, =n, korcsma 
©berbe, bie, =n, cserép 
©феге, bie, -w, íbfren, fbor, 

gefboren, olló 
©berge, Cer, »n, porkoláb 
©berg, ber, »e, tréfa 
©феи, bie, fbeiten, félelem 
fbeuben, ijeszteni 
©феиег, bie, *n, ©феипе, csűr



ftíjeuevn, súrolni 
©dieufal, bal, =e, szörnyeteg 
fdieufjlidi, utálatos 
föt)ieben, ídiob, gefd)oben, tolni 
©diiefer, bér, ( - ) ,  pala 
fdjielen, kancsalítani 
©dpene, bie, mi, ©diienbein, 

bal, sín, szárcsont 
fdiiejjen, fdiojj, geídioffen, lőni 

©diuß, bér, lövés 
©d)iff, bal, =e, hajó. ©diiff- 

fabrt, bie, (@d)iffabrt), 
hajózás

@d)ilb, bér, pajzs, ©diilb, 
bal, =er, címtábla 

fdúűern, csillogni 
©diimmel, bér, ( —), fehér ló 
©d)impf, bér, gyalázás 
fd)inben,@d)inber,bér,nyúzni, 

sintér
©diinfen, bér, (—), sonka 
fdiirren, an[á)trren, felszer- 

számozni
©diilma,bal, =men,szakadás 
©d)íacfe, bie, *n, salak 
fd)lafen, fdilief, ge)d)tafen, 

aludni
fcblafj, petyhüdt 
ídjtcíngeln, kígyózni 
íd)lecf)t, fd)led)troeg, rossz 
©emleget, ©djlagel, bér, (—), 

súlyok
©d)let)e, bie, mi, som 
fd)teid)en, ídjlidi, gefdjlidien, 

csúszni
ícfileifen, íditifí, gefd)liffeti, 

köszörülni, hurcolni 
fcf)temmen, @d)íemmer, bér, 

(—), dőzsölni 
fdileppeu, bér @d)lepp, =en, 

vonszolni, uszály 
©dileuber, bie, mi, parittya 
fá)leunig, gyors 
©d)leu|e, bie, mi, zsilip 
©dilid), bér, =e, fortély 
fdiliefen, íd)loff, gefd)loffen, 

bújni

fd)liejjen, fd)(o§, gejdiíoffen, 
fdiliefjlid), zárni 

©d)íiff, bér, =e, köszörülés 
©djlingeí, bér, ( —), huncut 
íd)lingen, fdilang, gefdilungen, 

tekergőzni
©d)ltttfd)ut), bér, =e, kor

csolya
fd)li^en, ©etilig, bér, =e, hasí

tani
©dllofj, bal, ©dilöffer, lakat 
©d)toge, bie, *e, jégdara 
@d)lot, bér, =e, kémény 
fdilottern, lötyögni 
©diludjt, bie, =en, szakadék 
fd)Uidigeii, zokogni 
fdiluden, nyelni 
íd)lüpfen, fcplüpfrig, csúszni 
fd)liirfen, szürcsölni 
©d)luf?, bér, ©dilüjfe, be

zárás, vége vlminek 
©diliijfel, bér, (—), kulcs 
jd)mat)en, jd)mat)lid), szidni 
fdjmaí, ídimalern, keskeny 
fdimarogen, élősködni 
©dimarre, bie, *n, sebhely 
©dimarren, bér, morzsa 
@d)maul, bér, ©dimäufe, 

fd)maufer, lakoma 
fdimeifeen, íd)mij},gefd)miffen, 

dobni
fdimeljen, olvasztani 
@d)mer, bal, háj 
©b&rnieb, bér, *e, kovács 
fdimiegen, simulni 
furnieren,;íd)mieng, mázolni, 

piszkos
©cbminfe, bie, mi, arcpor 
©djmoűe, bie, mi, kenyérbél 
fdimotten, duzzogni 
fdimuggelti, ©dimuggler, bér, 

(—), csempészni 
idimunjelu, mosolyogni 
©dimug, bér, jd)mugig, 

piszok
ídinaíjen, cserdíteni 
jdjnappen, hozzákapni



©фпарз, ber, ©фиар[е, 
pálinka

(фнагтеп, peregni 
fdjnattern, gágogni 
fcfinauben, fdmob, де[фпоЬеп, 

lihegni
©diucnige, bic, *en, (állat) 

szája
©dmee, bér, fdmeien, hó 

havazni
fdbncibeu, fdinitt, де|фшПе», 

vágni
(фпе11, gyors 
fcbncujen, orrát fújni 
íd)nippiíd), szájas 
©cbnittlautf), bér, metélő 

hagyma
fdjnitseu, faragni 
©cfmövfel, bér, (—),cikornya 
fá)nupfen, ©dumpfen, bér, 

szippantani, nátha 
©dnmppe, bie, =n, gyertya- 

hamú
©dmur, bie, ©dmiíre, zsinór 
fd&nurftracfé, egyenest 
©dmurrbarr, bér, =barte, 

bajusz
©фицгге, bie, =r, tréfa 
©dwber, bér, (—), boglya 
fdjofel, kopott 
©фойе, bie, =n, göröngy 
©diopf, bér, üstök 
(форреи, tömni 
©Форреп, bér, (—), csűr, 

kancsó
©фор#, bér, *fe, ürű 
©фо^, bér, =ffe, hajtás 
©d)0§, bér, ©фо{зе, öl 
©фо1е, b:e, m, hüvely 
©фойег, bér, kavics 
(фгф^егеп, vonalokkal be- 
[фгад, ferde [vonni
©diramme bie, =11, karcolás 
©diranf, bér, ©ФгсЫе, szek

rény
[фгаиЬсп, srófolni 
[фгссГеп, [фгеФИсЬ, ijeszteni 

A l b r e c h t  J. : Német helyesli

fcíireiben, fdirteb, де|фг1еЬеп, 
ír n i

(Фшеп, [фпе, де1Фпеп, 
kiáltani

(Фге11еп, {фг11Ь, gefdiritter, 
lépni

[фго|̂ , durva, meredek 
[фг0р[еп, köpülyözni 
©фсо1, Ьа§, |фго1еп, darált 
©фиЬ, bér, ©фйЬе, tolás 

hajtás
©фиЫаЬе, bie, =n, fiók 
©фиЬ, bér, =e, cipő, ©ф\ф« 

шафег, ©dniíter, bér, cipész 
[фи1Ь [ein, okának lenni 
©diuppe, bie, *n, [фирреп, 

pikkely
©фиг,©сЬа!!сЬиг, bie, nyírés 
[фйгеп, szítani 
©фигГе, bér, *n, gazember 
©cburjt, bér ; ©фйг^е, bie, =n, 

kötény
@фи§, bér @фй[[е, lövés 
©фИ[[е1, bie, =n, tál 
©фиИ, bér, törmelék 
[фййе1п, rázni 
fdiiitten, Önteni 
©фи[5, bér, oltalom 
©фюаЬег, bér, (©фгоадег), 

(—), sógor 
©фгоаИ, bér, sokaság 
©фюапд, bér, im ©diroange 

fein, szokás, szokásban 
lenni

©dnoanf, bér, ©фгосиФе, tréfa 
ídi№anf,ídnt»anfen,ingadozó, 

-ózni
^roeifjen, forrasztani 
[фюеПеп, dagasztani 
[фшетшеп, úsztatni 
fdjroenfen, forgatni 
©фгосг1, ba#, =er, kard 
©фпмЬЬодеп,Ьег, (—),boltív 
©d)tt»iegeifof)ii, bér, «föpne, vő 
©duriele, bie, =n, (фпмеИд, 

bőrkéreg 
[фимепд, bajos

rás.
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fditoimmen, fáiroamm, ge= 
fdbtoomnen, úszni 

fd)roinben, fd)tt>anb, gefd)roun- 
ben, fogyni 

fdiroinblig, szédülős 
fd)tt>ingen,fd)roang, gefd)roun* 

gén, forgatni 
fdjroifse", izzadni 
fáitoören, esküdni 
fá) tőül,©áiroüle,bie, tikkasztó 
©dbroulft, bie, fá)tüülftig, da

gályosság
©фгоиг, bér, ©фгойге, eskü 
©cirocco, bér,délnyugati szél 
fedj§, feáfőter, @ed)étel, 6 
@ee, bev, ©een, tó 
©eeíe, bie, =n, lélek 
@egen,ber,(—), fegtien, áldás 
fef>en, fiebft, fte£)t, fteb! fab, 

gefeben, látni 
©ebne, bie, =en, fefjnig, ín 
fennen, ®ebnfuá)t, bie, 

vágyódni 
feEjr, nagyon 
©eibe, bie, selyem 
©eibet, ©eitel, ba§, (—), 
feigen, szűrni [messzely 
fein, feib, feinb fein, fdmlb 

fein, lenni, ellenségesnek, 
oka lenni

feinevgeit, feineőgleid)en, 
idején

©eite, bie, *n, beifeite, bie§* 
feitá, feitroárté, oldal, -t 

feiten§, non ©eite, részéről 
feitber, feitbem, feit fürgém,! 

azóta
©efretar, bér, =e, titkár, Író

asztal
©efretariat, ba§, titkári 

hivatal
©eft, bér, pezsgő bor 
©efte, bie, =n, hitfelekezet 
©eftion, bie, =en,osztály (pl.

minisztériumban) 
©efunbant, bér, =en, párbaj - 

segéd

fefunbieren, kisérni, kon
trázni

fefunbar, másodszori 
©efunbe, bie, -n, másodperc 
felbftanbig, önálló 
felig, boldog
©emefter, baé, (—), félév 
©eminar, ba§, меп, (pap) 

növelde
©emmel, bie, *n, zsemlye 
fenben,fanbte,gefanbt, küldeni 
©enf, bér, mustár 
fengen unb brennen, tűzzel 

vassal pusztítani 
fenten, sülyeszteni 
©enn, ©enne, bér, =en, alpesi 

pásztor
©enfaí, bér, »e, ügynök 
©enfation, bie, =en, föltünés 
©enteng, bie, =en, mondás 
fentimental, érzelgős 
feparat, külön 
©erenabe, bie, =n, esteli zene 
@erpentine,bie, *n, kígyózó út 
©ercice, ba§, kiszolgálás 
@ert»iette,bie, =n, asztalkendő 
©effel, bér, (—), szék 
fejjbaft, letelepedett 
©еифе, bie, *n, járvány 
feufgen, ©eufger, bér, (—), 

sóhajtani
©egefjton, bie, =en, kiván

dorlás
fegieren, boncolni 
©íb^űe, bie, *n, jósnő 
©iálel, bie, =n, sarló 
©iáit, in ©iá)t, naái ©iá)t, 

lát (látás)
I ftáern, szivárogni 
fteben, 7,
©ieb, ba§, =e, szita 
ftebgig, ftebengig, 70 
@ieá)tum, ba§, sínlődés 
ftebeln, telepedni 

j  fieben, főtt, gefotten, forrni J ©ieg, bér, »e, győzelem 
©iegel, ba§, (—), pecsét
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©iegfricb, Szigfrid 
ftegreid), győzelmes 
©ignal, bad, »e, jel 
©ilbe, bie, »n, szótag 
©imd, bad, »je, párkány 
©imulant, bér, =en, tettető 
fingen, fang, gefungen,énekeni 
finfen,fanf,gefunfen,sülyedni 
finnen, fann,gefonnen, tűnődni 
@ipt)on, bér, »d, szódás üveg 
©ippe, bie, ©ippjcpaft, bie, 

rokonság
©ittid), bér, »e, papagály 
fittíiá), erkölcsös 
©ituation, bie, »en, helyzet 
fifjen, faß, gefeffen, ülni 
©fala, bie, »en, hangsor 
©fanbal, bér, »e, botrány 
ffanbalöd, botrányos 
©felet, bad, »te, csontváz 
©feptifer, bér, (—', kételkedő 
©fijje, bie, *n, frisieren, 

vázlat
©flaDe, bér, »n, rabszolga 
©forbnt,ber,f oghúsbetegség 
©forpion, bér, »e, skorpió 
©frofel, bie, =n, mirigy

daganat
©frupel, bie, »n, kétség 
©frutinium, bad, . . . nien, 

szavazatvizsgálás 
©fuíptur, bie,»en, szobrászat

(-i mű)
©laoe, (. . . me), bér, =n, tót 
©nmragb, bér, »e, smaragd 
©ocfe, bie, »n, kapca 
©otfel, bér, (—), talapzat 
foeben, fofort, fonacb, épen 
©ofa, bad, »d, kerevet 
©öble, bie, »n, talp 
©obn, bér, ©öpne, vkinek 

a fia
©oirée, bie, »en, estély 
fold) ein, fold) eine, ilyen 
©olbat, bér, =en, katona 
©oíe, bie, sósviz 
foíib, erős

©öder, bér, (—), erkély 
©olo, bad, »d, magán(ének) 
©onate, bie, »n, zenedarab 

(szonáta)
©önbe,bie,=n, kutató (eszköz) 
fonbergleicben, páratlan 
©onett, bad, =e, szonett 
fonntagd, be§, ©onntagd, 

vasárnap(on)
©opbie, Zsófia 
©opran, bér, »e, magas hang 
forderen, osztályozni 
©ouffíeur, bér, =e, súgó 
©ouper, bad, =d, vacsora 
©outerrain, bad, =d, földalatti 

(bolt)
©ouüenir, bad, »d, emlék 
©ouberan, bér, »e, uralkodó 
főméit, infoméit, annyira 
fomie, fobalb, folange, amint 
fomobl, — áld aud), mind

mind
fojiaí, társadalmi 
fojufagen, úgyszólván 
©pagat, bér, »e, zsineg 
ípapen, ©paber, bér, (—), 

kémkedni
©palier, bad, *e, sorfal 
fpaíten,@palt,ber, =e, hasítani 
©pan, bér, ©pane, szilánk 
©panferfel, bad, (—), malac 
fpannen, ©panne, bie, »n, 

feszíteni, araszt 
fparen, fparfam, takarékos

kodni
©parven, bér, ( —), gerenda 
©paß, bér, ©paffe, (paßen, 

tréfa
©pat, gelbfpat, bér, =e, pát 
ipát, későn 
©paten, bér, (—), ásó 
©pag, bér, »en, veréb 
fpajiercn, sétálni 
©ped, bér, szalonna 
©pebiteur, bér, »e, szállító 
©peer, bér, »e, dárda 
©peidter, bér, (—), csűr

5*
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freien, fpie, gefpien, köpni 
©peftatel, bev, (—), lárma 

látványosság 
©peftrum, baé, . . . treu, 

színkép
©petulant, bev, =en, számító, 

spekuláns
fpetulieren, számítani, 

kutatni
©penbe, bie, =n, ajándék 
©pengler, bev, (—), bádogos 
©pevíing, bev, =e, veréb 
fperven, ©perre, bie, zárni 
©pefen, bie, költségek 
©pejerei, bie, =en, fűszer 
ípejial, külön
©pe^ialiiät, bie, =en, külön

legesség
ípejieű, különösen 
fpejififd), faj . . . (súly) 
©pftöre, bie, =n, hatáskör 
©pftiup, bie, szfinksz 
fpicfen, (©pecf), spékelni 
©piegel, bér, (—), tükör 
fpieten, játszani 
©piejj, bér, =e, nyárs 
©pinát, bér, paraj 
fpinnen, fpann, gefponnen, 

fonni, ©piubel, bie, =n, 
orsó

©pion, bér, =e, kém 
©pital, ba§, ©pitalev, kórház 
fpitjfinbig, elmés 
©pifcname, bér, =n, gúnynév 
fplenbib, bőkezű 
©plittev, bev, (—), szálka 
fporabifcft, szórványos 
©porn, bér, ©porén, fpornen, 

fpovnftveicftg, sarkantyú 
fprecften, fprid)t, fpvid)! ípvacft, 

gefpvodften, beszélni 
©prengel, bér, (—), kerület 
fprenfeln, tarkázni 
©pridiroovt, ba§, =roörter, köz

mondás
fpviejjen, fpro§, gefproffen, 

sarjadzani

©pviefje, bie, =n, lépcsőfok 
ípringen, fpvang, geíprungen, 

ugrani
©pvifse, bie, =n, [prímen, 

fecskendő, -ezni 
ípvöbe, merev 
©profi, bér, =en, ©profiling, 

sarj
©proffe, bie, =n, létra fok I fpvubeln, bugyogni 

i [prüften, sziporkázni 
i  fpucfen, köpni 
ípuícn, ©put, bev, kisérteni, 

-tét
©pule, bie, =n, orsó 
fpülen, öblögetni 
©puiib, bér, =e, dugó, akona 
©pur, bie, =en, nyom 
fputen, (ftcft), sietni 
©taat, bev, =en, állam 

} ftaftií, állandó 
í  ©tabboffijier,ber,=e,törzstiszt 
ftacft(ellig, ftadft(e)licftt, tüskés 
©tabet, bev, (—), pajta 
©tabt, bie, ©tabte, város 
©taffel, bér, =it, lépcsőfok, 
©taftl, bev, ftäftlen, ftöftlern, 

acél
©taű, bev, ©taűe, istálló J ftömmig, erős, zömök 
ftampfen, zúzni 
©tanb, giifíantc fommen, 

flaníftalten, ftält [tanb, 
lét(re) jönni

j  ©tanbavte, bie, =n, zászló J ©tönöer, bev, (—), állvány 
©tapfe, bev, =n, nyom 
©tar, bér, =e, seregély, 

(hályog)
Part, ©törte, bie, erős 
flaw, ftarren, merev 
©tation, bie, =en, állomás 
©tatiftit, bie, statisztika 
©tatt, bie, ©tötte, ©fatten, 

hely
ftatt, anftatt, helyett 
ftattfínbcn,ftattftaben,§nftatten
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fommen, oonftatten geben, 
megtörténni 

ftattbaff, megengedett 
©tattbalter, bér, (—), hely

tartó
ftattlich, tekintélyes 
©tatue, bie, m i, szobor 
©tatur, bie, termet 
©taub, bér, [tauben, por 
[ledben, fticbft, ftidb! fiacb; in 

©ее ftedbeu, szúrni, ten
gerre szállani 

[leden, flaf, [täte, vmibe 
bedugva lenni 

[teben, [leb! ftanb,flunb, állani 
flebíen, ftieblft, [tiebít, [tiebt!

[labt, geflogen, lopni 
fleif, merev
[teigen, [tieg, geftiegen, emel

kedni
[teil, meredek 
[lemig, fteinídbt, köves 
Stellage, bie, mi, állvány 
©tefibicbeiu, ba§, találkozó 
©telje, bie, mi, &ad)[telje, 

faláb, billegető 
flemmen, ©temmeifen, ba§,

(—), véső
Stempel, bev, (—), bélyeg 
©tenget, bér, i—), szár 
©tépbon, ©tepljanie, István 
©teppe, bie, mi, pusztaság 
fleppen, tűzni, varrni 
[térit, terméketlen 
©tetnfdbnuppe, bie, mi, hulló 

csillag
[tét, [tétig, [tető, állandó, -an 
©teuer, baé, (—), bie, mi, kor

mány, adó
fticbbaíten, megállani helyét 
[heben, [tob, geflohen, szét

szóródni
©tiefel, bér, (—), csizma 
©tiefeltern, bie, mostoha 

szülők
©tiege, bie, sn, lépcső 
©tiegli(5, bér, =e, tengelic

©tiel, bér, *e, szár 
©tier, bér, =e, bika 
[tier, fiteren, merev 
©til, bér, *e, írásmód 
[tinfen, [tauf, geftunfen, 

büzleni
©tipenbium, ba§, меп, ösz

töndíj
ftobern, kutatni 
ftocfen, megakadni 
[töbnen, nyögni 
©tollen, bér, (—), tárna 
©toppéi, bie, mi, tarló 
©töpfel, bér, (—), dugó 
©tör, bér, »e, tok (hal) 
©töienfrieb, bér, *e, rend

bontó
[törtig, ftörrifdb, nyakas 
©tojj, bér, ©töße, flößen, [ließ, 

gejtoßen, lökés 
ftottern, hebegni 
[trad, [tracts, egyenesen 
©träfe, bie, mi, büntetés 
[traff, feszes
©trabl,berken, ßrablen,sugár 
©tröbne, bie mi, gombolyag 
ftramm, feszes 
[tranben, partra vettetni 
©trang, bér, Stränge, kötél 
©trapaje, bie,*e, ftrapajieren, 

fárasztani
©traße, bie, mi, országút 
[tranben fid), vonakodni 
©trauß, bér, ©träuße, csokor, 

©trauße, struc, küz
delem

fireben, törekedni 
[íreden, nyújtani 
©treif, bér, munkabe

szüntetés 
ftreicben, simítani 
ftreiten, [tritt, geftritten, 

civakodni, küzdeni 
©treu, bie, alom 
©triegeí, bér, (—), lóvakaró 
Strieme, bie, mi, sebhely 
[kittig, [treitig, vitás
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©trob, baé, ©troffbalm, bér, 
=e, szalma, -szál 

ftromauf, ftromab, víz ellen, 
vízmentén

©tropfie, bie, mi, strófa 
©trubel, bér, (—), örvény, 

rétes
©trumpf, bér, ©triimpfe, 

harisnya
©trunf, bér, ©triinfe, torzsa 
firuppip, borzas 
jiubieren, ©tubium, baé, 

tanulmányozni 
©tufe, bie, «n, lépcső 
©tuí)l, bér, ©tiitjle, szék 
fhimm, néma
©tűmmel, bér, (—), vég(e) 
©tümper, bér, (—), kontár 
flumpf, tompa 
fiupib, buta
©túrj, bér, ©tűrje, ftiirjen, 

bukás
©tute, bie, mi, kanca 
fiukén,elvágni meghökkenni 
fUifjen, bie, ©tüfje, =n, tá

masztani
©ubjeft, baé, *e, alany 
fubfícibieren, ©ubffription, 

bie, aláírni
©ubftantio, baé, *e, főnév 
©ubflanj, bie, =en, anyag 
fubtrabieren, levonni 
©ubnention, bie, -en, pénz

segítség
fuccefrm, (fufj.) egymásután 

való
©ub, bér, főzet 
©üb, ©üben, bér, dél 
©übne, bie, fűimen, engesz- 

telés
©uite, bie, mi, kiséret 
©ülje, bie, kocsonya 
fummen, zsibongani 
©umpf, bér, ©iimpfr, mocsár 
©ünbe, bie, =n, bűn 
©ünbflut, bie, vízözön 
©uppe, bie, =n, leves

©upplent, bér, =en, helyettes 
fupponieren, feltételezni 
©urrogat, bűé, =e, pótlószer 
fufpenbieren, felfüggeszteni 
füg, édes
©pmboí, bűé, =e, jelkép 
©pmmetrie, bie, részará

nyosság
©pmpatffie, bie, =en, fpmpa* 

tbifcb, rokonszenv 
©pmpbonie, bie, »en, szim

fónia
©pmptom, bűé, »e, kórjel 
©pnagoge, bie, mi, zsinagóga 
©pntap, bie, íptitaftifcb, 

mondattan
©pfiem, bűé, »e, fnftematifcf), 

rendszer
©jene, bie, mi, (@c.' jelenet 
íjientifiícb, (fc.), tudomá

nyosan
X ,

[ Sabaf, bér, =e, dohány 
Sabelle, bie, =n, táblázat 
Sabernafel, baé, (—), szent

ségtartó
Tableau, baé, Sableaup, kép 
Sable bie, b’bote, közös ebéd 
Sabel, bér, tabeln, gáncs 
tagéüber, untertagé, nappal 
tagtäglich, naponta 
Saiűe, bie, »ii, derék 
Saft, bér, »e, taftiereu, ütem 
Sál, baé, Säler, völgy 
Sater, bér, (—), tallér 
Salent, baé, »e, tehetség 
Saig, bér, talgig, faggyú 
Satiéman, bér, talizmán 
Sambour, bér, »e, dobos 

1 tänbeln, Sänbelei, bie, =n, 
enyelegni

Sanne, bie, =n, fenyő 
Sante, bie, »n, nagynéne 
Sapete, bie, »n, kárpit 
Sauejierer, bér, (—), tapejie» 

ren, kárpitos
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»

Sarif, fcer, *e, árszabás 
Savocí,baé,tarodieven,tarokk 
Saffe, bie, *ii, csésze 
Sat, bie, Saten, tett 
tätig, tevékeny 
Sater, bev, (—), tettes 
Satav, bev, =en, Satavei, tatár 
Safse, bie, =n, (állat) talp 
Sau, bér, harmat 
Sau, baé, =e, (hajó) kötél 
Saube, bie, *n, galamb 
tauchen, mártani, lebukni 
taufen, keresztelni 
taugen, alkalmasnak lenni 
töufd)en, megcsalni 
taufenb, taufenbmal, 1000 
Sape, bie, tarieren, árszabás 
Sedmif, bie, teknika 
See, bev, tea 
Seev, bev, kátrány 
Seid), bev, *e, tó 
Seig, bev, =e, tészta 
Seil, bér, =e, rész, 311m Seil, 

részben. 311 teil, (juteil 
werben), részesülni, eineé* 
teilé,anbeventeilé,egyrészt, 
másrészt, meíftenteilé, 
többnyire, teilé = teilé, 
részint

teilen, osztani 
teilbaben, teilneffmen, részt- 

venni
Selegranun, baé, =e, sürgöny 
Selegvapb, bev, *en, táviró 
Selep^on, baé, *e, távbeszélő 
Seleffop, baé, =e, messzelátó 
Sepevament, baé, =e, vér- 

mérséklet
Sempevatur, bie, =en, hő

mérték
Sempo, baé, =e, időmérés 

(zene)
Senue, bie, *n, szérű 
Senor, bev, =e, tenor, magas 

férfi hang
Seppid), bev, =e, szőnyeg 
Sermin, bev, =e, határidő

I Serpentin, bev, terpentin 
’ Sevvain, baé, =§, terep 
Sevvaffe, bie, -n, emelkedés, 

terrász
Serritoríum, baé, *ien, térség 
Sertett,baé,=e,hármas (ének) 
teuer, drága
Seuerung, bie, drágaság 
Sept, bev, =e, szöveg 
Sweater, baé, (—), színház 
Sfjce, bev, (See), tea 
Sbefe, bie, *:t, füzet 
St)ema, baé, =en, tétel 
Sljeobor, Tódor 
Stjeologie, bie, hittudomány 
Sbeovie, bre, tljeoretifd), 

elmélet
Sffevefta, Teréz 
Sbermometer, baé, (—), 
Síjefe, bie, tétel [hőmérő 
Sbomaé, Tamás 
Shron, bev, =e, trón 
Sbunfifd), hal 
Siegel, bér, (—), tégely 
Sieger, bev, (—), tigris 
Siev, baé, =e, állat 
tievifd), állatias 
Sinte, bie, =n, tinta 
Sitel, titulieren,bev,(—),cím 
Soaft, bér, =e, toaftieren, fel

köszöntő
Sob, bei, töblid); tobfvanf, 

tobmiibe, tobfeinb, halál, 
halálos, stb.

Sobeéangft,bie, halálfélelem 
Sobeégefafiv, bie, *en, élet

veszély
Sobfüttbe,bie,m,halálos, bűn 
Soiíette, bie, *n, öltözék 
Sölpel, bev, (—), fajankó 
Sott, bev, Söne, tönen, hang 
Son, bev, -г, agyag 
Sonne, bie, *n, tonna 
Sor, bev, =en, balga ember 
Sor, baé, =e, kapu 
töridit, balga, betören, meg

csalni
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Surnifter, ter, (—), tarisznya 
total, teljesen 
tot, holt
Sote, ter, =n, a holt 
totjcplageii, agyonütni 
töten, megölni 
Sotenbetr, Ьаб, halottaságy 
Sotengräber, bér, (— >, sírásó 
totenblaß, halálsápadt 
Sour, tie, »en, Sounft, ter, 

ut, utas
traben, Srab, bér, ügetni 
Srabition, bie, =en, hagyo

mány
Srafif, bie, =en, szivaros bolt 
Sragbabre, bte, *n, hordozó 

ágy
träge, lomha
Sragöbie, tie, =en, szomorú

játék
Strain, ter, szekerészét 
träüern, énekelgetni 
Sramttmh, tie, lóvonat 
Sran, bér, hal zsír 
Sräne, bie, *n, köny 
tranchieren, feldarabolni 
Sränfe, bie, »en, itató 
drappé, bér, =n, túzok 
Sraufe, bie, träufeln, eresz 
traut, kedves 
Sieber, tie, »n, törköly 
treffen, trifft, triff! traf, ge» 

troffen, találni 
trefflich, találó, pompás 
Srenfe, tie, =n, csikózabla 
Sreppe, tie, »n, treppauf, 

treppab, lépcső 
treten, trittft, tritt, tritt! trat, 

getreten, lépni 
Sribüne, bie, =11, emelvény 
Sribut, ter, »e, adó 
Sricgter, ber, (—), tölcsér 
triefen, troff, getroffen, csu

rogni
triftig, fonlos 
Stiller, ber, (—), trilla 
trippeln, tipegni

Sritt, ber, =e, lépés 
Sriumpb, ber, »e, diadal 
Sröbel, ter, lim- lom 
Srog, ber, Sroge, teknő 
Srompete, bie, »ti, Srommete, 

trombita
Sropten, ter, ( —), csepp 
Srog, ber, kiséret 
Srottoir, bas, gyalogjáró 
Stoiber, trohbteten,trogtem, 

dac, dacolni
triib, Sritbjal, ta», ibie\ 

trübfelig, szomorúság 
I  Sriiffel,bie,»n,szarvasgomba 
I trügen, csalni 
Srutjf, tie, =n, láda 

j  Srümmer, bie, romok 
Stumpf, ter, Stümpfe, tromf 
Srunfenbolb, ber, »e, iszákos 
Sritppe, bie, =ii, ber Srupp, 

csapat
Srutgagn, ber, »gähne, Srut» 

genii0, pulyka (kakas) 
Sfchibuf, ter, =§, csibuk 
Suberfulofe, bie, tüdőgümő 
Sücfe, bie, =n, álnokság 
»tum, »tiimlicb, pl. ^Reichtum, 

ber, »tümer, gazdagság, 
eigentümlich, sajátságos 

Sümpei, ber, (—», mocsár 
tünchen, meszelni 
tun, tat, title)! getan, tenni, 

iüof)l tun, jót tenni, unrecht 
tun, igazságtalanul csele
kedni, leib tun, fájlalni, 
ro b(e) tun, fájdalmat 
okozni

Sünnel, ter -•§, alagút 
Suvnier, taé, turnieren, tor

najáték
Sunn, ter, Sünné, torony 
Sür(e), tie, »n, ajtó 
Sufch, ber, =e, buchen, tus 

I Spphu#,ber,tpphÖő,hagymáz 
Sppu§,ber, =en,tppijch, minta 

I Sprann, ber, =en, zsarnok.
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U.
übel, rossz(úl) 
überall, mindenütt 
Überbruß, bér, überbriiífig, 

unalom
iibereinanber, egymás fölé 
Überfluß,bér,iiberftüífig,bőség 
überhanbnehmen, erőt venni 
Übermut, bér, übermütig, 

pajkosság
überjct)roemmen, elárasztani 
überporteilen, megcsalni 
iiberweiien, überweiét, über» 

wie#, iibevroiefen, bizonyí
tani

überweißen, fehéríteni 
überzeugen, meggyőzni 
überzwercb, überquer, ke

resztbe
übrig, im übrigen, ein übriges!

tun, külömben 
übrigíaffen, übrigiein, meg

hagyni
Uf)r, bie, eu, óra 
llbu, bér, füles bagoly 
Ufa#, bér, parancs 
Ulan, bér, »eu, dzsidás 
umgehenb#, sebesen 
umgrenzen, körülvenni 
umfranzen, megkoszorúzni 
umreifen, körülutazni 
umreißen, lebontani 
Umriß, bér, =ffe, körrajz 
um#, (unt ba§), körül 
umfomeßr, umfoweniger, 

annál inkább 
umjöunbn, körülkeríteni 
umzingeln, körülfogni 
unabläfftg, folytonos 
unappetitlich, undorító 
unbänbig, szilaj 
unbebeutenb, jelentéktelen 
unbegrenzt, határtalan 
unbebilflidb, ügyetlen 
unbewußt, ismeretlen 
UnbiCf, bie, =u,llnbilbe, sérelem

unbillig, méltatlan 
unrecht, hamis 
unentgeltlich, ingyen 
Unflat, bér, unflätig, szenny 
Ungebühr, bie, helytelenség 

i  ungefähr, non ungefähr, vé
letlen

[ ungeniert, fesztelen 
I ungefcbeut, bátor I ungefcbíacbt, esetlen 
ungeftiim, rohamos 
Ungetüm,bae, »e, szörnyeteg 
ungewiß, bizonytalan 
uugejühmt, zabolátlan 
Ungeziefer, bae, féreg 
ungiltia, ungültig, érvény

telen
j Uniform, bie, =en, egyenruha 
Unifum,ba#,egyetlen(dolog) 
UniPerfitcit, bie, =eu, egyetem 
unlängft, minap 
unleugbar, tagadhatatlan 
Unmut, bér, boszúság 
unparteiifdb, pártatlan 
unpaß, unpäßlich, gyengél

kedő
Unrat, bér, piszok 
uureblich, álnok 
unrecht hanbeln, helytelenül 

tenni, unrecht tun ,unrecht 
leiben, szenvedni 

llnfchlitt, bér, faggyú 
unfchlüifiq, határozatlan 
unfelig, boldogtalan 
unfereiner, unjereinő, mi

félénk
imftatthaft, helytelen 
unftet, (unftät), kóbor 
untabelia, gáncs nélküli 
unten, untenan,Don untenauf, 

alul
unterbe#, unterbeffen, azalatt 
untereinanber, egymás közt 
un téré, (unter baá), alá 
untertag#, nappal 
untertan, alattvaló 
unterweg#, útközben



74

Untier, baS, =e, szörnyeteg 
unPerbienterroeije, érdemet- 

lenül
unperbeiratet, nőtlen 
unperläßlid), megbízhatatlan 
unoerfebenS, váratlanul 
unperfebrt, sértetlenül 
umoiberftebli<b,ellenálhatlan 
umoieberbringtiá), helyre

hozhatatlan
unroivtlicf), barátságtalan 
Untoiffenbeit, bie, unroiffent* 

lief), tudatlanság 
u n i t ig ,  számtalan 
üppig, buja 
Ur, bev, (=ej), bölény 
Urafjn, bér, =en, ős 
uralt, ősrégi
Urlur.be, bie, *n, okmány 
Urlaub, bér, szabadság 
Urne, bie, =n, veder 
Urteil, baS, »e, urteilen, Ítélet 
—ut, Slrmnt, bie, VJermut, 

szegénység.

V .
Vagabunb, bér, »en,csavargó 
Pafant, Vaíanj, bie, =en, üres 
Valuta, bie, pénz (érték) 
Vanitie, bie, vanília 
Vaíaű, bér, =en, hűbéres 
SSafe, bie, =n, díszedény 
Vater, bér, Väter, atya 
Vateruníer, bűé, miatyánk 
Vegetation, bie, növényzet 
Veildben, baS, (—1, ibolya 
Veit, Veitétan^, Vitus-tánc 
Ventil, baé, »e, szelep 
Veranba bie, tornác 
Perbieten, baS, Verbot, meg

tiltani
»erbitten, kikérni 
Perbammen, kárhoztatni 
Verbilt, baS, =e, Ítélet 
perbolmetfcben, tolmácsolni 
perborren, elszáradni 
perbrießen,Perbroß,perbroifcn,

boszantani, Verbruß, bér, 
boszuság, perbrießlicb, 
boszantó

Perbufjt, elhülve, -ámulva 
Peref)elicf)en, férjhez adni 
pereiteln meghiúsítani 
Perfertigen, készíteni 
pergebenS, hiába 
pergeffen, Pergiffeft, Pergißt, 

pergiß! Pergaß, pergeffen, 
elfelejteni

pergeßlid), feledékeny 
pergeuben, elpazarolni 
pergießen, pergießt, pergoß, 

Pergoffen, ontani 
Pergilben, (gelb), sárgulni 
Vergißmeinnicbt, baS, ne

felejts
Verhältnis, baS, »ffe, viszony 
perßaßt, gyűlöletes 
Perbeeren, elpusztítani 
perbeblen,perboblen,eltitkolni 
Perbeißen, Perbieß, ígérni 
Perbefen, elbűvölni 
perböbnen, gúnyolni 
perjäbren, perjäbrt, elévülni 
Perlaffen, Perläßt, perließ, el

hagyni
Perieden, megsérteni 
Perleugnen, eltagadni 
perleumben, rágalmazni 
Perlieren, Perlor, elveszteni 
VerlieS, bűS, *fe, (Verließ), 

börtön
perlofen, perloft, kisorsolni 
Verluft, bér, »e, veszteség 
Permäblen, férjhez adni

Permieten, kibérelni 
Permiffen, permißt, permißte, 

nélkülözni
permittelS, Permittelft, segít

ségével
permuten, gyanítani 
pernebmen, pernebmlid), ér

teni, érthető
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»erraten, »errät, »erriet, Ser= 
räter, ber, (—), áruló 

üerrecfen, eldögleni 
berreníen, kificamítani 
»errucfit, gonosz, »errücft, 

bódult
Ser§, ber, =fe, vers 
»erlaubt, elküldött 
»erfäumen, elmulasztani 
»erfdjeudjen, elriasztani 
»evfdjieben, Sevfcbiebenbeit, 

(=n), külömbség 
Serfcf)(eij3, ber, =e, eladás 
95erfcf)(u§, ber, -fdiliiffe, »er« 

ftíbíiefjen, zár, zárni 
»erfcbinäbeii, megvetni 
»erfdimi^t, ravasz 
»erfebren, megsérteni 
»erfengen, elpörzsölni 
üerfenferi, elsülyeszteni 
»erftegcn, elfogyni 
»erföbnen, kiengesztelni 
»er(taucf)en, megrántani 

(lábat)
»erftoblen, lopva 
»erftiimmetii, megcsonkítani 
»ertänbeln, elfecsérelni 
»erteibigen, védeni 
»ertifat, tetőirányos 
»ertujdjen, eltitkolni 
»erroabren, megőrizni 
»enoabrlofen, »emabrloft, 

elhanyagolni
»enoaift, üevtuaifen, ffiaife, 

bie, =n, elárvulni, árva 
Sertoaíter, ber, (—), igazgató 
»emanat, Sermaiibtfcbaft, bie, 

rokon
»eraegen, »erroogen, merész 
»erroeifen, »ert»ie§, »ert»ieien, 

Sert»ei§, ber, dorgálni 
»emefen, cevmeft, »erroefte, 

elrothadni
»ernnrreii,»erroirrt,»enuorren, 

összezavarni 
»ertoitroet, özvegy 
»erhärtet», elkényeztetni

»erdeiben, »ersieh, meg
bocsátani

Sefper, bie, »n, vecsernye, 
uzsonna

Seteran,ber, =en, régi katona 
Setter, ber, »n, unokatestvér 
Sezier, ber, =e, (Sefir), török 

miniszter
Siabuft, ber, =e, völgyáthi

dalás
Sicefönig, ber, =e, (Síje.)

helyettes király 
Sieb, baé, =er,»iebifcb, barom 
»ieíeé, »iet 9ieue§, in »ietem, 

sok
Sielfraß, ber, =e, sokatevő, 

torkos borz 
»ieHeid)t, talán 
»ier, aűe »iere, auf aűen »ieren, 

mind a négy, — négykéz 
—láb

Siertel, ba§, (—), »ierteiíen, 
negyed, felnegyedelni 

Signette, bie, =n, címkép 
Sifar, ber, =e, helyettes 

(plébános)
Siftor, Siftoria, Viktor 
Sitía, bie, =n, nyári lak 
Sinjeng, Vince 
Sioline, bie, =n, hegedű 
Siotonceü, Siolonceüift; kis 

bőgő, ©ейо, baé, Seűiff, 
ber, *en, kis bőgős 

Siper, bie, =n, vipera 
Sirtuoé, ber, =fen, művész 
Sifton, bie, =en, látomány 
Sifitation, bie, =n, »ifttieren, 

kutatás
Sifite, bie, =n, látogatás 
Sitrioí, baS, gálic 
SlieS, Ьаё, =e, (Stieß),gyapjú 
Sogei, bei-, Söget, madár 
Sogt, ber, SÖgte, Sogtei, bie, 

felügyelő
Sofabet, bie, =n, szó 

1 Sofat, ber, =e, hangzó
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twüauf, ootteubl, töűig, tel
jesen

SBolf, bal, Söölfer, nép 
tonnöten fein, szükségesnek 

lenni
ton redjtlwegen, tonflatten, 

géljén, jogszerint, meg
történni 

toralter«, régen 
torául, tm torául, előre 
torbem ezelőtt 
torberhanb, egyelőre 
Soreltern, bie, ősszülők 
Sorfahr, bér, »en, ős 
torljanben fein, meglenni 
torlieb, fiírtieb (nehmen), 

megelégedni vmivel 
tormittagl,(Sormittagl), bel 

Sovmittagl, délelőtt 
Sormunb, bér, gyám 
Strname, bér, »n, előnév 
tornehm, előkelő 
Sortat, bér, »rate, torríitig, 

készlet
tori, (tor bal) elé 
Sorfap, bev, »fätje, torfählich, 

szándék
totfdnejjen, Sorfdiujj, bér, 

(fdiiiffe), előlegezni, előleg 
Sovftcht, bie, tovftd)tlhaiber, 

elővigyázat
Slovipann, bér, elő fogat 
Sorted, bér, »e, előny 
tortrcfflidi, kitűnő 
torwörtl, előre 
torjeiten, beizeiten, injeiten, 

ju^eiteti, in feiten bér 9?ot, 
ezelőtt, idejében 

tutgär, közönséges 
Sultan, bér, =e, tűzhányó.

Ю.
2S?acf)e, bie, =n, őrség 
Slacholber, ber, boróka 
S?ad)l, bal, wächfern, viasz 
wacbfen, rnudil, gewadpen, 

nőni

wacfeln, inogni 
tradfer, derék 
Slabe, bie, =n, lábikra 
Slagé, bie, =n, mérleg 
ttagen, Slagéba!!, bev, merni 
Slagén, bér, (—), kocsi 
wägen, wiegen, wägt, wiegt, 

wog, gewogen, mérni 
Slaggon, ber, »I, vasúti kocsi 
Slapl, bie, *e, wählen, vá

lasztás
Slafjn, SSaf)nfmn, ber, té

velygés 
wähnen, vélni 
wahr, wahrlich, való 
wahren, megőrizni 
währen, wätjrenb, tartani 

(időről), míg 
! wahrnehmen, észreveni 
wahrfagen, jósolni 
Slähntng, bie, »en, pénzérték 
Slaib, ber, festőcsülleng 
Síaife, bie, *n, árva 
2S?a(, ber, Slalftidi, ber,»e, cet 
Slalhaűa, bie, istenek lakása 
SSaífitre, bie, *n, valkür 
Slalftatt, bie, »en, harcmező 
Slaftad), ber, =e, heréit ló; 

»en, oláh
SJaűfahrer, ber, (—), S-aíí» 

faf)rt(en), bie, zarándok 
Wohlfahrten,

Slatrojj, bal, »ffe, rozmár 
S5aÍ3e, bie, *n, henger 
Slaml, ber, Süämfer, ujjas 
Slanft, ber, *e, potroh 
Slappen, bal, (—), címer 
Slave, bie, *n, árú 
Slärter, bev, (—). ápoló 
—wävtl, totwärt!, előre 

riicfroärtl, hátra 
warum, miért
wal, w el; welhalh, welwe» 

gén, mi, miért 
Slarje, bie. »n, bibircs 
Slafen, ber, (—), gyep 
waten, gázolni
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SBatte, bic, mattieren, vatta 
meben, mob, gemoben, szőni 
medbfeln, 2Bed)§íer, bér, (—), 

váltani
2Beb, 2Bef)e, bal, SBebmut, 

bie, baj
mebe tun, fájni 
meljen, fújni
2Bebr, =en,Sanbmebr,bie, hon

védség
mebren, gátolni 
meidten, mid), gemicben, 

engedni
SBeibe, bie, -n, fűzfa, legelő 
2Beibmann, bér, deute, vadász 
SJBeibmerf, bal, vadászat 
SBeiffe, bie, meinen szentelés 

£  Seiner, bér, (—), tócsa
2Beil)nad)ten, bie, karácsony 
SBeibrauch, bér, tömjén 
meitanb, boldogult 
meilcn, időzni
SSJeife,bie, *n,mód, dal,meife, 

SBeiepeit, bie, bölcs 
meiíen, miéi, gemieien, utalni 
meilniad)en, elhitetni 
meilfagen, jósolni 
meifj, meinen, fehér, -iteni 
roeit,roeitab, meitber,meitaul, 

messze, messzire 
meiter, bel meiteren, obne* 

meiterl, továbbá 
meitUíufig, körülményes 
meit|'d)id)tig, távoli 
meitfuítig, messzelátó 
SBeigen, bér, búza 
meid) ein, meid) eine; meld) 

äBunber, meid) ein Bol, 
milyen sors 

äBell, ber, »je, harcsa 
melid), 3Beílcblanb, (külföldi) 

Olaszország
UBenbeltreppe, bie, *n, csiga

lépcső
menben, manbte, gemanbt, 

megfordítani
ménig, ein fíein ménig, kissé

m en n, bal ЯВепп unb bal 31 ber, 
ha

mer, mel, meffen, ki, kié 
merben, mirbt, mtrb! roarb, ge* 

morben, kérni, toborozni 
roerfen, mirft, mirf! marf, 

geroorfen, dobni 
Sßerfte, bie, *n, hajógyár 
ЯВегд, bal, кос 
SBcrgelb, bal, er, bírság 
2Berf,bal,=e,mirten,ÍBertítatt, 

2Berfftütte,bic,mű, műhely 
SBermut, ber, üröm 
mert,3Bert, ber, értékes, érték 
mei, mesbalb, melmegen, 

meffen, kié, miért 
meíentlidi, im mefentlidten, 

lényeges
2Befpe, bie, *n, darázs 
metten, SBettíauf, ber, fogadni, 

versenyfutás
3Betterleud)ten, bal, villogás 
mepen, 2Be(3ftein, ber, köszö

rülni, — kő 
2Bt)ift, bal, kártyajáték 
SBidn'e, bie, fénymáz 
midéin, gombolyítani 
SBibber, ber, ( —), kos 
miber, mibrig, ellen, miberle* 

gén, megcáfolni, 2Biber= 
lacber, ellenfél, roieber* 
fpenftig, makrancos, er= 
mibern, felelni 

mibmen, ajánlani 
SBiebebouf, be, *e, banka 
mieber, újra, vissza, ÍBieber* 

geburt, újjászületés, mié* 
berljaUen, visszahangzani, 
mieberl)olen, ismételni, 
roieberfduen, kérődzen . 
mieberfe^ren, visszatérni, 
mieberfom men,visszajönni 

miegen, magén, miegt, rodgt, 
mog, gemogen, mérni, 
(nyomni súlyban) 

miegen, ringatni, íBiege, bie, 
»it, bölcső

77
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wiehern, nyeríteni 
Sffiiefel, baé, (—), menyét 
wiewofjl, ámbár 
2Siíb6ret, baé, vad(pecsenye) 
wiűen§ fein, akarni 
willfahren,willfährig engedni 

(vmiben)
Siűfotnmen, SBiűtomm, bér, 

isten hozott! bewitlíom* 
men, üdvözölni 

willig, hajlandó 
SBiütitr, bie, wiltfürlich, ön

kény, -es
wimmeln, hemzsegni 
wimmern, nyöszörögni 
2Bitnpeí,bet, (—), hajólobogó 
SBimper, bie, *n, szemszőr 
SBinbet, bie, =n, pólya 
winfeín, nyöszörögni 
SBinjer, bér, (—), vincellér 
wínjig, piciny 
SBipfel, bér, (—), sudár 
SSirhel, bér, (—), örvény 
SBirwarr, bér, zűrzavar 
SBirt, bér, =e, korcsmáros 
Sßißbegierbe, bie, tudásvágy 
miffen, weiß, wußte, gewußt, 

tudni
wiffentlich, tudva 
Witwer, bér, (—), SBitwe, bie, 1 

=n, özvegy
SBodbe, bie, =n, hét,wöcf>entíicí), 
2Bot)l,ba§, wot)l, vlkinek java,

jól
wohlauf, egészséges 
2Bot)lfat)rt, bte, jólét 
wohígehoreit, tekintetes 
wohlgemut, jó kedvű 
SBoßltüt, bie, =en, jótétemény 
wohnen, SBoßnung, bie, *n, j 

lakni
28oüe, bie, wollig, gyapjú 
woűen, wiűft, wiű, gewollt, 

akarni
SBolluft, bie, wotlüftig, kéj 
womöglich, lehetőleg 
wonnig, kéjes

worauf, worin, miből,miben 
JBracf, ba§, »e, hajóroncs 
2Such§, bér, növés 
wühlen, ®ewüpl, ba§, túrni 
íffiulft, bér, SBülfle, duzzadt 

hely
wunbernehmen, nimmt wum 

bér, csodálni
íöürbe, bie, =n, würbig, mél

tóság
SBürfet, bér, (—f, kocka 
würgen, fojtani 
Söurm, bér, SBürmer, féreg 
SBurft, bie, Söürfte, hurka 
SBnrjeí, bie, =n, gyökér 
witrjen, fűszerezni 
2Mfle, bie, =n, pusztaság, 

sivatag
SBut, bie, wüten, düh 
SBüterich, bér, =e, dühöngő,

■e.
íenie, bie, *n, rövid költe

mény

2)
9)pftlon, baö, betű

3 .
3 acfe,bie,=n,jacfig, kiállórész 
jähe, ßahigfeit, bie, szívós, 

-ság
3 a£)l, bie, =n, jdhlen, szám 
jafjm, jühmen, szelíd 
3 ahn, bér, ЗЭДпе, fog 
jaljnen, fogzani 
3üfjre, bie, -V, köny 
3 apfenftreich, bér, takarodó 
jappeln, vergődni 
járt, gyenge
3 auberer, bér, (—), 3 <»tberin, 

*nen, bűvész
3 aum, bér, 3 ®ume, kantár 
3 aun, bér, 3 ^une, kerítés 
jaufen, jaufte, gejauft, tépni 
3 eche, bie, *n, költség 
3 e£)e, bie, »n, lábujj
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jepn, 10
3epent, bev, tized 
jef)mi,3eE)iung, bie, fogyasz

tani, 4ás
jeicpnen; 3etebenbiKb,8eid)en- 

ftunbe, rajzolni 
jeipen, jiep, gegietjen, vádolni 
3cifig, bér, =e, csíz 
3eit, bie, =en, eine ^eitlang, 

berjeit, idő, egy ideig 
jeitlebenl, eltefogytáig 
3eíle, bie, =n, cella, sejt 
gélt, bal, ;e, sátor 
Jement (Sement), bér, fal

ragasztó szer 
3enitp, bér, tetőpont 
3enfur, bie, =en, cenzúra, 

i  osztályzat
3entigramm, (Sentigr.) bal, 

századgramm 
3entimeter, bér, (Sentim.) 

századméter
3entner, bér, (—), mázsa 
3entrum,bal, =en, középpont 
3cppir (ЗерЬрг', bér, =e, 

enyhe szél
3epter, bal, (bér) (—), kor

mánybot
3eremonie, bie, «n, szertartás 
jerren, 3errbi(b, bal, rán

gatni, torzkép 
3etergeíd)vei, bal. jajveszé

kelés
3ettel, bér, (—), cédula 
3eug, bér, és bal, =e, kelme 
3eugnil bal, =ffe, bizonyít

vány
3icfíein, bal, (—), gida 
3ieá)e, bie, =n, fölhuzat 
3iege, bie, *n, kecske 
3iegel, bér, tégla 
jiepen, 30g, gejogen, húzni 
jiemen, gejiemen, jiemlicp, 

illeni
3ierat, bér, 3ier ê, bie, =n, 

dísz
3iffer, bie, =n, számjegy

3igeuner, bér, (—), cigány 
3iűe, bie, =n, csónak 
Bimbeí, bie, (n), cimbalom 
3immet,3iinmt, ber,>e, fahéj 
jimperlicb, nyafogó 
3inf, bal, horgony 
3iim, bal, ón 
3inl, bér, »fen, bér, kamat 
3'pfeí, bér, ( - ) ,  csücske 
3irbet6aum, 3>v'belnuß, bér, 

cirbolya fenyő 
3irfel, bér, (—), körző 
3irfular, bal, »e, körözvény 
jirfuliercn,(circ.)körben járni 
3irful, bér, cirkusz 
jitpen, círpelni 
3ifterne, bie, =en, (—), (Sift.) 

vizfogó
3ifterjienfer, bet, (—), (Sift.) 

cisztercita
3itabeUe, bie, (=n), vár 
3)tat, bal, =e, (Sit.) idézet 
3it^er, bie, =n, citera 
3ibit, bal,(Síd.) nem katona 
3iDÜifation, bie, (Siü) mű

veltség
3ofe, bie, =n, komorna 
goűang, hüvelknyi 
3oűinte, bie, *n, vámvonal 
3ölibat, bal, nőtlenség 
Зоне, bie, =n, földöv 
3oo(ogie, bie, állattan 
3uber, bér, (—), veder 
Juden, rángatózni 
jiíden, (kardot) rántani 
3udev, ber,3uderfanb, cukor 
3ufaíí, bér, »fäCfe, véletlen 
jufolge, infolge, következ

tében
3ügeí, bér, (—), kantárszár 
jugitte palten, javára írni, 

juredpt legen, eligazítani, 
juftatten fommen, javára 
válni, juteil werben, ré
szesülni, juwege bringen, 
megtehetni, ju SBerfe 
geben, elvégezni, jugrunbe
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gelten, tönkre menni, (gu 1 
®runbe\ gunidjte machen, 
tönkre tenni, gu tRate | 
fatten, összetartani, ян 1 
eigen nehmen, birtokába 
venni, gu nabe treten, ! 
nagyon közel lépni, gu- 
nufemadjen, hasznát venni 
guftanbe fommen, létre j 
jönni, guíieb tun kedvére,1 
guleib tun, kárára tenni 
gu fdfanben werben (gu 
©djanben) megszégyenül
ni, gumute fein, (§u iOZute) 
kedvben lenni, я» SBiffen 
fein, akaratát teljesíteni 

gumeift, guf)öcí)[t, guoberft, gu- 
üörberft,guimcf)ít leginkább 

gum minbeften, legalább 
gumuten, föltételezni 
3unobme, bie, szaporodás 
Sutiamé, bér, *n, mellék-név 
gíinben, gyújtani 
gunft. bie, 3ünfte, giinftig, 

céh
Зипде, bie, =c, güngeln, nyelv 
gunut3,gu Ohitj unb frommen, 

hasznára 
gupfen, ráncigálni 
gürnen, haragudni 
guriicf, vissza 
gufammen, együtt 
gufef)enbé, szemlátomást 
gutunlicf), szives, kezes 
guberlafjig, megbízható 
gubieí, gufefir, attjuoiel, 

nagyon

guttúber, ellen 
gugeiten, beizeiten, ingeiteit, 

öorgeiten, néha 
graicfcn, megcsípni 
Згоапд. bér, kényszer 
groar, ámbár 
3wedf, bér, =e, cél 
3roeife(, bér, (—), gmeifeté* 

oí)ne, kétség
gwerá), (quer), übergwerdb, 

keresztbe
3roerd)fcll.ba§,*e, rekeszizom 
Згоегд, bér, =e,3toergin, törpe 
ЗшеЦ'Ле, bie, -n, 3 lüetí(í)fe, 

szilva
3roicfel, bér, (—), ereszték 
3toiebacf, bér, kétszersült 
3roiebe(, bie, -n, gwiebeln, f| 

hagyma
3wielid)t, Ьлё, szürkület 
3»iefpalt, bér, meghasonlás 
3»JÍctrad)t, bie. egyenetlenség 
3roiűing, bér, =c, iker 
groiuqen, 3® inger, bér, kény

szeríteni, börtön 
gminíevn, pislogni 
3»irn, bér, cérna 
groifcfjen, közt 
3»ift, bér, =e, civakodni 
gmitfdiern, csicseregni 
3roitter, bér, (—), korcs 
groőlf, tizenkettő 
3qflop, (®t)ílop)ber,-en,óriás 
3l}f(uS, (Sl)fln§), bér, kör 
ЗрЦпЬег, (Sp l) bér, henger 
3ppreffe, (®pp.) bie, ®n, 

ciprusfa
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