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.A..
Abart, kiváló faj.
AbSthmen, kitttzesíteni, kiizzasztatni (tégelyt, űzőkét)
ké.
AbStzen des Salzes aus dem
Haselgebirg, kiétetni víz
zel a sót sb., abátzen mit
Sáure, leótetni savannyal
».
AbbShen des Schwefelmannchens, kénfonalat puhítani
6., abbahen des Meilers, kiizaasztani a bogsát erd.
Abban, fejtés, a fejtéskelye;
= lefejtett hely; evés; Offener Abbau, nyilt, fölszin
ti f. schwebender Abbau,
dőlésszerinti f. streicbender
Abbau csapásszerinti f. Ab
bau mit breitem Bliok, szé
les nyilámu f. Abbau anlegen, fejtést rendezni, kez
deni ; Abbau treiben, fej
teni ; in Abbau nehrnen,
fejtésre venni; in Abbau
stehen, fejtésben állani 6.
Abbauen, fejteni b.
Abbauí'eld, fejtési terület,
fejtésben lévő terület b.
Abbauhorizont, fejtési szint
6.

Abbankarte, fejtési térkép b.
Abbaulehre, fejtéstau 6.
Abbanmethode, fejtésimód,
rendszer b.
Abbau mit breitem Bliek,
széles pásztáju fejtés 6.
Abbau mit Querstrassen,
fejtés keresztváj ásókkal b.
Abbaumittel, fejthető köz 6.
Abbau mit Versatz, fejtés
berakattál b.
Abbauort, fejtő vájatvég 6.
Abbaustösse, fejtési osztályok
6.
Abbaustrasze, paszta, fejtőpászta b.
Abbaustrecke, fejtési nyilam
*>•
Abbauwttrdig, fejtésre méltó,
műre való b.
Abbauwttrdigkeit, fej tés r e
méltóság, mürevalóság b.
Abbauzimmerung,
fejtési
ácsolat b.
Abbeitzen mit Sauren, leétet
ni savannyal v.
Abbilden, ábrázolni.
Abbinden, összekötni, meg
kötni ácsolatot é.
AbblSttern, lefoszlani, lecserepedzeni.
Abblatterung, lecserepedzósleíbszlás.
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Abbllcken, pillanolni ko.
Abbohren, fúrni, megfúrni a
kőzetet; abbohren die Wás~
ser, vizet lecsapolni fúró
lyukkal 6.
Abbohrer, befejező fúró b.
Abbolzen, abstempeln, kidúczolni, kitámasztani 6.
Abbrand, tűzi fémveszték,
tűzi apadék, tűzi fogyaték,
elégés ko.
AbbrSnder am Eisenfriscbherde, tüzhelylapok a vaskészelő tűzhelyen ko.
Abbraudseite des Eisenfrischherdes, =?= Formaeita, fúkaoldal a vaskószolő tűzhely
nél ko.
Ahbrecben das Gresteiu, le
fejteni a kőzetet 6., abbrechea ein (üebáude, lebonta
ni, fölszedni, lerontani é.,
am Lobne abhrechen, béré
ből levonni; von der Dicke
des Mauers abbrechen, a
fal vastagságából elfogni £,
von deni Grichtsatze abbrechen, az adagot alábszájlítani ko.
Abbreiten, kiszélesíteni, lapítani, das Blech a.bbr«iten,
a lemezét kilapítani kg..
Abbrennea, a, m. duroh
Feuersetzen gewinnen, tüzelés által raivelni b., abbrenoen der Bohriöcher,
fúrólyukat elrobbantani 6.,
abbreunen a. m. abrösten,
megpörkölni ko.
Abbröckeln,
el morzsolódni
6.
Abbrftckig, letörhető b.
Abdachen, lefödolesmi, lelep
lezni 6., a. m. abschrágen,
iejtösífcni, lejtősen ásni é.
Abdackung, lejtősség begylejtő,

Abdachungswinkel,
lejtés
szög é.
AbdSmmen, elgátolni, gátot
vetni, elrekoszteni b.
Abdampfen, elgőzölni, elpá
rologni »., abdammpfen lassen, elgőzölögtetni, elpároltatni v.
AbdSmpfen, elgőzölögtetni,
elpároltatni e.
AbdanipfgefSsz,
elpárló
edény 6.
Abdampfofen, párló keinencze ké.
Abdampfpfapne, párló üst v.
Abdampfschaie, párlócsészo,
párolta tó v.
Abdánkén a. m. verabschieclen, elbocsátani, elereszte
ni szolgálatból, hivatalból;
a. m. Dienst aufgeben, le
köszönni, lemondani 6.
Abdankung, leköszönés, le
mondás, elbocsáttatás b.
Abdanknngssehein, elbocsátó
levél, elbocsátvány b.
Abdarren, a. m. trockneu,
száritani, aszalni, abdarren
die Kienstöcke, csurgatni
ko.
Abdarrofen, csurgatópest ko.
Abdarrprocess, esurgatási főÍjamat, aszálási folyamat
ko.
Abdeekarbeit, lefedés, a fedü
letnivelése, fölszinti rnivelés
6.
Abdeckbau, 1. Abdeekarbeit.
Abdceken, fedelet bontani,
é., abdacken das Hangende, lefedni, a fedüt mivelni
*>•

Abdörrstein, esurgatási kénv
ko.
Abdrehen, lecsavarni, leestergálni gé.
Abdrnek, lenyomat

Abeisen, lejegezni, a jeget
leszedni b.
Albend, a. m. West, nyugat
b.
Abeiularbeit, esteli, éjjeli
munka b.
Abendgang, nyugatra csapó
teíér b.
Ábendort, nyugati vájatvég
6.
Abendschiclit, éjjeli munka
szak b.
Abfahren, elmenni; abfahren
eine Grube, a. m. befahren,
bejárni a banyát; abfahren
das Ende einer Lagerstátte, végét érni a telórnek
b., 1. abdanken.
Abfall, hulladék; Abfall des
Gebirges, lejtősóg; Abfall
des Wassergrabens, vízeresz *., Abfall des Metallgehaltes, szegényűlés 6.,
Abfalleisen ,
huíladékvas
ko., Abfall des Bergwerkes,
hanyatlás b.
Abfallapparat, ÍYeifallapparat, váltókészülók fúrásnál
b.
Abfall leiden, szegényülni 6.
Abfallen der Klüfte o. Gan
g é , elválás, elszakadás;
Abfallen der Wáser, elfolyás b. 1. Abgehen.
AbfaJleiid, lejtős.
Abfal rÖhíre, eresztőcső g.
Abfállstiick am Freifallbohrer, eső rész a szabadon eső
fúrónál b.
Abfalzen, hornyolni é.
Abfangen, felfogni, megtá
masztani, alátámasztani b.

Abfangscheere, fúró villa b.
Abfassen' fogalmazni, szer
keszteni irást.
AMSumen, lehabozni ko.
Abfeilen, lereszelni gé.

Abfertigen, végezni (valaki
vel) , kielégíteni (valakit)
elküldeni (valakit szolgála
tából) b.
Abfertlgung, elbocsátás, el
küldés a szolgálatból; vég
kielégítés
nyugalombér
vagy nyugalomdíj helyett
bAbfeuern das Bohrloch, el
sütni a fúrólyukat b., ab
feuern den Schmelzofen,
kifuvatni a kemenczét kg.
Abfiederüng, csipkedek pv.

AbfiederungsraÜine, csipkedékkeret pv.

Abflederungströg, csipkedékteknő pv.
Abfiltrírén, leszűrni 6.
Abflaheh, Abflauen die Plachen, öblíteni ponyvát b. •
Abflanimeh, ellángoftaíni ko.
Abflaufass, öblitő kád *.
Abflauherd, pony vászér "*.
Abflusz, lefolyás; Abfluszgraben, vízhárító á r o k ; Abfluszbrett, ereszláp ».
Abformen, idomítani, le
nyomni a mintát ko.
Abfrisehen ein Gesteis, fel
frissíteni a kőzet félűletót
b.
Abfuhr des Geldes, beszol
gáltatása, befizetése a pénz
nek, pénzszállítmány.
Abführén das Wásser, leve
zetni a vizet; abfiAren das
Geld, befizetni, beszállítani
pénzt; abführen das Geratbe, elkoptatni b.
Abführungsrohr,
levezető
cső gé.
Abf&Uen a. m. wegfüllen,
eltakarítani b.
Abgabe, átadás b.

Abgaben, adók.
Absatig an Matériái, hiáoy
az anyagban; Metallabgáng,
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fémvészték; Feuerabgang, Abgraben einen Teich, tavat
tűzi fémveszték ko., a. m.
lecsapolni, kiszántani b.
hulladék ko.
Abgreifen des Geldes, kopta
AbgSngig, hiányzó.
tás pv.
Abga'ngschmelzen, hulladék Abgusz, öntvény, öntemény;
einen Abgusz machen, min
olvasztás ko.
tába önteni; Abgusz a. m.
Abgebautes F é l d , lefejtett
Rückstand, öntési maradók
terület, kiaknázott terület
ko.
6.
Abgeben das Gedinge, szak- Abguszpfanne, sóüst sb.
Abhalten dio Wásser durch
mányt átadni 6.
Verdámmung, visszatartani
Abgebepfahl, jelző karó b.
b.
Abgebepunkt, jelölt pont,
jelespont b.
Abhang, lejtő, lejtőség; Abhang der Gebirge, hegylej
Abgebrochenes Láger, sza
tőség ; gelinder A b h a n g ,
kadozott telep b.
lankás, meneteles, ereszke
Abgehen cines Ganges vom
dő hegyoldal: steiler Ab
anderen, elszakadás, elvá
hang, meredek hegyoldal.
lás b., Abgehen eines Ma
terials, hiányzás.
AbhSngcn den Kunstsatz,
Abgehendes Láger, telérszaleoldani a szivatyút gé.
kadék 6.
AbhSrten das|Eisen, edzeni ko.
Abgekömme, 1. Abgehendes. Abhauen eine Strecke nach
Abgelagert, lerakódott, lera
dem Fallen des Ganges, dő
kott, ülepedett f.
lés szerint vájni, ereszked
ni b., 1. abteufen.
Abgelegenes Erz, avult érez
b.
Abhauen, tör ék élni b.
Abgemattetes Kohl, szénpor Abheben die Schlacken, le
ko.
emelni salakot ko., abhe
ben das Taube vom Siebe,
Abgenieselt, elhasznált, el
leszedni meddőt z.
kopott b.
Abgesondert, elkülönitett 6. Abkebeschlacke, gyüjtősalak
ko.
Abgespreitzt,
kitámasztott,
Abhieb, die Stelle, Jwo die
alátámasztott 6.
weitere Gewinnungsarbeit
Abgesteckte Linie, kitűzött
eingestellt wurde, fejtésvonal bm.
vége b.
Abgestemme, á tálka b.
Abhobeln, legyalulni é.
Abgestumpft, csonkult.
Abgestumpfte Kanté, tom Abholzen, levágni erdőt erd.
Abhub, fölzék ko. z.
pított él á.
Abgestutzt, csonka.
Abhubkiste, fölző lapát, z.
AbgewShren, átírni bánya- Abhütten, a. m. unwirthrészvényt, átengedni 6.
schaftlichen Bau treiben;
alles herausnehmen, damit
Abgieszen, önteni ko.
der Bau verfalle, kifosztani
Abgleichen, kiegyengetni c.
a müvet 6.
Abgltthen, tüzesíteni, izzítani
ho.
Abkarren die Erde, elszállí
tani talicskával é.

Abkehren, 1. abdanken.
Abkehren aus der Arbeit,
fölmondani a munkát b.,
abkehren das Wasser, el
zárni vizet ss., abkehren die
Kehrherde, seperni a seprő
szórt 55.
Abkehrperiode, seprésszaka
z.
Abkehrsekein, elbocsátvány,
búcsú levél, elbocsátási bi
zonyítvány b., 1. Abdankungsschein.
Abkehrzettel,
1. Abkehrschein.
Abkehrzeugniss, 1. Abkehrschein.
Abkippen, koppén eine Nagelspitze, szeghegyét letör
ni é.
Albkistern, salakot szedni ko.
Abklopfen (len Pfannenstein,
leverni s. b.
Abknapen, törékelni b.
Abknistern das Salz, sót elsustorogtatni ké.
Abkomiucn, 1. Abgehen.
Abkolllen. Heveingewinnen
beim Kohlenbergbau, sze
net fejteni b.
Abkohlen, 1. abhtitten b.
Abkreuzung, keresztfeszíték
é., keresztezés b.
Abkrusten, 1. abklopfeu.
Abküklbleeh, hűtőlemez pv.
Abkühlen, hűteni, hűlni.
Abkiiklfasz, hűtő edény.
Abkiiklungstheorie, kihalési
elmélet f.
Abladen, lerakni, lerakodni.
Ablagern, lerakódni, leüle
pedni, lerakni f.
Ablagerung, vakod vány, le
rakódás f.
Ablangen, hosszában vájni,
hosszvájat b.
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Ablassen, leereszteni; das
Roheisen ablassen, lecsa
polni ko.
Ablastebogen, Ablastungsbogen , gyámív , gyámbolto
zat c.
Ablasz des v Wassers, vízeresz,
zúgó, csatorna z., Ablass a.
in. Abstichöffnung, csaplyuk
fto., Ablass der Salzsoole,
sóvízvezeték sb.
Ablaszfluder, zsilipcsatorna
z.
Ablaszgrube, sóvízgödör s. b.
Ablaszkasten, sóvízszekrény
s.b.
Ablaszofen, csőtárna sb.
Ablaszpütte, átjáró ereszke
s.b.
Ablaszrolír, Ablaszröhre, ki
vezető cső, lecsapoló cső gé.
Ablaszseite, csapoldal ko.
Ablaszschleusze, zsilip z.
Ablauf, lefolyás ; Ablauf der
Zeit, idő eltelte.
Ablaufen, elcsillézni, elhor
dani, elszállítani b., lefolyni
gé.
Ablaufbank, csurgó pad.
Ablatlfrinne, ereszcsatorna z.
Ablaugcn, kilúgozni ko.
Ablauganstalt. lúgzó mű, lúgzó intézet ko.
Ablaughütte. lúgzó mű, lúgzó
intézet ko.
Ablaugkasten, lúgzó szekrény
ko.
Ablauterbottich, mosókád z.
AblSuterherd, tisztáló szer z.
AblSuterjunge, tisztáló fiú a.
AblSuterkiste, tisztáló lapka,
szérlapka z.
Ablautern, tisztítani, tisztálni b.
AblSutertrommel, mosó ko
sár z.
21

AblSuterung, tisztálás z.
ÁblSuterwasser, tisztálóvíz
s.
Ablegen, elbocsátani b.
Ábleiteil, elvezetni, leszár
maztatni.
Ableitrohr, elvezető cső gé.
Ábleitungsgrabeii, vízeresztő
árok a.
Ableitungskanal,
elvezető
csatorna é.
Ableitungsrinne,
elvezető
vályú z.
Ablenken, eltérítni, ablenlenken die Magnetnadel,
elhajlítni b.
Ablenkuug der Magnetnadel,
elhajlás bm.
Ablenkungswinkel, elhajlási
szög bm.
Abliefern, beszolgáltatni, beszállttni, elszállítni 6.
Abliegen, avulni; ablicgen
lassen, avultatni.
Ablohnen, bért fizetni.
Ablohuuilg, bérfizetés, bér
számla, Ablohnungsbogen,
bérfizetési iv b.
Ablohnungszettel, berszámla, fizetési ív b.
Ablösclien Kaik, megoltani
é., ahlöschen Eisen, lehű
teni ko.
Ablöschpfanne, oltó serpe
nyő pv.
Ablösen, elválni b., fölválta
ni, megváltani.
AbJÖSUilg, váladék, leválás
&., fölváltás, megváltás.
Abíösungsbetrag,
váltság
összeg.
AblősungsflSehe, választó lap,
repedek b.
Ablősungspreis, megváltási
ár.
Ablothen, lefuggélyezni b.
Abinai"ken, határt jelölni bm.
Abmarkung, határjelőlés bm.

Abmeiszeln, levésni gé.
Abmessen, megmérni bm.
Abmessung, méret bm.
Abmodelil, lemintázni ko.
Abinuthen, felkérni bánya
telket b.
Abnahme, a. m. Verminde- •
rung, silányodás, fogyás;
a. m. Absatz, kelet; a. m.
abeopiren, másolás; Ab
nahme des Gedinges, szakmány lemérés, átvétel í>.,
abnahme des Streichens und
Yerfláchens, csapás és dőlés
meghatározása bm.
Abnahmsgrosclien, alkuga
ras b.
Abnahinsverbaltnisz des Calibers der Walzen, a hen
gerek üregezésének fogyás
aránya ko.
Abncliuieu das Geding, szakmányt lemérni, átvenni &.,
abnehmen das Streichen,
Verfláehen, csapást dőlést
meghatározni b., a. m. vermindern, fogyni, silányul
ni 6., abnehmen die Stunde, leolvasni b.
Abnehmer, vevő, vásárló.
Abnehiner für die Fördergefasze an der Hángebank
eines Schachtes, lecsatló b.
Abnieseln, elkoptatni b.
Abnieten, leszegecselni g.
Abnützeii, 1- abnieseln.
Abpfacllten die Holzkohlen,
megmérni a szenet.
Abpfachter, szénmérő.
AbpfShlen, elczövekelni, elkarózui b.
Abpflöeken, kiczövekelni bm.
Abpicken, letördelni, törókelni b.
Abplaniren, kiegyengetni é.
Abplatten, meglapítani ko.
Abplattung, lapultság f.
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Afcplattung d e r E r d e , föld
lap últsága f.
Abplötzen, 1. ablöschen.
Abpraegen, pénzzé verni pv.
Abprallen, visszapattanni
Abpréllen, visszarúgni.
Abpritsehen, cgyeriítni, suly
kolni.
Abquetschen, lecsipetni.
Abquieken, foncsorítani ko.
Abquiekbeutcl, fonesorzacskó ko.
AlKjiuirlen, fel habarni ko.
Abraiten, leszámolni.
Abraitschein, 1.
Ajjkehrsohein.
Abraitzettel, 1. Abkehrschein.
Abraüelien, elfüstölögni ; abraucheu lassen, elfüstölőgtetni ko.
Abrauchpfamie,
pároltató
serpenyő ké.
Abl'aum, hordalék é., Abraum. ober der Lagerstátte,
telérfödelék, fedő talaj 6.
Abraumarbeit, lefödés, letakarítás 6., 1. Abdeckarbeit.
Abrauüibau, a. m. Tagbau,
fölszinti váj ás b.
AbrSumen, elhordani, eltaka
rítani, lefödni 6., 1. abdecken.
Abraumsalz, fedüsó sb.
Abraspeln, lereszelni gé.
Abrfechnen, loszámolni, be
számítani.
Abrechnung, leszámolás, be
számítás.
Abríiiben den Verputz, simí
tani vakolatot é.
Abricbicn, egyengetni, ido
mítani, alakítani; abrichten mit dem Hammer, rudalni vasat ko.
Abrichthaiuiuer, rudaló pöröly ko.
Abriclitstock, a. m. Ambosz,
rndaló üllő ko.

Abrisz, rajz, vázlat.
Abritzen, egy telepet ismét
elérni b.
Abrösten, megpörkölni ko.
Abrunden, kikerekíteni, in
runder Zahl, kerek szám
ban.
Abrüsten,
eltakarítani az
állást, é.
Abrutschen, csuszamlani 6.
Abrutsclmiig, csuszamlás 6.
AbsSgen, elfűrészelni é.
Absaigern, csurgatni ko., absaigern a. m. absenkeln,
függélyezni bm.
Absaigerschnur, függélyzsinór bm.
AbsSubern, eltakarítani 6.
Absatz, kelendőség, kelet;
neuer Absatz, uj szakasz;
Absatz a. m. Stufe, sarok
b.
AbsStzig, szakadozott, szaka
dékos, szakadatos b.
Absatzgebiet,
kelendőségi
környék.
Absatzweise, szakadékosan,
szakadatosan.
Abschabsel, vakarék ko.
ÁbschStzén, becsleni, meg
becsülni valaminek értékét.
Abschatzcr, becslő.
AbseMtzung, becslés.
Abschailfeln, ellapátolni a.
Abschaum, hab.
AbschSuinéh, lehabozni, ha
bot leszedni ko.
Abschéiben, tárcsát szedni
ko.
Abscheidef&ustel,
különítő
kalapács b.
Abscheiden, elkülöníteni b.,
abscheiden das Gold vom
Silber, válatni pv.
Abscheiduíig, elkülönítés b.,
Abscheidung des Goldes
vom Silber, válatás pv.
Abscheeren, lenyírni ko.
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Abschiehten, osztályozni 6.
Abschleben, elszállítani b.
Abschienen, megmérni bm.,
abschienen das Eiseu, la
posra verni lapítani ko.
Abschieszen, elrobbantani a
fúrólyukat b.
Abschlackcn, salakot elvet
ni ko.
Abschlag, előpénz, foglaló.
Abschlagen das Kraftwasser,
letérítni erővizet z., ab
schlagen das flieszende Eisen, letéríteni a kifolyó va
sat ko., abschlagen eine
Münze in Zinn, pénzdara
bot kinyomni ónba pv.
Abschlagfludcr, vízvető z.
Abschlaggerinne, vízvető z.
AbsehlSgig, tagadólag, eluta
sítói ag.
Abschlagschaufel, térítő la
pát ko.
Abschlagschütze,
vetőzsilip
z.
Abschlagsgraben,
leeresztő
árok z.
Abschlagwasser, leterített víz
z.
Ahschlagszahlung, előpénz,
foglaló.
Abschlagvorrichtung, vizet
• lebocsátó készülék z.
AbschlSmnien, iszapolni; a.
m. Schlámmen, szerelni z.
Abschleissen, elkoptatni.
Abschleppen, elszállítani b.
Abschliehten das Holz =
nachputzen nach dem Hobeln, simítani é.
Abschlichthamnier, simító
kalapács ko.
Abscbliessen eine Rechnung,
befejezni, bevégezni, bezár
ni, számadást; abschliessen
einen Vertrag, kötni szer
ződést.

Abschluss, zárlat; Absohluss
der Rechnung, számadási
zárlat, kiegyenlítés, mérleg.
Absehluszsuinine, kiegyenlí
tési össKeg, végösszeg.
Abschmelzen,
leolvasztani,
leolvadni ko.
Absehniieden, kikalapálni,
kovácsolni gé.
Abschneiden (Lagerstátte) ,
elvágódni 6.
Abschneiden de Markstatte,
függélyes határ b.
Absehnitt, szelet, szakasz.
Abschnitzl,
Abschnittlein,
nyirudék ko.
Abschniiren das Holz, zsinórozni. csapó zsinórral meg
jelölni é.
Abschöpfen, lemeríteni, le
fölözni.
AbschrSgen, abstossen die
scharfen Kantén des Holzes, levenni a szögletek
éleit é.
AbschrSinmen, réselni, rést
vájni 6.
Abschrecken, lehűteni ko.
Abschreiben, leirni, lemá
solni, leszámítani; abschrei
ben Bergantheile, 1. abgewábren.
Absehreibung, törlesztés.
Abschroten, törékelni b., le
metszeni, levagdalni ko.
Abschrottmeissel,
metszővéső.
Absehrottstock, véső csap pv.
Abschiirfen ein Terrain, fel
kutatni területet b.
Abschiissig, meredek.
Abschützen, vizet elzárni;
gépet megállítani z.
Abschwarten das Holz, le
hántani é.
Absehwefeln,
kénetleníteni
ko.

Abschwefelung, kénetlenité
ko.
Abschwefelungsperiode, ke
neti enités. szaka ko.
Abschwefelungsprocess, kénetlenitési folyam ko.
Abschwemmung,
elmosás,
lemosás f.
Abscisse, szegvény hm.
Abscissenaxe, szegvény ten
gely bm.
Abseigern, függélyezni bm.
abseigern, csurgatni ko.
Abseilen, elkoptatni kötelet
b.
Abseite der Münze, pénz hát
lapja pv.
Absenkeln, függélyezni bm.
Absenkelung,
függólyezés
bm.
Absenken a. m. abteufen,
lemélyeszteni, lemélyesztés,
ereszke b.
Absetzen , lerakni; absetzen
im Wasser, leülepíteni, le
rakódni z., absetzen eine
W a a r e , eladni; absetzen
ein Stück von einer Stufe,
letörni; der Gang setzt ab,
a telér elfordul, der Adél
setzt ab, az érczvitel meg
szakad b.
Absetzig, 1. Absátzig.
Absicliern, szérkelni a.
Absieden, forralni pv.
Absinken, 1. Absenken, ab
teufen.
Absocken im Gradirwerke,
lecsepegni sb.
Absohlen das Seil, elkopni 6.
Absondern, elkülöníteni 6.,
osztályozni s.
Absonderung, elválás, váladozás, elkülönítés 6., Ab
sonderung im Gangé, vála
dék b., körnige Absonde:
rung, szemcsés v. kubische
Absonderung, köbös v. ku-

glige, sphaeroidische Abson
derung, tekés, gömbös v.
massige Absonderung, tö
mör, tömeges v. plattanförmige, bankförmige Ab
sonderung, lapos, szalagos,
réteges v. sáulenförmige
Absonderung, oszlopalaku v.
schalenförmige
Absonde
rung, homorú, öblös v.,
stanglige Absonderung, szá
las v., kristallinische Ab
sonderung, jegeczes váladék
b.
AbsonderungsMche, válasz
tó lap b.
Absonderungsgefasz, külö
nítő edény z.
Absonderungskluft, elválási
hasadék f.
Absonderungs-Zustand, el
válási állapot f.
Abspannen, kitámasztani 6.,
abspannen die Bergarbeiter,
elcsábítani a munkásokat
más bányához b.
Abspannen, 1. Abfangen.
Absperren,
elzárni,
den
Dampf, elzárni gé.
Absperrhahn, zárcsap gAbsperrklappe, záró szelep
gé.
Absperrohr, zárcső g.
Absperrpippe, zárcsap g.
Absperrventil, zárószelep gé.
Abspreitzen, kitámasztani 6.,
1. abfangen.
Absprengen, lerepeszteni, le
feszíteni 6.
Abspringen, a. m. einen
Schurf verlassen, elhagyni
kutat&et b.
Abspülen, kiöblíteni v.
Abspülung, elmosás, lemosás

f-

AbstShlen, megaczélozni 6.
Abstaiuincii, le váj ni 6., le-.
vésni é,
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Abstand, távolság, különb
ség.
Abstattgeln, a. m. markscheiden, mérni, kitűzni bm.
AÖStatten Bcricht, jelentést
. tenni 6.
Afostáttúng, lefizetés.
Absteéheiseli, csapoló vas ko.
Abstechén, lecsapolni, lecsapolás ko., abstechén ein
Máasz, mértéket lemérni
bm.
Abstechherd, csapoló tér ko.

Abstechgmbé, gyűjtő gödör

-

Abstöszmaschine, véggyalugóp g.

Abstószungskraft,

ellökési

erő.
Abstreifen, lehorzsolni.
Abstréií'eisén beimWalzwerk,
horzsolóvas ko.
Abstreifmeiszel, horzsoló vé
ső , Abstreifmeiszel beim
Walzwerk, horzsoló vas ko.
Abstreifplatte bei Walzen
horzsoló lap ko.
AbsMcn, fölzék, tájt; BleiAbstrich, ólomtajt ko.
Abstricharbeit, ólomtajt ol
vasztás ko.
Abstrichblei, taj tolom ko.
Abstrichbleitreiben,
tájt
ól om üzelés ko.
Abstricheisen, fölző horog
ko.
Abstríclifriscllen, ólomtajtolvasztás ko.
Abstrichfrischlacke, ólomtajtolvasztási salak, tajtsalak ko.
Abstrichholz, tajtszedő ko.
Abstíichkeílze, tajtszedő ko.
Abstrichziéhen, tajtot szed
ni ko.
Abstrossen, talppásztákkal
lefejtem b.
Abstufen, fokozni; abstufen
cin Erzstűck, letörni a bá
nyában érczdarabot, törékelni b.
Abstuí'ung, fokozat.
Abstumpfen, eltompítani, el
tompulni.
Abstflrzen, lezubintani ír
Abteufen, mélyeszteni, mélyesztós. ereszke b.
Abtheiíen die Erze, osztá
lyozni érczeket a beváltás
kor ko.

ko.
Abstechspaten, csapoló lapát
ko.
Absteeken, kifűzni bm.
Abstéeksekh"ur, in érő' zsinór
bm.
Abstfeekstab, jelző karó bm.
Absteifen, merevíteni b.
ATbstéigeh, leszállni b.
Absteigimg in den Graben,
ároknyilás a.
Abstellen daz Geblase, meg
állítani fúvót ko.
Abstellstííridér, kicsatló áll
vány gé.
Abstéllstaíigé, kicsatló rúd
gé.
Abstemmen, 1. abteufen.
Abstentpeln, alátámasztani
6., 1. abbolzen.
Ab stich, lecsapolás ko., A'bstichlocli, lecsapoló lyuk
ko., Abstichauge, lecsapoló
lyuk ko.
Abstriehbrust, csapoldal ko.
Abstiehgrubé, 1. Absteehgrube.
Abstichherd, 1. Abstechgrube.
AbsticMoch, csapoló lyuk ko.
Abstichspiesz, csapoló vas ko.
Abstichstange, csapoló vas ko.
Afistichtiegel, csapoló tégely Abtlieilungsgrabcn,
osztóárok z.
kó.
Abstoszen, levágni e.
Abtneiliingspost, osztag ko.
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Abtrag, lerovás; Abtrag des
Gebirges, hegyvágás.
Jí^trageii, lehordaui, lovágui;
" Abtragen die Schuldigkeit,
leróni, lefizetni tartozást.
Atytraufbühne, ereszállás b.
Abtraufen, lecsepegtetni.
Abtrccken, 1. abladen.
Abtrecken, lerakni.
Abtreibarbeit, uzelés
ko.,
Abtreibarbeit bei der Ziuimerung, cseglyemunka b.
Abtreibeholz, üzelőfa ko.
Abtrcibelohn, üzelési bér ko.
Abtreiben, üzelni ko., abtreiben bei der Zimmerung, cseglyézni b., abtrei
ben das Gestein, lerepeszteni, lemivelni b., abtrei
ben ein Gesenke, lehajtani
ereszkét b.
Abtreiber, üzclő ko
Abfcreiblierd, íizelő tűzhely
ko.
Abtreibhut, üzelő kupak ke.
Abtreibhütte, üzolö kohó ko.
Abtreiboíen, üzelő tűzhely
ko.
Abteibproeess, üzelési folyam
ko.
Abtrieb, üzelós ko.
Abtroekneii, szárítani; Abtrocknen des Flötzes durch
Streekenaufschlusx,
szik
kasztani b.
AbtrocknuHgsherd, szárító
tűzhely pv.
Abtrpcknungsraiter, szárító
rosta pv.
Abtrocknungsschale, szárító
csésze pv.
Abverdienen, leszolgálni, le
dolgozni tartozást.
Abyieren, négyszögíteni aknagárdozatot b.
Abvierung, az aknagárdozat
négyszögitése b.
Abvísiren. irányozni bm.

_

AbwSgen das Gewicht, inérlegelni; a. in. nivellireo,
lejtezni, szintezni bm.
AbwSgehaus, mérlegház.
AbwSgen, szintezni bm., meg
mérlegelni.
AbwSglatte, szintező lócz bm.
ÁbwSrmen, melengetni ko.
AbwSrmofen, a. m. Temperofen, hutőpest ko.
AbwSssern, szikkasztani ko.
Abwpichung der Magnetnadel, delejtű elhajlása bm.
Abweiehungswinkel, elhaj
lási szög ím.
Áhwellv, a. m. Zapfenlager,
csapágy z.
Abwerfen die Schlacke, sa
lakot elvetni ko.
Abwerfhaggen, vetővilla, sa
lakvilla ko.
Abwerfschaufel,
vetőlapát
ko.
Abwiegen, mérlegelni, meg
mérni.
Abwinden, letekerni csigával
é.
Abwirken, bevégezni a sófőzést sb.
Abwittevn, elmállani b.
Abwitterung, el mállás b.
A b m t t e r u n g s t e i c h fflr Ei
sensteine, vaskőmállító tó
ko.
Abwitterungsprodukt, málladék b.
Abzapfen, lecsapolni tavat,
vizet z.
Abzeichnen, lerajzolni, le
másolni bm., a. m. bezeichnen, kijelölni bm.
Abziehbüchsen, levonó szelencze pv.
Abziehen das Wasser, lecsa
polni b.j a. m. destilliren,
lepárolni »., abziehen von
dem Lohne, levonni a bér
ből b., abziehen von einer
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&mme, kivonni összegből;
abziehen von der Oberfláche (les geschmokenen Metalles, fölezni, leszedni ko.,
abziehen die TJnebenheiten,
lesimítani g.
Abziehfeüe, simító reszelő g.
Abziehschleifstein,
levonó
köszörű pv.
Abziekstein, köszörű kő é.
Abziminern, ácsolni 6., a. m.
behauen, megfaragni é.
Abzirkeln, körzővel kimér
ni é.
Abzucht für's Wasser, vízhárító csatorna é., Abzucht
im Gemauer der Oefen,
nedvhárító csatorna ko.
Abzug, a. m. Unreinlichkeit
an der Oberflache der gescbmolzenen Metalle, fölzék
tájt ko. ; Abzug vom Lohne,
levonás bérből; in Abzug
bringen, levonni; Abzug
des Wassers, levezető víz
árok.
Abzngsarbeit, fökékolvasztás ko.
Abzugsblei, fölzékólom ko.
Abzugfrischen, fökékolvasztás ko.
Abzugsgrabeil, csapoló árok
*.
Abzugshaggen, fölzék horog
ko.
Abzugskupfer, fökékréz ko.
Abzugslech, Mzékkénv ko.
Abzugsniederschlagsarbelt,
fökékejtőolvasztás ko.
Abzugsreiclilech, dús fölzék
kénv ko.
Abzugsreichspeise, dús fölzékfémeg ko.
Abzngsrinne, csaholó csator
na z.
Abzugsrobkupfcr, nyersfölzékréz ko.

Abzugsrokkupferarbeit,
nyers fökékrézolvasztás ko.
Abzugsrohlech, nyers fökékkénv ko.
Abzugsröhre für Wasser, csa
poló cső, Abzugsröhre für
Raucb, kürtő ko.
Abzugsrösche, csapoló árok
z.
Abzugsrohschmelzen, nyers
fökékolvasztás ko.
Abzugsrohspeise,
nyersfölzékféuieg ko.
AbzugssaigerkrStz,
fökékcsurgatási vakarék ko.
AbzugssaígerkrStzstein, fölzékcsurgatási vakarékkénv
ko.
Abzugsschlacke, fökóksalak
ko.
Abzugsschuielzen, fökékolvasztás ko.
Abzugsspeise, fökókfémeg ko.
Abzugsspeiserohkupfer, fölzékfémeg olvasztási nyers
réz ko.
Abzugsstein, fölzókkónvAo.
Abzugswerkblei, fökett üzelékólom ko.
Acceleration, gyorsulás.
Aceessist, járulnok.
Accessorisch, járulékos.
Aecessorische Bestandtheile, mellesleges alkatrészek

f-

Accessorische Cteinengtheile, mellesleges elegyrészek,
esetleges alkatrészek f.
Accessorium, járulék.
Arcord, alku.
Acc ordarbeit,
alkumunka,
szakmánymunka b.
Accordiren, megalkudni.
Accumulator, akkumulátor,
erőgyüjtő gé.
Acerotherium, acerotherium

f-

Aehat, agátkő á.
Achatmandelstein,
achátmandulakő f.
Aehromfttisch, szinvevő (len
cse) bm.
Aeksbohrer, agyfúró g.
Aehse, tengely g.
Aehsel, Ácbseluug des Zapí'ens, csapváll é.
Achselband, váll kötés é.
Aehselbrett, vállalj 6.
Achselsiíil, hám b.
AckseiiMeeh, tengelyvas, marokvas ko.
Aeksenhals, tengely csap gé.
Aehsenlager, csapagy gé.
Achseniiagel, tengelyszeg.
Achsenfing, pengökarika.
Achsenzapfcn,
tengely csap
gé.
Achteck, nyolczszög á.
Acktstfindige Sohiclit, nyolc/,
órai munkaszak b.
A e h t s t ü n d l e r , nyolca óráig
dolgozó b.
Acidite. aciditek f.
Aeta, iratok, irományok.
Actenkastcn, iromány szekrény.
Actenuisiszig, okmányszerű.
Aetenstellage, iromány áll
vány.
Acüe, részvény.
Actiencurs, részvény árfo
lyam.
Aetiengesellsehaft, rész vény társulat.
Aetiva, vagyon.
Acüvschalden, követelések.
Actirstand, vagyon állás.
Activveraiögen, vagyon ér
ték.
Actuar, jegyző.
Adél, érczdússág ; den Gang
in Adél aní'akren, dúsán
ütni meg a télért; der Adél
hált an, a dúsérezek elő-

jö vétele tartós ; der Adél
brickt in kurzen Mitteln,
a dúsérczek rövid köuekben jőnek elő b.
Adelseinschub, 1. Adelsvorschub.
Adelsertreekung, érczdússág
terjedelme b.
AdelsinSchtigkeit, érczdús
ság vastagsága b.
Adelspunkt. 1. Adelsvorsekub
b.
Adelsschub, 1. Adelsvorsckub.
Adelsvorseh nb, dúsórcztol ulás b.
Adept, bűvös vegyész v.
Ader, ér; Erzader, érczér 6.
Aderehen, erecske.
Aderig, eres.
Adeireích, erekben dús.
Adhaesion, tapadás.
AdkaesionsMehe, tapadólap.
AdhíMísiöBSkraft,
tapadási
erő.
Adjunct, segéd.
AdjustiPen ,
kiegyengetni,
igazítani, fölszerelni, sza
bályozni g.
Adjustirung,, kiegyengetés,
igazítás, fölszerelés, helyesí tés^ szabályozás g.
Adjustirwage, igazító mérleg
taelyesító mérleg, szabályozó
mérleg g.
A d j u s t i r w e r k , igazító, sza
bályozó készülék pv.
Adjatum, sególydíj.
Adlerstein, csomós homokkő

fAíímiiiistration, közigazga
tás.
Administratív,
közigazga
tási.
Adiuinistrativbeliörde, igaz
gatóság.
AdmiívistratOT, igazgató.
A d m i n i s t r i r e n , igazgatni.
21*
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Admissionsklappe, fojtó sze
lep g.
Adouciren das Eisen, lágyí
tani a Tasat ko.
Aelter im Felde, régibb jogú
b.
Aelteste, Bruderladens, társpénztári választmányi ta
gok b.
Aemtlich, hivatalosan.
Aequivalent,
egyenérték,
vegyarány v.
Aequivalentenlehre, vegyáranytan v.
Aerar, kincstár.
Aerarial, kincstári.
Aerodynamik, légerőtan.
Aerostatik, légnyugvástan.
Aescher, mit Aetzkalk vermengte Aschenrückstande
von Seifensiedereien, csáva
kb.
Aestrich, szobakövezet é.
Aether, éter v.
Aetzen mit Sáuren, etetni.
Aetzkali, marókáli e.
Aetzkalk, égetett mész.
Aetzlange, marólúg.
Aetz nátron, maró nátron v.
Aetzstahl, sávosaczél ko.
Afflnation, finomítás ko.
Afflnlren, finomítás; Affiniren des Silbers, ezüst válatás pv., Afflniren des Groldes, ai-any válatás pt>.
Afiinitiit chemische, vegyrokonság, Affinitat doppelte,
kettős vegyrokonság ».
Al'ter, a. m. das abgeschlammte taube Mehl, mosalék z.,
After a. m. ítückstande der
Kupfer und Silberschmelzarbeit, olvasztási maradék
ko.
After art, korcsfaj.
Afteroelehnung, másodado
mány 6.

Afterdampf, fojtó lég, lég
robbanás után b.
Aftererz, hulladékércz z.
Aftergrafoen, mosalék árok z.
After krystall, áljegecz á.
Afterrinne, mosalék csator
na z.
Aftersilber,
hulladékezüst,
tisztátalan ezüst ko.
Ágens, hatószer, ágens f.
Agent, ügynők.
Agglomerat, törgyület á.
Aggregát, halmaz á.
Aggregationsform, halmaz
alak á.
Aggregationszustand,
hal
mazállapot.
Aggregattheilchen, halmaz
részecske á.
Agio, ráfizetés.
Agtstein, borostyánkő á.
Ihnliche FlSchen, hasonló
lapok á.
Aiehen, mértéket szabályoz
ni.
Aichmaasz, szabványmérték,
Aichmaasz von Schwind
lég mérő ko.
Aiehpfahl, vízmérő czövek..
Akanthit, akanthit f.
Aktinometer, hősugármérő.
Alabaster, gipsz á.
Alaun, timsó á.
Alaunbergwerk, timsóbánya
b.
Alaunbruch, timsófejtés b.
Alaunerde, timsóföld á.
Alannerz, timsóércz á.
Alaunfels, timsószirt.
Alaunhütte, timsógyár 6.
Alannkics, timsókovand á.
Alaunlange, timsólúg.
Alaunsehiefer, timsópala á.
Alaunsiederei, timsógyártás.
Alaunstein, timsókő á.
Alaun wasser, timsó víz.
Alannwerk, timsógyár.
Alchímie, aranycsinálás v.
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Algebra, betümennyiségtan.
Alhidade, körivmérő bm.
Alhidadenrcgel, körivmérő
vonalzó bm.
Alimentation, élelmezés.
Alimentationspunipc, tápoló
szivatyú gé.
Alisonit, rézkéneg á.
Alkáli, ég vény, alkáli v.
Alkaliniseh, ógvényszcrü ».
Alkáliseh, ögvónyos v.
Alkaloid, égvénydék v.
Alkohol, borszesz v.
AUaminnta Gescbaft, kiske
reskedés.
Alligation, fómelegyítés.
Allophan, színváltó, allophan

fAllotropie, kiüönalakuság «.
Alluvial, alluviális f.
Alluvium, áradmány á\
AllurialgcMlde,
alluviális
képződmények f.
Almandin, gránát á.
Alpen, alpesek f.
Alpengebict, alpesterület f.
Alpenkalkstein, alpesi mész
kő f.
Alpcnkohlc, alpesi szén f.
Alphabetfeilen, betureszelő
pv.
Alpinische Schichten, alpesi
rétegek f.
Alpuiiiiincheii, bányarém.
Alteisen, ócska vas.
Altén, die, elődök b.
Altén Maim findcn, berakatra bukkanni b.
Altér Maiin, berakott, régi
vájat b.
Altersklasse, korosztály.
Altersrecht, elsősógi jog 6.
Altersreihe, korsorozat f.
Altersskala, korosztályzat f.
Altér Vorrath, régi készlet
b.
Altes Eisen, ócska vas.
Alté Zeche, ovés 6.

Alté Zttge, régi huzatok bm.
Altgesell, öreg legény.
AlthSuer, fővájár b.
Aludel, biganysürítő ko.
Aluminate, timagok, aluminátok ko.
Aluininatschlacke, timagsalak, aluminátsalak ko.
Aluminium, timany, alumí
nium v.
Aluminiumoxyd,
timéleg,
aluminiuméleg;
Alumi
niumoxyd hydrat, timéleg
bydrat,
aluminiuméleghydrat;
Aluminiumoxyasalze, timéleg sók, alumi
niuméleg sók v.
Amalgám, foncsor ko.
Amalgamation.
foncsorítás
ko.
Amalgamationsrftckstand,
íoncsorítási maradvány ko.
Amalgamgold, foncsorarany
ko.
Alamalgamirapparat,
fon
csorító készülék ko.
Amalgamiren,
foncsorítani
ko.
Amalgamirfasz, foncsorhordó
ko.
Amalgamirhof, íoncsorítási
tér ko,
Amalgamirhfitte, foncsorító
mű ko.
Anialgamirlauge, foncsorlúg
ko.
Anialgamirmörser, forcsormozsár ko.
Amalgamirmiihle,
foncsormolna z.
Amalgamirwerk, foncsorító
mű ko.
Amalgamirsilber,
foncsorezüst ko.
Ambosz, üllő ko.
Amboszbahn, üllő foka ko.
Ainboszfutter, üllőtök ko.
Ambosstock, üllőtőke ko.
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üllőtöké Anbaiikohle,

gyűrű ko.
Amethyst, kovasav, ametiszt
á.
Ammóniák, ammóniák t>.
Ammoniakalaun, ainmoniaktimsó v.
Ammoniaksalz, ammoniaksó
v.
Ammoniten, ammonitek /*.
Ammoni te n k a l k , ainmonitmészkő f.
AJMmoniumverbíndiimgen,
ammónium vegyületek ».
Amoibit, 1. Gersdorfit.
Amorph, alaktalan á.
AmortisatiOH,
törlesztés ;
Amortisation einer verlorenen Urkunde, megsemmi
sítés.
Amphlbol, amphibol, szarutüolo f.
Amt, hivatal.
Amtlicher Verschlusz, hiva
talos zár.
Attltseid, ftissíti eskü.
Amtsbandhing, tiszti eljárás.
Amtsinstruction,
hivatali
utasítás.
Aiutskanzlei, tiszti iroda.
A m t s p e r s o n a l e , tiszti sze
mélyzet.
AartspAieht, tiszti kötelesség.
Amtsschreiber, tiszti irnok.
Amtssiegel, hivatalos pöcsét.
Anitsvorstand, hivatalfönüfc.
Aiuuliren, zoamnczoxni ko.
Analyse, vegyelemzós «.
Awalysiren, elemezni v.
Analytiker, vegyeleimző v.
Analytiseh, vegyetemízési ».
Anamovphose, alakváltozás
ét.
Anbacken, sülui valamihez
ko.
Anbübcn, 1. Abb&lien.
Anbam, hozzá építés é_
Aiibawett, gyámot hagyni 6.

vészen ilékszén
b.
Anbausalz, veszendéksó sb.
Anbiegen, mellékelni iratot.
A n b l a s e n , megindítani ol
vasztást ko.
Anblasen den Hochofen, megindítaui ko.
Anbreehen, megtörni, meg
szegni, megnyitni b.
Anbruch, a. in. Brucb, törés ;
der Anbruch ist glatt, a tö
rés sima; das Erz hat einen glatten Anbruch, az
érez sima töretií; Anbruch
a. m. Erzaufschlusz, érczes
nyitvány; reicher Anbruch,
érozbendús nyitvány 6., An
bruch ín der Treibherdm§8se, ezüstgyökér ko.

Anbrüsten^-d^^ohrloehes,
begyezés b.: ""'' '
Anbiindeln der Bohrröhren,
beaggatni a fúrócso^eiEet b.
Anehilophns, anchilophus f.
Ancien n i t a t ,
korszerinti
rangsorozat.
Andammen, elgátolni &.
Andtesit, andesit f. . t ,
A n d r a n g des W a s s e ^ vizáradáS 6. :;
A n d r e a s k t e a z , "dia • Gánge
maciién ein, telérkereszt b.
Andrea;skrenz eioes Hochofens, keresztcsatorua ka.
Andrelien die Scbraubenmutter, rácsavarni g\, ahdrehen, ráesztergálni g.
Anemometer, szélmérő k&.
Anfachen, a. m. schüren,
szítani tüzet ko.
Anfaliren in die Grabe, be
szállni a bányába; anfahreo einen Gang, megütni a
télért 6.
Anfahrt, beszállás, bejárás 6.
Anfahrtscbaeht, beszálló ak
na 6.

Anfahrtstube, 1. Anstáltstube.
Anfall, a. m. Wideflagér, tá
maszhely 6.
Anfangsfoohrer, rövid véső 6.
Anfangsgcschwindigkeit,
kezdetbei í sebesség.
Anfangspimkt, kezdő pont
bm.
Anfeueín, befutni ko.
Anflllg a. in. Beschlag, verő
dök 6., Erzanflug, érez
hártya b.
Anfrischen, felújítani köze
tet 6.
An fügén, összeereszteni é.
Anführen das Bergeisen, il
leszteni 6., anführen a. m.
zufüliren, behofdani b.
AnfHhrpFObo, hányókémle b.
Angeben, a. m. einen P u n k t
bestimmen', kitűzni, kije
lölni bm.
Angeflogen, verődékes b.
Angei án der Kanne, beim
Treibherd, horog ko.
Angelaufén, 1. Angeflogen.
Angelegt, a. m. mit einem
Sfciele rersehen, nyelezett
6., angelegt zur Arbeit,
munkába állított b.
Angeln, sarok ko.
Angesdimancht, 1. Angeflo
gen.
Angewaclísen, odanőtt á.
AngewSge, csapállvány g.
Angewelle, csapvánkos g.
Angewittert, málladozó á.
Anglesit, ólomsulfá-t, ólomvitriol á.
Ailgreifen den Abbau, megkezdeui fejtést 6.
Awgriff, markolat.
AngrifTspunkt, foatásporit g.
Angriffsfliíehe,
hatásfelütet
b.
AnlalteH, méréshez fogni bm.,
Anhalten des Adels, tartós
ság b.
/
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Ailhaltspunkt, kezdőpont btit.
AnhSngen, falakgatni g.
Aithangfóld, pótlótelek b.
Anhangmasz, pótló telek b.
Ankohlén, a. m. anzünden
die Meiler, gyújtani bogsát.
Anhaspeft, felszegezni horog
szeggel b.
Anhanen, megütni télért b.
Anheben, megemelni, emelést
kezdeni b.
Anhieb, nyitváuy b.
Anhulen, 1. Anheben.
Aliliub, emelkedés *.
Ahíibkreis, emelési kör s.
Anliydrit, calciumsulfát d.
Ankehren, megtölteni vízzel
sb.
Arikehrsehurf im Salzgebirge, vizeroszke sb.
Anker, kapcsoló rúd, falkapocs ko.
A n k e r d u r c h s c h u b , kapocsfogó ko.
Ankerphttte, kapcsoló lap ko.,
falkapocslap é.
Ankert'iegel, kapocsfogó hő.
Ankerschieite, kapcsoló sín
ko.
AnkerseWraube , alapzatcsa*
var gé., kapcsoló csavar é.
Ankerzapfeii, horgascsap g.
Anklammern, megkapcsolni
é.
Anklopfen, kopogatni b.
Ankuppelu, rákapcsolni g.
Anlage eines. Werkes, telep,
telepítésé.
Anlagscapital, befektetési tfrke.
Anlassen, die Arbeit, meg
indítani ;
anlassen
dett
Stahl, lágyítani aczélt ko.
Anlauf, emelkedés, a. m.
Kehre auf einer schiefeá
Ebemé, kanyarulat é.
Aulaiifarbeit, eine
Eisenípiscliiiiethode, bogazáS' ko,
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Anlaufbrelte,
kanyarulat
szélessége é.
Anlaufcisen, bogazó rúd ko.
Anlaufen, futtatui vasat ko.,
anlaufen
beim
Eisenfrischen, bogazni ko., anlau
fen lassen die Sohle einos
Stollens, emelkedni a tár
na talpával, hágtatni b.
Anlaufenlassen, hágtatni é.
Anlanffarbc, futtatás színe
ko.
Anlauffrischen, bogazó ké
szelés ho.
Anlanfkolben, készelő bog
ko.
Anlaufschmicde, boghámor
ko.
Anlanfspiesz, bogazó rúd ko.
Anlaufstange, bogazó rúd ko.
Anlegen, alapítani; das Erz
legt 8Ích an, az érez cso
portosul b., anlegen eine
Grube, bányát nyitni b.
Anlegkette, kapcsoló láncz,
kötő láncz b.
Anlöthen, forrasztani ko.
Anmachen Kaik, Mörtel, elkészítni é.
Anmelden, a. m. den Kopf
an der Ziininerung anstoszen, megütni fejét az ácsolatban b.
Anmerkung, jegyzet, észre
vétel.
Anmessen, alkalmazni, hoz
zámérni.
Annageln, fölszegezni c.
Annieten, hozzá szegecselni
9Anogen, anogén f.
Anordnen, elrendelni, elren
dezni, meghagyni, paran
csolni.
Anordnung, rendelet, rendezkedés, intézkedés, megha
gyás, parancsolat.
Auorganisch, szervetlen v.

-

Anorthit. anorthit f.
Anorthitdiorit; anorthitdiorit f.
Anorthotyp, ferdeidomu á.
Anortliotypes System, há. romhajlásu rendszer á.
Anpassen, illeszteni hozzá.
Anpfah.1, ein Holzstück, gé
gén welchen der Stempel
festgetreiben wird, föteg b.
AnpfShlen, karózni 6.
Anpflöcken, kiczövekelni bm.
Anprellen, pattantani z.
Anquenseln das Seil an die
Tonne, csatolni 6.
Anquetschen, összezúzni z.
Anquickapparat,
foncsorító
készülék ko.
Anquickbentel, foncsorzsacskó ko.
Anquieken, foncsorít'ani ko.
Anquickfasz,
foncsorhordó
ko.
Anquickliof, foncsorítási tér
A-a.
Anquickmörser, foncsormozsár ko.
Anquit'kmiihle, foncsormolna
a.
Anrechnen, beszámítani, be
tudni.
Anreibeil das Mühlgold, foncsorítani mosott aranyat a.
Anreicharbeit, dúsító olvasz
tás ko.
Anreichern, dúsítani ko.
Anreicherz, dúsércz ko.
Anreichkessel beim Pattinsoniren, dúsító üst ko.
Anreichlech, dúsítási kénv
ko.
Anreichschmelzcn, dúsító ol
vasztás ko.
Anrcichstein, dúsítási kénv
ko.
Anrűekcn das Feldort, kö
zelebb hajtani a vájatvé
get b,

-
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Ansítgen, megfűrészelni é.
Alisat/ an den Ofenwánden,
pesttapadék ko.,
Röhren
Ansatz csőtoldalék g.
Aiisatzrohr, toldalékcső g.
Ansatzstutzen, pótlócső gé.
Anseliarren der Klüfte, telérek találkozása b.
AnscMchten, rétegezni, föl
halmozni 6.
Anseliieszen in Kristalle, jegedni v.
Anschiessfasz,
jegeczedény
v.
Anschirren, fölszerelni é.
Anschlag, érték számvetés,
a beváltott érezek fémtar
talmának és értékének ki
számítása b.
AnscMagbühne, csatlópad 6.
Anschlagen an das Seil, csa
tolni b.
AnsehlSger, csatlós 6.
Anschlag] incal, fejes vonal
zó bm.
AiisehlagiuSsziir, értékszámla
szerinti, számvetés szerinti
b.
Anscklagsberechnung, érték
számla b.
Anschlagsbetrag, értékszám
vetés szerinti összeg b.
AnscMagzettel, értékszámla,
értékszám vetés b.
Anschliimiiieii, beiszapolni 6.
Anschlieszen, csatolni, csat
lakozni valamihez b.
Anschlitzen, réstvágni 6.
Ansehlusz, csatolvány, hozzá
csatlás, csatlakozás 6.
Anschinelzen, ráolvadni ko.
Anschmieden, hozzá forrasz
tani b.
Ansehnitt, felrovás, felszámí
tás b.
Anschnittbuch,
számtartó
könyv b.
Anschrauben, rácsavarni g.

Anschuhen, vasalni karót
e.
Anschiíren, szítani tüzet g.
Anschttrhacken, piszkavas g.
Aiischutt, a. m. Platz vor der
Grube, éreztér b., töltés.
Anschweiszen, hozzá forrasztani, hegeszteni kp.
AnschTrellung des Lagers,
duzzadás b.
AiischweHmiung,
uszadék,
vízhordalék,
vízrakodás,
vtarakta föld f.
Ansehen Suszéres, küllem.
Ansetzen, a. m. Anbrüsten,
hegyezni b.
Ansicht,
nézet;
küllem;
Langen Ansicht, hosszábra,
Seiten Ansicht, oldalábra,
front Ansicht, homlokábra
bm.
Ansieden, olmítani ké.
Ansiedscherben, olmitó cse
rép ké.
Ansitzen, vájást kezdeni 6.
Ansitzpunkt, kezdőpont b.
Anspitzen die Seile, kijaví
tani kötelet b.
Anspreitzen,
kitámasztani,
kifeszíteni b.
Ansprengen den Gang, a telért megütni, megnyitni 6.
Anspruchnahme, in
Anspruch nehmen, igénybe
venni g.
Anstiihleii, aczélozni b.
Anstalt, rendelkezés, rende
zés b.
Anstaltsstube,
intézkedési
szoba, rendező szoba b.
AnstSmiiieii, támasztani va
lamihez b.
Anstechen, megcsapolni ko.
Anstecken die Getriebpfáhle,
cseglyét duggatni b., an
stecken, a. m. den Rost
anzünden, pörkölékhalmot
meggyújtani ko.

Anstecfcer, 1. Ansfceckstempei. Aiitni'acoterínm, anthíacoterium f.
Ansteckgeviere,
cseglyés
Antieipaiido, előleg képen.
káva b.
Ansteekkaual am Meiler, Anticipation, előleg, előle
gezés.
gyújtó rés bogsán.
Ansteeksteinpel, eseglyés tá- Antimon, antimon á.
Antinionascae,
Antimonmaszfa b.
oxyd, antimonéleg v.
AnsteckthÜPStock, cseglyés
AntimonMei, kemény ólom,
ajtókötós b.
antimonólom ko.
Austehen, jelenkezni; Erz
steht an, érez jelenkezik 6. Antim© nMeiknpferblen d e ,
Ansteheml, jelenkező, lielyt
bournonit á.
álló; anstehendes Gestein, A n t i m o n b l e n d e , kermesit á.
jelenkező közét, helytálló Antimonblütlie, valentinit á.
kőzet; am Feldorte ist Antimonerz, antimonóroz á.
Grünsteiu anstehend, a vá Antinionglanz, antimonfényjatvégen zöldkő jelenkezik,
le á.
v. zöldkő áll 6.
A n t i i n o n g l a s , antimonüveg
ko.
AnsteJgett, emelkedni, emel
kedés b., Ansteigen der Antiinonhütte, antimon kohó
ko.
Form, a fúkatok emelke
dése ko.
Antiinonit, Grauspioszglanzerz, Antimonglanz, antiAnsteigtmd, emelkedő, sanft
monkéneg, antimonit á.
ansteigend, lassan emelkedő
b.
A n t i m o n i u m c r u d u m , nyersantimon á.
Anstellen, hivatalba állítani
Antimonlefcer, antinionkóneg
valakit.
ko.
Ansteliung, állomás.
Anstosseii don Rosthaufen, Antimonniekelglanz, ]. Ullmannit.
1. anstecken ko.
AnstotrZCtt bei der Feuersetz- Autimonoxydsalz, antimonéleges só ko.
arbeit, meggyújtani &., ansfcoszen einen Dámra, dön Antimon vegulns, szín anti
mon ko.
gölni a., anstoszen an das
Nachbarfeld, a szomszédte A n t i m o n s S u r e , antimonsav
ko.
lekkel határosnak lenni b.
Antim onsiltoer, antimon ezüst
Anstreielien, mázolni é.
ko.
Anstrich, mázolat é.
Antimonsilberblende,
pyAnstnrz, töltés é.
rargyrit á.
AnstSrzen, tölteni é.
Aiiítiüionspeise,
antiraonféAnstfltzen, támasztani é.
meg ko.
Anteacten, előíroínányok.
A n t e d i l u v i a u i s c h , özönkor- Antimonwork, antimonkohó
ko.
előtti é.
A»th«fl, rész, jutalék, illeték. Alltrag, ajánlat, indítvány,
javaslat.
Antheilschein, részjegy.
Antreiben, üzelés kezdete ko
A n t h r a r i t , anthraeit ».
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Antreiben das Feuer im Meiler, szítani.
Antreten ein Aint, hivatalba
lépni.
Antrieb, 1. Anbruch.
Antritt auf der Stollenssohle,
tapodék b.
Anvisiren, irányozni bm.
Anwachsen, hozzá nőni.
AnwSrmen den Ofen, kitüzesíteni a kemenezét ko.
AnwSrmfeuer im Meiler,
izzasztó tűz.
AnwSrmpfanne, előmelegítő
üst sóf-őzésnél sb.
Anweisen, utalványozni.
Anweisung, utalvány.
Anwelle, csapágy g.
Anwerfen eine Mauer, falat
vakolni é.
Anwurf, vakolat é.
Anzeichen, jelenség b.
Anzeichnen, megjelölni b.
Anzeige, jelenség b.
Anzeigen, bejelenteni.
Anziehungskraft, vonzó erő.
Anzucht, nedvhárító ko.
Anzngkeil, szorító ék é.
Alizugnagel, padlószeg é.
Anzünden den Rosthaufen,
1. Anstecken ko.
Anzündbrá'ndchen beim Verkohlen, gyujtóka.
Anziindkanal beim Meiler,
gyújtó rés.
Anzündschacht beim Meiler,
bogsa akna, gyújtó akna
erd.
Anzündseite beim Meiler,
gyújtó oldal erd.
Anzündungsperiode
beim
Rösten, gyúlás szaka ko.
Anzündungstemperatur,
gyuladási hőfok ko.
Apenninenkalk,
apennini
mészkő f.
Apkanit, afanit f.

Aphanitmandelstein, afanifcmandulakő f.
Aphanitporphyr, afanitporflr
/"•
Aphanitschiefer, afanitpala
Aplit, aplit / . Apparat, készülék.
Apparatkasten, müszertartó
bm.
Appertinenz, tartozék.
Appreteur, csínozó g.
Appretiren, csinozni g.
Appretirwerkstatt, esinozó
műhely g.
Appretur, csinozás, csinozat
9Approbation, jóváhagyás.
Approbiren, jóváhagyni.
Aquitanische Etage, aquitániai emelet f.
Araeoineter, sűrűségmérő.
Aragonit, aragonit, vasvirág
á.
Arbe an Thüren, kapocs b.
Arbeit, munka ; Arbeit in der
G r u b e , bányamunka; in
der Hütte, kohó m u n k a ;
auf dem Gestein, vájár
munka; die Arbeit der
Kraft, az erő hatása.
Arbeiter, munkás, Bergarbeiter, Gruben arbeiter, bá
nyamunkás ; Hüttenarbeit e r , kohómunkás; Poch"vverksarbeiter, zúzómunkás;
Tagarbeiter, napszámos.
Arbeitercategorie, munkás
osztályzat.
Arbeiterklasse, munkás osz
tály.
Arbeitseffekt, munka hatály
9Arbeitseinheit, mungkaegység é.
Arbeitseinstellung, munkaszünetelés.
2

Arbeitsgerütke, szerszám.
Arbeitsgewölbe am Eisenhochofen, dolgozó ív ko.
ArbeitsgezShe, szerszám.
Árbeitsgrösze, munkanagy
ság.
Arbeitskasten, szerszám szek
rény.
ArbeiMobn, munkabér.
Arbeitsmaschine, dolgozó
gép.
Arbeitsfflodul, munka mérté
ke.
Arbeitsöffming, munkanyilás, dolgozó ajtó ko.
Arbeítsordnung, munkarend.
Arbeitsort, 1. Arbeitsraum.
Arbeitsplan, munkaterv.
Arbeitsplatte vor der Ofenbrust, mell-lap ko.
Arbeitsraum., műhely, mun
kahely, műtér ko.
Arbeitsseite am Ofen, pestmell, munda oldal ko.
Arbeitstube, dolgozó szoba.
Arbeitsstuiide, munkaóra.
Arbeitstag, munkanap.
Arbeitsthttre, 1. Arbeitsöffnung ko.
Arbeiísthttrstock bei Flammöfen, dolgozó ajtókeret ko.
Arbeitstfach, dolgozó asztal.
Arbeitefibertraguiig, munka
közlés g.
Arbeitsvermögen, munkára
képesség.
Arbertswalze bei Rostöfien,
támaszhenger ko.
Arbeitszeit, napszám, munka
szak.
Arcanum, titkos szer.
Archaegosaurus, arehaegosaurus f.
Archaeopterix, arehaeopfcerix f.
ArcMmedische
Sehranbe,
vízemelő csiga g.
Architekt, építész.

ArchitektHr, építészet.
ArcMtrav, párkány gerenda
é.
Arcbitravgesims, gerenda
párkány é.
ArchitraYstiege, gerendalépcsö é.
ArcMv, levéltár.
Arehivar, levéltárnok.
Ardea, eine Sorté feinen
Drahtes, ardea huzal.
Area, pénzlap p».
Areal, terület.
Argentit, Silberglanz, Glaserz, Weiehgewachs, Argyros, ezüstkóneg, üvegércz,
Argentit á.
Argentopyrit, Silberkies, Argentopirit á.
Argument, érv.
Argumentíren, érvelni.
Arithinetik, számtan.
Aritliiiietiseke Proportlon,
számtani aránylat.
Arithmetische Eeihe, szám
tani sorozat.
Arm, a. m. Unedel, szegény
b., Arm des Hebels, emel
tyűkar g., Rad Arm, kerék
kar g.
Armatur der Öfen, kötelék
é., Armatur der Maschinen,
fölszerelvény g.
Armaturschuhe bei Hochöfen, kapocssaruk ko.
Armhgiider am Wasserrad,
karkötők 2.
Armblei, szegény ólom ko.
Armbleien des Schwarzkupfers, szegényrézólmítás ko.
Armfeile, öreg ráspoly g.
Armfrisehen des SchwarzkupferSj szegényrézólmítás.
Armgeviere, a. m. Radkreuz,
karkereszt z.
Armiren, kötni, fölszerelni,
erősíteni.
Armlauge, szegénylúg ko.
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Armloch beim Wasserrad,
karfészek a.
Armsálgern,
szegényólom
csurgatás ko.
Arátscheere, karolló ko.
Armlschrauben am Wasserrad, karcsavarok z.
Armspindél, könyőkorsó g.
Armsteih, szegényrézkéhv,
csurgatásikénv ho.
Armtreibén, toményítő (izé
lés ko.
ArmverMeiung, szegényólmítás ko.
ArmverMeiungsMei,
sze
gényolmitási ólom kő.
Armverlbleiuiig8kr8tz, sze
gényolmitási vakarék ko.
ArmverbleiungskrStzschnielzén, szegényolmitási
vakarék olvasztás ko.
Arihverbleiuiigskr8tzschnielaerlslech, szegényolmítási vakarékkénv ko.
Arinverbleiúngslech,
szegónyolmítási kénv ko.
ArmyerbleiűngslechschMelzen, szegényolmttási kénvolvasztás ko.
Armverbleiungslechschiiiélzénsledh, szegényolmitási
másod kénv ko.
Armverbleiungsschlacke,
szegényolmitási sálak ko.
Arretirurig, zár g.
Arschleder, fárbőr 6.
Aísen, arzén á.
Arsenabbrandéj arzónpörkölékmaradvány ko.
Arsenbrande, 1. Af sénábbránde.
Arseneisen, arzénvas á.
Arseneisénshiter, arzénvaszsugorék á.
Arsenerz, arzénéfez 6.
Arsenglas, arzénüveg, Arseüglas farbigeSj szines arzénüveg ko.
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A m n h ü t t e , arzéfiköhó" kó.
Arsenigesattr©, arzénesBav
ko.; Arsenit á.
Arsenik, arzeüik, egérkő kó.
Arsenikalkies, 1. Leukopyrit.
Arsenikblüthe, arsenit á.
Arsenikglanz,
Gersdorfit,
arzénfényle, gerádorfit á.
Arseiiikkies, arzénkovand á.
Arsenikkobaltkiés, árzénkobalt á.
Arsenikmehl,
arzénikliszt
ko.
Arsenikvitriol, arzéngálicz
A.
Arsenit, arzénsav, arsenit á.
Arsenkies, kénarzénvas á.
Arsenméhl, 1. Arsenikmehl.
Arsenmetáll, arzénféín ko.
Arsenölit, arsenit á.
Arsenopyrit, kénarzénvas á.
Arsentísiderit, tőrös öloméfez á.
Arsenraffinirofen, arzénfinomító kemencze ko.
t
Arsenröistöferi, arzénpörkölő
kemencze ko.
Arsenrubin, Realgar, arzénpír á.
ArsensSure, arzénsav ko.
Arsensilberblendéj proustit
á.
Arsenspeise, arzénfémeg ko.
Arsensublimai, arzénfőllengitmény ko.
Arsensulphurid, arzénkéneg;
gelbes Arsensulphurid^ Auripigment, sárga arzénké
neg ; rothes Arsensulphurid,
Realgar, vörös arzénkéneg
ko.
Arsenverbindurigeíl, arzén
vegyek v.
Arsénwasserstoff, arzgnköneny v.
I r t , faj;
Artenweéhsél, fajösere^ fájók
változása f.

_
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Artesischer Brunnen, artézi
kút, fúrott kút.
Artikel, czikk.
Asbest, azbeszt á.
Asehe, hamu.
Aschenbad, hamuagy párlásnál v.
Asebenfall, hamuhely.
Aschenfleck auf Eisenstaben,
salakfolt ko.
Aschengehalt, hamutartalom
i>.
Aschengrube, 1. Aschenfall,
hamugödör.
Aschenkasten, hamutér ko.
Aschenkrilcke,
hamuvonó
ko.
Aschenlauge, hamulúg v.
Aschenloeh, hamulyuk.
Aschenrauin, hamuhely.
Aschenschaufel, hamulapát.
Asehenseite, pesthát ko.
Aschentreibherd, csávás tizelő tűzhely ko.
Asehenzacken beim Eisenfrischherd, tűzhely hátlapja,
hamutábla ko.
Asphalt, aszfalt á.
Asphaltröhre, aszfaltcső g.
Asphaltsandstein, aszfaltho
mokkő f.
Aspirator, felszívó szelel tető
9Assessor, ülnök.
Assignation, utalvány, utal
ványozás.
Assistent, segéd.
Association, társulás, társu
lat.
Asterophyllum, asterophyllum f.
Astíőrmíg, ágidomu.
Astholz, galyfa ko.
AstrolaMum,
szögmérő,
astrolabium bm.
Atakamit, atakamit á.
Athmosphaere, légkör.

Athmosphaerische
Luft,
körlég.
Athmosphaerischer Druck,
légkörnyomat g.
Athmosphaerischer
Ofen,
léghuzamu kemencze ké.
Atlas, nagyméretű rajzok
gyűjteménye, atlasz.
Atlaserz, malachit á.
Atoin, parány v.
Atomenlehre, paránytan v.
Atomgewicht, paránysuly v.
Attest, bizonyítvány.
Attraction, vonzás, vonzat v.
Attractiv, vonzó v.
Aufarbeiten, feldolgozni.
Aufbauen, fölépíteni.
Aufbereiten, előkészíteni er
ezet 6.
Aufbereitung, előkészítés b.,
nasse Aufbereitung, előké
szítés vízzel a., trockne Auf
bereitung, előkészítés szá
razon a., hüttenmánnische
Aufbereitung, kohóban fel
dolgozás ko.
Aufbereitungs-Abgang, elő. készítési veszték z.
Auf'bereitungs-Anstalt, elő
készítési intézet a.
Aufbereitungskunde, előkészitéstan a.
Aufbereitungsmaschine,
előkészítő gép a.
Aufbereitungsmethode, elő
készítési módszer a.
Aufbereitungsprocess, elő
készítési folyamat a.
Aufbereitungsverfahren,
előkészítési eljárás a.
Aufbereitungswürdig, elő
készítésre érdemes a.
Aufblatten, rálapolni, egy
másba ereszteni é.
Aufbrausen, fölpezsgeni v.
Aufbreohen bei der Frischarbeit, felbontani a vasat
készelésnél ko.
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Aufbrechen, a. m. Übersichbrechen, emelke b.
Anfbrechsschmiede, eine Eisenfriechmethode, bontó ké
szelés ko.
Aufbringen auf die G-icht,
föladni az olvasztóba ko.
Aufbringen, das a. m. die
Menge des Aufgehrachten
in einer Schicht, olvasztott
mennyiség ko.
Aufbringen ein Werk, jöve
delmezővé tenni b.
Aufbrueh, feltörés, emelke b.
Auf'díimmeii, elgátolni b.
Aufdeckarbeit, lefedő váj ás
b., fölszinti vájás 6.
Aufdecken eine Lagerstatte,
lefödni egy telepet b.
Auífahren, fölszállni az ak
nában b., auffahren eine
Strecke, kivájni nyilámot
6.
Auffahrt, fölmenetel, fölszál
lás 6.
Auifangen, fölfogni vizet a.
Auífangen, 1, Abfangen.
AuffBrdern, fölszállítani, b.
Aufförderung, fölszállítás b.
Auffrischen die Ulmen, meg
újítani a martok töretét 6.
Aufführen Gebáude, fölépí
teni é.
Aufgabe, föladat, megli ágyás.
Aufgabeln, fölvillázni, villá
ra szedni ko.
Aufgebekarren, adagusille ko.
Aufgeben Erz in Ofen, ada
golni ko. , aufgeben eine
Arbeit, fölhagyni egy mun
kát " 6., a. m. auftragen,
meghagyni.
Aufgebeöffnung, a. m. Gicht,
adagoló torok, toroknyilás
torokszáj ko.
Aufgeber, adagoló ko.
Aufgebrachte Erze, földolgo
zott érezek ko.

Aufgehen das der Wasser,
vízáradás, áradat b., Auf
gehen des Brennmaterials,
tüzelek fogyasztás ko.
AufgekSmmt, reákampolt é.
Aufgelockert, laza b.
AufgerSumt, kitakarított 6.
Aufgesattelte Welle, rakványozott görönd a,
Aufgeschlitzt, réselt b.
Aufgeschlossen, föltárt 6.,
aufgesehlossenes
Erzkorn
bei der Aufbereitung, fölfejtett érezszemecske s.
Aufgeschflremmtes Gebirge,
áradmány á.
Aufgethanes Gebirge, elváló
közét v.
AufgewSltigen, újra kinyit
ni 6.
Aufgichten, adagolni ko.
AufgichtungsTorrichtung,
adagvonó készülék ko.
Aufhalten, a. m. offenhalten,
föntartani 6.
Aufkííngen, fölakasztani.
AufhSngpunkt, akasztópont
bm.
AufhSnggewicht, függősuly gr.
Aufhaspeln, főlvitlázni 6.
Aufhau, emelke b.
Aufhauen, fölfelé vájni b.
Aufheben den Lohn, a. m.
vorenthalten, visszatartani
bért 6., aufheben a. m.
Vorschüsze abziehen, lehúz
ni előleget b., aufheben
eine verfallene Grube, bá
nyát újra kinyitni 6.
AufkSmmen, rárovátkolni é.
Aufkehren, seperni.
Aufkehricht, söpredék.
Aufketzern,
szétrepeszteni
ékkel b.
Aufklopfen, feltörni *.
Aufkochen, fölforralni ».,
Aufkochen des Eisens beim
Puddeln, fölforrás ko.

AufkRűden, 1. Abdánkén.
Aufkünuigen, fölmondani.
Aüfkündigungszcit, folmondási határidőd
Atilládén, rakodni.
Auflagc zur Drehbank, esztergahofog tartó gé.
Atiflager, a. m. Láger, fek
vőhely g., a. m. die oberen
Lagen dei* Gebirgsmasse,
fedő kőzet b.
Auflagérn, rátelepülni b.
Auflageruiig, rátélepülés 6.
Auflassen, megszüntetni, föl
hagyni b.
AuflSssig, elhagyott bánya 6.
Aüflássung des Betriebes,
megszüntetés 6.
Aúfláúfen, a. m. Bescbickung
vorbereiten, elegyet készí
teni ko., auflaufen die Pöohgange, föl hordani aúzóérczet z.
AuflaufeiS elegykészítö ko.,
zúzóérczet fölhordó s.
Aiifliegen, rajta feküdni.
Aufloekerii, lazítani 6.
Aflösen, feloldani »., es Ibst
sich auf, feloldatik »;, áuflöéen eine Aüfgabe, meg
fejteni föladatot; auflösen
dás Mehl in den Gumpen,
hígítani zúzott lisztet á
zágylóban z.
Auflöslichkeit, oldhatóság v.
Auflösung, feloldás, oldat,
megfejtés.
Auflösungsblei, rózoldó ol
vasztási ólom ko.
Auflösungslech, rézoldó ol
vasztási kénv ko.
Auflösúngslechschmelzen,
rézoldási kénvolvasztás ko.,
AnflÖsungsleckschmelzéiislech, rézoldási másodkénv
ko.
Auflösungsmittel, oldószer v.

AtiflffsHógsschmeízeh, rézol
dó olvasztás ko.
Aüflöthen, ráforrasztani.
Aufmaehen die Ofenbrust,
kibontani a pestniellet ko.
Brz hat sich aufgemacht,
érfcz nyilt meg b.
Auftnahlen, felőrölni ko.
Aufuiasz, túlmérték.
Aufmaucrn, föl falazni é.
Auftnessen, fölmérni bm.
Aufmühzén, pénzzé verni,
feldolgozni pénzverőben pv.
Aufaageln, fölszegezni é.
Aufnaime in die Arbeit föl
fogadás munkába ft;, Aufnahmé einer örube, fölmé
rés bm., eíner Mascninói föl
vétel, lerajzolás g., Aüfnahme eihes verlásseneh Grubenbaues, újra megnyitás
b.
AufnahmsgeMet, kitűzött te
rület.
Aufnasen, a. m. die Nase
abstoszen, orniányt letörni
ko.
Aufnehmen in die Arbeit,
fölfogadni munkába 6., aufnehmen eine Grube, föl*mérni bm.) aufnehmen eine
Máschiné, fölvenni, leraj
zolni gépet g., aufnehmen
einen altén BaU, újra meg
nyitni egy régi bányát b.
Aufnieten, rászógecselni g.
Aufpöcheit, felzúzni zúzóér
czet b.
AafprSgen,
fölpénzíteni,
pénzverésnél földolgozni pv.
Aufpréssen, rányomni.
Aufpumpen, fölszivatyúzni g.
Aúfraspeln, fölreszelni gé.
AilfrStímen, föl takarítani b.
Aufrcchnen, fölszámítani.
Aufrechthaltung, fentartás
b.

-
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Auíreiszen, fölszakítani, fel
törni; eine Zeichnung aufreiszen, fölrajzolni bm.
Aftfrennen, a. m. das Stichloch öffnen, leesapolni ko.
Aufrichtett eines Ganges,
fölegyenesedik a telér 6.,
Aufrichten des Sáuers bei
der kárnthner Stahlfrischínethode, bocsot fölállítani
ko.
Allfrisz, függélyes vetület,
homlokrajz bm.
AufirüsteB, állást csinálni é.
Aufsatteln den Scbacht, föl
jebb emelni akuagárdot 6.,
aufsatteln die Welle, rakványozni göröndöt a.
Aufsattlung der Welle, göröndrakvány a.
Aufsatthutgsdurchinesser,
rakvány átmérő a.
Aufsattlungsliolz, rakványbasáb a.
Aufsattlimgskreis, rakványkör> a.
AufsattluHgsperipherle,
rakványkörület z.
Attí'satzMnder, sarokvasak
é.
Aufsatzkranz, kávatoldat 6.
Auisatzrolir. toldó cső gé.
AufsSubern, feltakarítani b.
AufseMften, fölnyelezni 6.
Aufschaufeln, fellapátolni a.
AufschSuiuen, habzani ko.
Auí'schiekteii, fölhalmozni,
fölrétegezni 6.
Aufscbiessen, felrobbantani
6.
Aufsehlag d<es Preises, árfölemelős.
Aufsclilageisen, ütő vas ko.
Aufschlagen das Wasser
auf 's Rad, megereszteni
vizet a., aufschlagen beim
abscliiessen des Bohrloehes,
megrepeszteni 6., a. m. die

Messung beginnen, mérést
kezdeni bm.
Aufsclilaghaniiuer beim Erzscheiden, feltörő kalapács
b.
AufseMagsckaufe}, csapó la
pát gé.
Aufschlagspunkt, kezdőpont
bm.
Aufsehlagspunkt,
felnyitó
pont b.
Aufsehlagwasser, hajtó víz,
erővíz, csapó víz g.
Aufschleimiieii, fölszerelni a.
AttfsehlichteB, fölrakosgatni.
Aufschlieszen. eine Lagerstáfcte, föltárni telepet 6;,
aufschlieszen mit Eluszmitteln, föloldani oldószerrel
ko., aufschlieszen
durch
Zerkleinerung,
fölfejteni
zúzás által a.
Aufschlitzen, vágatékot csi
nálni a széntelepben fr.
Aufschlusz der Lagerstátte,
föltárás 6.
Aufsehluszbau, Mtárási mivelet b.
AuJüsehluszfeaukosten, föltárási költségek fr.
AufschluszbaUHiaftiisekaft,
föltáró személyzet 6.
Aufschluszschacht,
főMró
akna b.
Aufschluszstollen, társa b.
Anfschluszstrecke,
föltáró
nyilam 6.
Aufschmelzen, fölolvasztani
ko.
Aufsclmileden, rákovácsolni.
Aufschneider, a. m. Sehichtenverzeichner , rovátkoló
b.
Aufsehnittsilber beim Quartieren, színezüstvágadék pv.
Aufschritmmen, fölréseM b.
Aufsehrauben, fölesavarni,
fölcsavarodni gé.

Aufschreifoen, fölírni.
Aufschrift, fölirat.
Aufschroten, feldarabolni ko.
AafscMreii das Feuer, fel
szí tni ttizet gé.
AufscMrfen, felkutatni 6.
Aufschürfung, felkutatás 6.
Aufschütten, feltölteni é.
Aufschüttimg, feltöltés é.
Aufschüttungskrater, rakodásbeli kráter f.
Aufschtttzen, a. m. Betriebswasser ansamineln, torlasz
tani z.
Aufschwelszen, ráforrasztani
ko.
Aufschwellen,
felduzzadni,
felduzzasztani.
Aufsehen, felvigyázni.
Aufseher, felvigyázó.
Aufsetzen, pihenni, delelni
6.
Aufsetzer, sulyoktoldat é.
Aufsetzstunde, déli pihenő
óra 6.
Aufsicht, felvigyázat, felü
gyelet, őrködés, gondvise
lés 6.
AuMchtspersonale, felügye
lő személyzet.
Aufsieden, fölforralni »., a.
na. átzen, etetni ko., a. ni.
das Salz an der Decke auslaugen, főtét lúgozni sb.
Aufspleiszen,
felhasogatni
ko.
Aufsprengen, fölrepeszteni,
feltörni 6.
Aufsprülien, sziporkázni ko.
Aufstitmmen, rátámaszkodni.
rátámasztani b.
Aufstampfen, felzúzni zúzó
erezet 6.
Aufstand, a. m. Zustand eines Bergbaues, a bányamű
állapota b.
Aufstau, víztorlat a.

Aufstauehen, feldöngölni é.
Aufstecuen der Rummen am
Meiler, gőzűrnyitás ko., auf
stechen beim Puddeln, le
tördelni tapadókot ko., auf
stechen a. m. aufschaufeln,
fellapátolni z.
Aufstecken, színig tölteni só
bányát vízzel sb.
Aufsteigen beim Kupfer, föl
buzog a réz ko., aufstei
gen, a. m. ansteigen, emel
kedni, fölszállni b.
Aufsteigend, emelkedő 6.
Aufstelíen, felállítani g.
Aufstellnng, felállítás, állo
más bm.
Aufstocken,
fölrakni
fát
ölekbe ko.
Aufstoszen beim Raffiniren
des Zinnes, habaritani ónfinomításnál ko.
Aufstreuen, ráhinteni.
Attfstufen, a. m. frisch behauen, fölvagdalni ko.
Aufstürzen, feltölteni b.
Aufstützen, feltámasztani b.
Aufsuclien, fölkeresni b.
Auí'thuii, tágulni (telérnél)
6.
Auftiefen, homoritani ko.
Auftrag, meghagyás, felrakás,
feltöltés.
Auftragapparat, felrakó ké
szülék bm.
AllftragMech beim probieren, rakó lemez ké.
Auftragforett,
rakódeszka
kémelésnél ké.
Auftragen, meghagyni; a.
m. aufzeichnen, felrajzolni;
auftragen die Züge, fel
rakni huzatokat bm.; auf
tragen das Seil um den
Korb, föltenni kötelet a
dobra b.
Attftraglöffel, rakókanál ké.
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Ailftreten, előfordulni, meg
jelenni f., Auftreten des
Érzés, az érez előjövetele &.
Auftritt, jelenkezés b.
AttftrSpfeln, rácsepegni, rá
csepegtetni t).
Aaftrage, túlsúly.
Aufwallen, felbuzogni.
Aufwand, költség; Matériái
Aufwand, anyagfogyasztás;
Holzaufwand, fafogyasztás
ko.
Anfireehseln,
felváltani
pénzt.
Aufwerfen, felhányni árkot
gátot é.
Aufwerfhammer, nyakpőröly
ko.
Auí'wlcfceln, felgombolyítani,
főltekerni b.
Aiifwinden,
föltekergetni,
felhúzni, felvitlázni b.
Attfwurf, hányadékföld.
Auf'zeicllHcn, följegyezni, fel
rajzolni.
A u M e h e n , felhúzni aknából
b., a. m. anspannen, felra
gasztani rajzpapirt fan., a.
m. wágen, mérlegelni ké.
Aufziehschaalen bei Grichtaufzügen, felvonó kosár ko.
Aufzug, díszmenet; a. m. zur
Böstung hergerichtetes Erz,
pörkölék halom ko., Auf
zug der Probierwage, fel
húzó készülék ké., a. m.
öichtauí&ug, felvonógóp ko.
Aufzuggestell am Gichtaufzug, felvonó kosár ko.
Aufzugkette, felvonó láncz.
AuCzngschleuse, felvonó zsi
lip SS.
Aufzugsuiasdiin*, j , Aufzug
ko.
Aufzugsseil, felvonó kötél.
Auge, a. m. Stielöffnung, fül,
Auge bei den Öfen, pest

szem ; offenes Auge, nyilt
pestszem; verdecktes Auge,
zárt pestszem ; Metall Auge,
fémszemecske; Auge am
Seil, hurok.
iiigenflaiaiue, pestszemláng
ko.
Augengneiss, szemes gneisz

fAugenholz, szemsám ko.
Augenloch, pestszem ko.
Augenmasz, szemmérték.
Augenofen, szemespest, mit
offenem Auge, nyilt szemű
pest; mit verdeektem Auge,
zártszemü pest ko.
Augenpunkt, szempont bm.
Augensehein, szemle; in Augenschein nehmen, szem
ügyre venni 6.
Augentiegelofen, saemes té
gelypest ko.
Augenzeuge, szemtanú.
Augitgesteine, augitos közé
tek f.
Augitporphyr, augitporfír f.
Augleia, a. m. eingesprengte
Erztheilchen, érezszemecskék b.
AuripigmeHt, Opermcot, gelbes Rauschgelb, auripigment, arzénszeszquiszulfid,
sárga araénkéneg á.
Aurotellurit, 1. Sylvanit.
Ausarbeiten, kivájni 6., ki
dolgozni.
Ausarten, elfajulni.
VusStzeil; kietetni ko.
Auslbau, kikötés, biztoaositás
6.
Ausbauelieii,
dudorítani;
ausbauchen eine
Welle,
rakványozni göröndöt z.,
burkolattal ellátni görön
döt a.
Aushajacliimg, dudorodás 6.
2*
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Ausbauchnng der Welle,
rakvány, burkolat a.
Ausbanen, kikötni ácsolattal,
falazattal b.
Ausbehren, a. m. Herausnehmen des Sudsalzes, sószedés sb.
Ansbehrkrücke, sószedö kam
pó sb.
Ansbeiszen, kibúvni; Ausbeiszen des Ganges, kibú
vás 6.
Ausbessern, kijavítani é.
Ausbesserung, kijavítás.
Ausbeute, a. m. Überschusz,
jövedelem, a. m. erzeugte
Erze, ércznyeremény 6,
Ausbeuteantheil, jövedelmi
osztalék b.
Ausbeutegrube, jövedelmes
bánya b.
Ausbeuten, kiaknázni 6.
Ausbeuteschlieszung, jöve
delemosztás 6.
Ausbeutezeche, jövedelmesbánya b.
Ausbildnng, kiképzés, kiképeztetés.
Ausbisz, kibúvás b.
Ausblasehahn, kifúvócsap gé.
Ausblaseklappe, kifúvószelep
gé.
Ausblasen, kifúni ko., ausblasen den Ofen, olvasztást
beszüntetni ko.
Ausblaserohr, kifúvócső gé.
Ausblaseventil, kifúvószelep
gé.
Ausblfihen, kimállani, kimállás 6.
Ausbohren, kifúrni 6.
Ausböllern des Bohrloches,
kidurranás b.
Ausbrechen Steine, kitörni
követ 6., ausbrechen die
Ofenbrust, kibontani a pestmellt ko., ausbrechen den

Treibherd, fölszakítani az
üzelö tűzhelyt ko.
Ausbrennen, kiégetni.
Ausbringen das Metall aus
dem Erze, kinyerni, kihozni
ko., das Ausbringen, ki ho
zatal, nyeremény, kihozat
ko.
Ausbringungsprocess, kiho
zatali müfolyam ko.
Ausbruch durch ausgefressene
Ofenwande, kifakadásfto., a.
m. Durchbrechen der Damme bei Salzwerken, gátsza
kadás sb.
Ausbruchskrater, kitörési
kráter á.
Ausbüehsen, kibéllelni gé.,
persellyel ellátni gé.
Ausdauernd, tartós, kitartó.
Ausdehnbar,
terjedékeny,
nyujtékony, nyulékony.
Ausdehnbar keit,
terjedékenység, nyujtékony ság,
nyulékonyság.
Ausdelmen, kinyújtani, ki
nyúlni, kiterjedni.
Ausdehnung, terjedelem.
Ausdehnungskraft, terjedési
erő.
Ausdielen, kipadolni é.
Ausdörren, kiaszalni ko.
Ausdrehen, kiesztergálni gé.
Ausdrucken, kinyomni.
Ausdruckmaschine bei Koksöfen, kinyomó gép b.
Ansdűnstnng, kipárolgás, kigőzölgés.
Auseisen, jegelni.
Ausfahrt, kiszállás 6.
Ausfahren aus der Grube,
kiszállani 6., ausfahren eine Strecke, kihajtani, ki
vájni nyilámot b.
Ausfall, hiány.
Ausfallen, kiejteni fémet ol
datából v.
Ausfallung, kiejtés v.
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Ausfallungsbottich, ej tokád
ko.
Ansfállnngs-Eisen, Kupfer,
ejtő vas, ejtő réz ko.
AusfSllungsfasz, ej tokád ko.
AusMlungsgcí'Ssz, ejtőedény
£0.

AusfSÍIungslocale, ejtő he
lyiség ko.
Ausf311 uiigsiuittel, ejtőszer
ko.
Ausfallungsproeess,
ejtési
folyam ko.
AusfallungsrUckstand, ejtési
maradvány ko.
Ausfalzen, kihornyolni é.
Ausfeiern, a. m. Verbot anzufahren, vesztegelni b.
Ausfellen, kireszelni é.
Ausflieszen, kifolyni.
Ausflusz, kifolyás.
Ausfluszcoefficient, kifolyá
si együttható,
kifolyási
tényező, kifolyási hányados
gé.
Ausfluszgeschwindigkeit, ki
folyási sebesség.
Ausfluszmfindung, kifolyás
torkolata.
Ausfluszrohr, csorgó gé.
Ausfolgen, kiszolgáltatni b.
Ausfolgschein, kiszolgálta
tási jegy ö.
Ausfolgung, kiszolgáltatás b.
Ausfördern, kiszállítani b.
Ausförderung, kiszállítás b.
Ausfressen, kirágni pestfa
lazatot ko.
Ausfuhr, kivitel.
Ausfuhrartikel,kiviteliczikk.
Ausführbar, kivihető.
Ausführen, kivinni (árut);
a. m. beendigen, végrehaj
tani.
Ausführlich, körülményesen,
részletesen.
Ausführung, kivitel, végre
hajtás.

AusführungsinodalitSten,
végrehajtási módozatok.
Ausfuhrzoll, kivitelivám.
Ausfttllen, betölteni b.
Ausfüllung, kitöltés, betöl
tés, megtöltés, töltelék, töltemény f.
Ausfüllungsmasse des Ganges, telőrtöltemény b.
Ausfiittern, béllelni 6.
Ausgabe, kiadás ; in Ausgabe
stellen, kiadásba tenni.
Ausgabscassa, kiadó pénztár.
Ausgabscolumnc, kiadási ha
sáb.
AusgangsíacturabucH, kivi
teli számlakönyv.
Ausgabspost, kiadási tétel.
Ausgafosrubrik, kiadási ro
vat.
Ausgabssunime, kiadási öszszeg.
Ausgangspunkt,
kiindulási
pont.
Ausgangszoll, kiviteli vám.
Ausgearbeitet, kidolgozott 6.
Ausgelben, kiadni.
Ausgebreitete Kentnisse, szé
les ismeretek.
Ausgedehnt, terjedelmes.
Ausgeftthrt, bevégzett.
Ausgehauen, kivájt 6.
Ausgehen, kibúvni b., a. m.
zu Ende gehen, kifogyni;
a. m. auslöschen, elaludni
(tűz).
Ausgehendes, kibúvás 6.
Ausgekerbt, rovátkolt é.
Ausgekohltes Féld, lefejtett
szénbányatelek 6.
Ausgekragt, párkányozott é.
Ausgekuttetes Erz, böngézett érez 6.
Ausgemeiszelt, kivésett 6.
Ausgeschlagene
Zubusze,
előirányozott költség pót
lék b.

Ausgestürzie Berge, meddő
ürítek 6.
Ausgestürxte Erze, érczüriték b.
Ausgestürzte
FachgHiige,
kitöltött zúzóérwzek &.„
Ausgetieftes Kupfer, mélyitett réz te.
Ausgetr&nkt, elárasztott, elfulasstott b.
Ausgetíiebeiie StreckenlSnge, kinajtött, kivájt nyilam
liosesasftg h.
Attsgetweknet, kiszáradt hé.
Ausgewittert, kimállofct, el
mállott, elmállasztott.
Ausgewöltot, kiboltozott é.
Ausgezeiebnet, kitünö, ki
jelölt.
Ausgezimmert, kiácsolt, ki
kötött, 6.
Ausgieszen, kiönteni gé.
Ansgieicheii,
kiegyenlíteni
számadást; a. m. Dürcbscnnifctahalt
bestimmen,
egyéneim fcé.
Ausgleichg«wi«h't, kiegyen
lítő súly $é.
Ausgleichhalt, egyentartalom hé.
AusgleiehuRg der Biedmang,
kiegyenlítés; Ausgleiekang
der Hálté, egyenelés hé.
Ausglűben, izzítani; auaglüben das Amalgám, kiégetni
foncsort te.
AusglüUksstol, izzító szek
rény po.
AusglühsiHber foncsorezüst te.
Ausgrabes, kiásni é.
Ausgusz, kiöntés, kitalés;
Ausguszproba, öntelék te.
Ausguszblech, ömtőke te.
Ausgttszkelie, merőké te.
Aasgnszkübei, vízveder z.
Awsgnszpftuiiie für das abgestochene Werkblei, ólom
tál te.

Ausguszrinne, Ausguszrohr,
csurgó.
Ausguszzan&e, öntőfogó te.
Aushaftende Schuld, kinlevő
adásság.
Aushalteii von Lagerstatten,
kitartani b., a. m. auskiauben, kiválogatni b.
AusMminern kikovácsolni te.
AushSngen, kiakasztani gé.
Aushaspcln, kivitiázni 6.
Ausbauea, kivájni, kivágni,
kifaragni.
Austoeben, kiemelni, ausheben die Luppe aus dem
Paddelofen, kivenni a bocsot te.
Aushebfeder,kiemeiő rugópc.
Ausheitzen, izzítani te.
Ausheitzen den Ofen, átme
legíteni te.
Ausneitzfetter, izzító táa te.
Ausheitzherd, izzító tűz te.
Aushieb, 1. Abbau.
Aushiefo, vájás; a. m. das
Aasgenauene, vájmány 6»
Aushiebprobe, vájalék te.
Aushilfe, segély.
Aushöhlen, kivölgyelni é.
Ausb&hlung, öblözet é.
Anskarren, kibordani targoaczán é.
Auskehlen, kibarnyolni é.
Auskeilen, megékelni é., ausTceilen am Gangé, kiékülni
6.
Anskeilen, kimeríteni te.
Auskernen, kiválogatni, ki
szemelni b.
Ausk^tzern, megrepeszteni b.
Auskisíe, maravonó a.
Auskitten, kiragaszolni.
Ausklaubcn, kiszemelni, ki
válogatni 6.
Ausklauber, válogató 6.
Ausklausen, leiszapolni *.
Auskleiden, kiburkoini, kibéllelni b.
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AöiskleiduRg, burkolat, fel
lelés b.
Anskleinea, kiválogatni b.
Aiiskochen, kifőzni ».
Auskohluiig, szenülés.
Awsktfrlien, kiszemelni, szé
ni enszedni 6.
Auskragen; kipárkányozni é.
AuskrSnzen den Schacht, kigárdozni, kikávázni aknát
b.
Auskratzen, kivakarni, elta
karítani b.
Atiskrückím, kikaparni ko.
Auskühlea, kihűteni ko.
Auskutten, kibőngészni b.
Auskutter, böngész b.
Ansknttnng. böngészet b.
Aosladebühne, rakodó b.
Ausladen, lerakni, kiüríteni.
Ausladcn der Koúlcn, szénszedés.
Attslader, kirakó.
Ausladevorrichtung, rakodó
készülék b.
Assladung, lerakás, kiürítés
6., nyúlvány é,
Auslage, költség.
AiisláHgen, odábbolni, hajtani
6.
AuslSngen das, oddábbolás,
hajtás b.
Auslíingort, odábboló, hajtó
vájatvég b.
Auslassen, kibocsátani viaet
a tóból b.
Auslasz, eresztő nyilas gé.
Auslaszventil, kibocsátó sze
lep gé.
Auslauf, rakodmány b,
Auslauf des Yentil&tors, saeleltetö nyúlvány gé.
Auslauíen, 1. Abgehen.
Auslaufcn, kiszállítani, kicsillézni 6.
Auslaufer, eines Ganges, telérág 6., a. m. Hundstösser,
csillér b.

AuslaufhUttd, csille b.
Auslaufkarren, targoncza talicska b.
Auslauganstalt, lágzó inté
zet ko.
Auslaugbettich, liigzó kád
ko.
Auslaugou, kilúgozni *».
Aasiangfasz, lúgzó kád ko.
Ausla«gkast«n, lúgzó szek
rény ko.
AusiaagsaaL, lúgzó terem ko.
Auslaugungsflilssigkeit, iúgKÓ folyadék ko.
Auslaugungsrückstand, lúgzási maradvány *»*
Auslausen, a. m. verschlungene Ketten auflösen, kibon
tani b.
Ausleeren. kiüríteni.
Auslenken, L Ausl&ngea.
Auslochen, a. m. Eris nafas
an der Oberfláche gewinnea, fölszinten fejteni b.
Ausloknen, kifizetni bért.
AHslolinung, bérfizetés.
Auslohnungsbogen, fizetési
iv.
Auslohnungsbut'h, fizetési
számla.
Auslolinungseento, fiz*tési
számla.
Auslolmungsliste, fizetési laj
strom.
AusmaasK, szabmány, járan
dóság, illeték.
Ausmarken, kijelölni bm.
Ausmauern, kifalazni.
Ausmauerung, kifalazás, fa
lazat.
Ausmciszeln, kivésni é.
Ausmessen, kimérni bm.
Ausmitteln, gerinczet ren
dezni födélen L
Ausmitteluitg, gerinczrendezés é.
Ausmünden, torkollani.
Ausmündung, torkolat.
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Ausmttnzen, pénzíteni, pénz
zé verni pv.
Auemünzung, pénzítés, pénz
verés pv.
Ausnahme, kivétel.
Ausnehmen, kivenni.
Ausuutzen, kihasználni.
Auspauschen, kiválasztani
b., auspauschen unreines
Zinn, ónt csurgatni ko.
AuspfShlen, kikarózni.
AuspfSnden, hohle Raume
ausfüllen, kitölteni 6.
Auspfeifen. kisustorogni b.
Auspflastern, kikövezni, kő
vel kiburkolni é.
Auspflöcken, kikarózni bm.
Auspftttzen, kimeríteni 6.
Ausplatten, lapítani ko.
Auspochstempel, a. m. Austragstempel, zagynyíl z.
AusprSgen, pénzíteni, pénzzé
verni pv.
AusprSgung, pénzítés pv.
Auspvessen, kinyomni.
Auspreszmaschlne, kinyomó
gép, sajtómű.
Auspumpen, kiszivatyúzni.
Ausquetschen, kiszorítani ko.
Ausrgdeln, a. m. durchreitern, kirostálni b.
Ausrauben, kipusztítani b.
Ausrauchen lassen, kifüstö
lögtetni ko.
Ausrüunien, kitakarítani b.
AusrSmung, kitakarítás 6.
Ausrechnen, kiszámítani.
Ausrecken unter den Ham
mer, kinyújtani ko.
Ausreiben, kidörzsölni.
Ausreibmesser, kotró kés gé.
Ausrichten, kinyomozni, föl
tárni ;
ausrichten
eine
Verwerfung, vetődést ki
nyomozni, ausrichten eine
Lagerstátto, fölkeresni, ki
nyomozni télért b.

AuBrichtung, föltárás, fölke
resés, kinyomozás b.
Ausrichtungsarbeit, föltáró
vájás, kinyomozó vájás b.
Ausríchtungsbau, föltárási
mivelet, kinyomozó mivelés 6.
Ausrichtungsfeldort, föltáró
vájatvég, kinyomozó vájat
vég b.
AusrichtungsseMag, föltáró
nyilam, kinyomozó vágat
b.
Ausi'ichtungsstrecke, föltáró
nyilam, kinyomozó nyilam
b.
Ausrinnen, kicsurogni.
Ausrttcken, Ráder ausser
EingrifF bringen, kicsatolni
gé.
Ausrttekklaue, kapcsoló ma
rok gé.
AusriickungsstSnder beim
Walzwerk, kikapcsoló áll
vány ko.
Ausrückvorrichtung, kicsatló készülék gé.
Ausrüsten, fölszerelni.
Aussagen, a. m. aufhören einer Lagerstátte, elveszni,
elveszteni télért 6.
Aussaigern, kicsurgatni ko,
AussSubern, kitakarítani b.
AussSuberung, kitakarítás b.
Aussckalen, kideszkázni é.
Ausscharren, den Stempel an
den Enden halbrund ausschneiden, völgyelni 6.
Ausseharrung, völgyelés a
támaszfa végén b.
Ausschaufeln, kilapátolni a.
Ausscheiden,
elválasztani,
•különíteni, szemelni 6., es
sebeidet sich aus, kiválik
ko.
Ausscheidung, választás, kü
lönít és, szemelés &., válatás
ko.
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Ausschiefern, tömékezni fa
lat é.
Ausschieferung,
tömékezés
é.
Ausschlacken,
lesalakol ni,
salakot levenni ko.
Ausschlag, kiváj ás b., Aus
schlag, a. m. Abstich, lecsapolás ko., Ausschlag an
der Waage, billenés ko.
Ausschlagbrust, csapoldal ko.
Aussehlagdorn, kiverő csap
pv.
Ausschlagen, kivájni b., a.
m. ausschaufeln, kilapátol
ni z., Ausschlagen der Zunge an der Waage, billenés
ké.
Ausschlagen mit Brettern,
burkolni é.,
ausschlagen
mit Lehm, kidöngölni é.
AusschlagfSustel, feltörő ka
lapács 6.
Ausschlaggewicht,
billentő
súly ké.
Ausschleífen, kiköszörülni é.
AusscMeifstein, kiköszörülő
kő pv.
Aussehléppen, kiszállítani b.
Ausschlichten, véknyabbítani vasat kalapácscsal ko.,
ausschlichten, egyengetni,
a bogsa felületén a hézago
kat kitölteni ko.
Ausschmelzen, kiolvasztani;
es schmilzt aus, kiolvad ko.
Ausschmieden, kikovácsolni,
kinyújtani, kiverni ko.
Ausschneiden, kivágni; Ausschneiden des G-anges, kivágódás b.
Ausschnttt, kivágás é.
AusschSpfen, kimeríteni.
Ausschöpfkelle, merőké ko.
Ausschramm, réshely a tele
pen 6.
AusschrSmmen, kiréselni b.
Ausschrauben, kisrófolni gé.

Ausschreiben, kiírni, hirdet
ni.
Ausschreibung, kiírás, hir
detés.
Ausschreiten, kilépdelni.
Ausehub am Stosznerde, ki
tolás, lüktetés z.
Ausschubblech, kitoló lemez
z.
Ausschubgesch win digkeit,
kitolás sebessége z.
Ausschubgrösze,
kitolás
nagysága z.
Ausschubknecht, szértoló z.
Ausschubvorrichtung, kitoló
készülék z.
Ausschubzahl, lüktetések szá
ma z.
Ausschüren, kitakarítani.
Ausschürfen, kikutatni 6.
Ausschuszgerttst,
nyújtott
állvány é.
Ausschuszmitglicd, választ
mányi tag.
Ausschuszstein, vesmás kősó
sb.
Ausschuszsitzung,
választ
mányi tanácskozás.
Ausschuszwaare, selejtáru.
Ausschusz a. m. Commission, választmány.
AusscMtten, kitölteni é.
Ausschüttung, kitöltés é.
Ausschweiszen,
hegeszteni,
hegíteni ko.
Ausseigern, csurgatni ko.
Ausseigerung, csurgatás ko.
Aussetzen, félben szakadni,
der Gang setzt aus, a telér
megszakad 6.
Aussetzig, szakadatos telér
6.
Aussieben, kirostálni.
Aussieden, kiforralni.
Aussitzen, kiszállani aknából
kötelén 6.
Aussondern, elkülöníteni.
Aussonderung, elkülönítés,
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Auésoolen die Saklagerstat- Ausstreckeii, kinyújtani va

sat ko.
Ausstreckliamuier,
nyújtó
pőröly ko.
Ausstreckung, kinyujtás ko.
Ausstreiehen, a. m. ausbeiszen, kibúvni 6., Ausstreichen das, kibúvás b.
Ausstrick, a. m. Ausbeiszen,
kibúvás 6.
Ausströmen, kifolyni, kiöaileni.
Ausströmnng, ömlés, omla
dék.
AusstrSmungsventü,
ki
eresztő szelep gé.
Ausstfirzen Grubenraum, ki
tölteni, berakni &., ausstürzen, a. m. ausleeren,
kiüríteni csillét 6.
Ausstfirzer, ürítő b.
Aussturzplatz, ürítő bely b.
Aussuchen, kiválogatni.
Aussuchtisch, szemelő asztal
pv.
Aussilszcii, kiáztatni v.
AussiiszuHg, kiáztatás v.
Aussziiszwasser, áztató víz
a.
Austeufen, a. m. abteufon,
mélyeszteni 6,, a. m. aushöhlen, homoritani b.
Austheilen, kiosztani.
Austheiler, kiosztó b.
Austieí'en das Kupferblech,
mélyíteni ko.
Aussteif'en, kitámasKta/ni é. Austoiiu«n, kideszkázni ak
nát 6.
Aussteigen, kiszállani b.
Aussteimuen, kivésni é.
Austrag, aagycresz z.
Ausstempeln, pénziteni, ki Astragcanal, zagyereszesatoriia z.
verni pv,
Ausstrich, lecsapol ás ko.
AustrageH, kihordani.
Auss topfen, kitömni.
Austragloek, zagyeresz nyi
AusstraklCö, sugárzani.
lasa B.
Ausátrahluag der Wárme, Austragrinne, zagycsurgó «.
hősugárzás.
Austragspalte, zagyereszhasaAusstrahíungsitiMgkeit, su
dék z.
gárzási képesség.
ten, kilúgozni sótelepet sb.
Aussortiren, kiválogatni.
AusspSnen, ki tákolni é.
Aussparea ein Loch, üreget
csinálni b.
Ausspitzen Am Ganges, kiéküléö 6.
Aussprengen, kirepeszteni b.
Aussprengung, kirepesztés b.
Ausspringender Winkel, kihajló szöglet.
Ausspíilung, erózió, kimosás
< fAusspilndeil, kideszkáüni egy
másba eresztett deszkákkal
é.
Ausstampfen, kidöngölni a
tűzhely alját ko.
Ausstand, a. m. Rücksíand,
hátralék.
Ausstitndig, hátralékos.
Ausstechea aus detn Ofeti,
lecsapolni ko., ausstechen
Silberköraer aus de* Capeile, lecsippenteni ké., aus
stechen das Mehl votn Herde, kilapátolni »., ausste
chen einen Gj-abea, kiát
kozni é.
Ausstechen eine Linie, ki
tűzni bm.
Ausstehen, kinn leírni, há
tralékban lenni.
Ausstehend, kian levő, há-
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Attstragstempel, zagyeresztő Ausweichschiene, kitérő sín
nyíl a.
é.
Austragtafel,
zagy eresztő AusweichTOrriehtung, kitérő
tábla ».
készülék 6.
Austragvorrichtung, zagy Ausweis, kimutatás.
eresz a.
Ausweiten, kitágítani b.
AustrSnken, a. m. Ersaufen, Ausweitung, odor 6.
eláradni, elfúlni b.
Auswerfen Graben, kihányni
árkot é.
Austr8nkung, elárasztás, elAuswirken, a. m. ausbehren,
fulasztás 6.
sót kiszedni sb.
AustrSufeln, kicsepegtetni.
Austreiben, kihajtani, kiváj Auswittern, kimállani 6.
ni 6., = ausfördern, kiszál Auswitterung, elmállás, ellítani az aknán b.
málasztás.
Austreibschicht, kiszállítási Auswitterungsprodukt, él
ni állási termék ko.
műszak b.
Austreibung, kiszállítás az Auswölben, kiboltozni é.
aknán 6.
luszahlen, kifizetni.
Austrieb, kiszállítás az ak Auszeichnen, kijelölni.
nán b.
iuszerung, nyilatkozat.
Ausziehen Kohlén aus dem
Austrittsgeschwindigkeit,
Meiler, kiszedni.
kiömlési sebesség.'
Austrittsöffnung,
kiömlési Ausziehen Gold, auf dem
Sichertroíe, szérkelni a.
nyilas.
Ausziehkiste, egyengető lap
Austrocknen, kiszárítni ké.
ka, szérlapka a.
Austroeknung,
kiszáradás,
Ausziehöffnung,
vonólyuk
kiszikkadás ké.
ko.
Auströpí'eln, kicsepegni.
Auswalzen, kihengerelni ko. Auszimmern, kiácsolni b.
AuswSrmen, melengetni ki- Auszimnierung, ácsolat, kö
tés b.
heviteni ko.
AuswSrinzange,
kevítőfógó Auszug, kivonat.
Auszügel, számla.
ko.
AuthenticitSt, hitelesség.
Ausw&ssern, kiáztatni ko.
AuswSsseruiigslauge , kiáz- Authentiseh, hiteles.
Autoclave, önzár.
tatólúg ko.
AuswSsserungstSnder, ázta- Autómat, önmozdony gé.
Autopsie, önszemlélet.
tókád ko.
Auswechseln Zimmerung, ki Autor, szerző.
cserélni ácsolatot b.
Avancement, előléptetés.
Auswechslung der Zimme- Avers, kóplap, előlap pénze
ken pv.
rung, kicserélés b.
Axblech, marokvas; Axblech
Answeichen, kitérni.
gezapftes, csapos marokvas;
Ausweichgeleise, kitérő vá
Axblech halbrundes, göm
gány b.
Ausweiehplatte, kitérő lap b. j bölyű marokvas ko.
Ausweichplatz, kitéröhely b. I Axe, tengely.

A,xenlager, csapágy gé.
Axiom, sarkelv.
AxotOin, tengely irányban
metszhető á.
Axotomer-Arsewkies, 1. keukopyrit.
Axt, fejsze.
Axtblatt, íejszeiap.
Axthelm, fejszefok.
Aiimatli, tetöpontszög.
Azimuthal,
totőpűutszögi;
azimuthal Compass, tető
pontszögi iránytű;. azimu
thal Kreis, tetőpontszögi
kör; azimuíhal Winkel,
tetőponti szög.
Azoiseh, azoi, élettelen fi.
Azurit, rézlazuir á.

BaaiTgeW, készpénz.
Baa^zabiung, készpénzfizetés.
Baarsahlungsseonto, kész
pénzfizetési leszftmitvány.
Bí»iel(atall, a. m. Seifenwerk,
ércztorlat b.
BacUtítall-lelieii, külmérték,
fölszinti telek 6.
Backe, pofa ko.
Backen der Steinkphlen, ta
padás 6.
Backen. des Qfeül*e*&«8* tűz
hely oldalak ko.
Backenkluft, horgas fogó ka.
Backe^steűl, bei Hochöfen,
oldalkő ko.
Baekenstück, 1. Backensfcein.
BSckerkohlen, oltott faszén
ko,
Backkohle, tapadó szén b.
B,a«kipks, tagadott koksz; b.
Backi'O^t, tapadott pörkölék
ko.
Backsteiii, tégla é.
Baculiten, bakul itek f.
Baggerarbeit, kotrómunka b.

Baggermascliitte, kotró gép
gé.
Baggern, kotrani h.
Baggertorf, kotrótőüseg b.
Ba'heii, lágyítani kónfonalat
b.
Bahn, út, pálya; Bahn der
Hammer, fok.
Bahnbrechen, úttöcés-.
Bahnen, a. m. Schrammen,
réselni b.
Bahiikoí', pályaudvar, indó
ház.
BahnhundTad, vasúti csillekerék b.
Baiinschiene, pályasín.
BahnstSnder bei Dreh bán
kén,
esztergavágány-áll
vány gé.
Bahnweehsel, pályavaltA
BabiiwScbter, pályaőr.
BahnwSrter, pályaőr.
Bajloimetschlttsz, szuronyzár
gé.
Balaiitfefcugel bei Puddelöfen, ellensulygolyó ka.
Balaneier, himba gé,
Balaneierarn*, himbakar gé.
Balancierlager,
himbafekhely gé.
BalaneicrniascMiie, himbás
gép gé.
Balg, a. m. Balggebláse, kováesfúvó; der Bajg vexsetzt
sich, a fúvó dugul ka,
Balgbrett, fúvódeszka. ko.
Balgdüse, fúka ko.
Balgendeckel, fúvófenék ko.
Balgenkegel, fúvósark ka.
Balgenkopf, fúvónyak ko.
Balgenschweiigel, fúvökar
ko.
Balggebláse, kovácsfúvó ko.
Balggerfist, fúvótalp Ao.
Balgklappe, fúvószelep ko.
B»lglei*ten, fúvólécz ko.
Balgrad, fúvókerék ko.
Balgrokr, fúvócső ko.

BflLgscheittinel,
íáVő&Átinf
ko.
Balken, gerenda é., tóit fiai
kén vetsehftá, gercndázni;
der R&úm zwisehéH zWei
Bttlkén, geróttdakoz; verzabnte Balkon, ésszé foga
zott gerendák; gezim'merter
Balken, ácsolt göré-nda;
Öetek-Balkén, föAény ge
renda ; Diéien-Balkeft, padlógerenda.
Balkeítanker, gerendakápöes
é.
Baikeildaiiim, igerendagat b.
Balkehdécke, gefendafödény
é.
Balkengerüst, gerenda áll
vány é.
BalkenkOpf, gerendavég c.
Balkennadel, r u d a k k a deItejjtű ^btn.
Balkenrisz, gérsendarajz é.
Balkenröst, rwdíács ka.
Balkenstfitze, mestergerenda
é.
BalkentrSrger, Mestergerenda
é.
Balkehwttge, fcéikard ttiérleg
ko.
Balk^ttn^fk, geréwdázát é.
Ball, a. m. Itoppe, booís ko.,
Ball ina<efaen, böcsöt giymolyíttói ko.
Balléitóínn, götfgyMt őn íco.
Balvanen, hásábsó sb.
Balvanienliauer, sövágó sb.
Banater
EfMagersíSttien,
'bánsági érczfekhelyek f.
Bánöaziníi, bancaén kö.
Batid, als Beschlag, karika,
gyűrű é., Bánd am DachSbüM, pánt, kötő é., Bánd
ofe-ttó Endej vőgfaéTktili kö
tél «., Bánd im Láger, lap
á telőrben b., Baiid beim
StéftiSalzbérgáu, sófaasáb sb.
B*udagc, kerék talpvas -ko.

ÖaháShnHéh; szaldós,
Bandbremse, abroncs íék'gé.
BánöéMüi, abroncsvas ko.
BahdfÖrinig, szalagos.
Bandhacke, szükfej&ze é.
Bandhaékeh, ajtősark é.
B a n d h a m m e r , abíöncspöi'öly
Baiidliauer, sóvágó *b.
Baüdkegel, ajtósark 'é.
Bandnagel, pántszég ií.
Bandjtorjünyr, Szalágporfir f.
Bandséil, szálagke'tM fr.
Bank, pad é., Bánk a. tt.
Seifenlagér, ércztörM 6.,
Bank a. m. StéiiísaMáge-,
sópad sb., Bank a. m.
Scbichte, réteg b., Bakik
mackeó, á. m. der Gáiig
legt síeb. flach, lápul a Wlér 6.
Bankéfsen, padkápocs e.
B a n k e t t auf den BSschüngeá
©üres Dammes, padka é.
Bankf3ni£e Wechsél, báükképeS Váltók.
B a n k h o r n , kis üllő gé.
Bíinkig, réteges b.
Banknote, bankjegy.
BanktreiWeii, padot liájtaiii
sb.
Bar, a. m. Ofensatt, röédve ko.,
a. ni. Rá'ármkiotz, baksulyok é.
Baracké, gunybó é.
Barfusz steht der Stempel,
csupaszon áll á támaszfá b.
Báróíttétér,
légsulyriiéro;
Birri-Bat'ómeter, körteáláku;
G-eFász-Bároitíófcer, edényés;
Heber-Bároiftéter, fczivöcsöves; Reise-Baronietér, úti
légsulymérö.
Barometerkölie, légsulyméröi magasság.
B a r r e n , in Stahgenronh 'gegossenes Metall, fémr&d %'Ó.

Barren prolbe, rudacskémle
ké.
Barrensilber, rudacsezüst ko.
Bárt ara Kupfergarspahn, rézbojt ko.
Bárt am gestreckten Metall,
szálka ko.
Bárt, an die Fördertonne angehángtes Zeichen , dass
das die letzte Tonne sei,
végjel 6.
Baryt, sulypát, barit á.
Baryterde, baritfőid á.
Barytische Bleiformation,
baritos ólomképződmény f.
Barytisehfj
Erzformation,
sulypátos érczképzödmény
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Barytsalz, baritsó ».
Barytsilikat, baritszilikát e.
Baryum, bárium ».
Baryumoxyd, bárium éleg v.
Basáit, bazalt á.
Basaltartiger
Grünstein,
bazaltszerű zöldkő f.
Basalthreccie, bazaítbreccia
fBasaltconglomerat, bazalteongloinerát f.
Basaltlava, bazaltláva f.
Basaltmandelstein, bazaltmandulakő f.
Basalttuff, bazalttuff f.
Basaltwaeke, elmállott bazalt

fBase, alj «.
Basenbildner, aljképző v.
Basis, alap ; a. m. Grundlinie,
alapvonal; a. m. Grundfláche, állap, fenéklap; a.
m. Unterlage, alapzat.
Basiscli, alji v.
Basisehe ScMacke, alji sa
lak ko.
Basiten, basitok /.
Bassin, medeucze é.
Bastit, bastit á.

Batterie elektrische, villámtelep v.
Batzeisen, ékvas é.
Batzen, a. m. Glátteklumpen,
mázag gomoly ko.; a. m.
Lehmbatzen, Lelimpfropf,
agyagfojtás ko.
Bau, die Ausführung eines
Baues, építés é.; a. m.
durch bergmannischen Betrieb ausgehauene Raume,
bányaüreg 6.; a. m. Bergbaubetrieb, bányamivelés
6.
Bauaccord, építési alku é.
Bauamt, építőhivatal é.
Banaualyse, építési árelem
zés e.
Bauanlage, építési tervezet é.
Bauanschlag, építési költség
vetés é.
Bauart, mivelősi mód; Tunnelbau, alagvájás; Etagenbau, emeletes váj ás; Firsteabau, fő te váj ás, Firstenkastenbau, főteállvány va
jas ; Firstulmbau, főteoldal
vajas; Pingenbau, horpasztó vájás; Querbau, haránt
váj ás ; Querulmbau, haránt
oldalvájás; Duckelbau, om
lasztó külvájás; Kammerbau, kamravájás; Tagbau,
külvájás; Tagetiefbau, mély
külvájás; Würfelbau, koczkavájás; Örterbau, nyilámvájás; Bruchbau, Stoppelbau (szénbányászatnál), om
lasztó vájás; Pfeilerbau,
oszlopvájás;
Pfeilerrückbau, oszlopos visszaváj ás;
Seitenstroszenbau,
oldaltalpvájás; Seitenfirstenbau,
oldalfőtevájás;
Preszbau,
pusztára vájás; Stoszbau,
kejkenypásztavájás; Strebenbau, szélespásztavájás;
Glockenbau,
sátoryájás;
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Kuhlenbau, szénkülvájás;
Schachbrettbau, sakklapalaku vajas; Sinkwerksbau,
sólúgzás; Sohlenbau, talpvájás; Sohlulmbau, talpoldalvájás; Stockwerksbau,
tömzsvájás,
Stroszenbau,
talp váj ás ; Weitungsbau,
tágítóvájás, Tiefbau, mély
vajas b.
Bauaufseher, építési ügyelő
é.
Baubar, mivelésre érdemes,
mürevaló. b.
Baubegründung, építési okadatolás é.
Baubeschreibung, ópületleírás é.
Baubetreiben, mivelni b.
Baubcwilligiing, építési en
gedély é.
Baucapital, építési tőke é.
Bauch einer Schmelzform,
í'úkatok öble ko., Bauch des
Schachtofens, poha ko.,
Baucli einer Lagerstatte,
vastagodás b., Bauch werfen, machen, schlagen, vas
tagodik a telér b.
Bauchzange, tégelyfogó ko.
Bancollandirung, építkezési
felülvizsgálat é.
Baueonto, építési számla é.
Baudepartement, építészi osz
tály é.
Baudirection, építési igazga
tóság é.
Bauelaborat, építkezési mű
k.
Bauen Gebáude, építeni e.,
Bauen Grube, bányát mí
melni b.
Bauentwurf, építési terv é.
Bauer, ein Holzklotz zum
TJnterlegen unter den Hammerhals, pörölyfogó ko.
BauerlSuterung, építkezési
taglalás é.

Bauernblech, vasalás a pőrölynyélen, hova a fogó il
lesztetik, fogólemez ko.
Bauernring, gyűrűk a pö
rölyfogó vasalására, fogógyűrű ko.
Ban etabliren, mivelést in
dítani b.
Bauevidenzausweis, építke
zés nyilvántartási kimuta
tása é.
Baueridenzhaltung, építke
zési nyilvántartás é.
BanfSUig, roskatag é.
Baufalligkeit, roskatagság é.
Bauführen, mivelni b.
Bauführer, építést vezető é.
Bauführung, építkezés é.
Bau geht um, a bánya uiiveltetik b.
Baugcgenstand, építmény é.
Baugerathschaften,
építési
szerszámok é.
Baugerüst, állás é.
Bauhaft haltén einen Bergbau, jókarban, tartani 6.
Banhaft sein, jókarban lenni,
mivelhető állapotban lenni
6.
Banholz, épületfa é.
Bauholzzeichen, szálfaj egyző
é.
Bauhorizont, mivelési szint
b.
Baukosten, építési költség
é.
Baukostenüberschlag, építé
si költségvetés é.
Baukunst, építészet é.
Bauleiter, építést vezető é.
Baulich, lakható é.
Baulichkeit, építmény é.
Baulustig, vállalkozó é.
Baumatei'ial, építési anyag
é.
Baumeister, építész é.
Baumwolldocht, gyapott bél
6.
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B«u nelinien, in, vajast kezdíeoi 6.
Bauirtjj&et, épíbtnítmény é.
Bauöffming, padmyitás «6.
BauördliHiig, építési rend
szabály é.
Bauplaii, építési terv é,
Bauplatz, építőhely é.
Baupelitzéí, építteezési rend
őrség &
Baupraeliminar, építési 'elő
irányzat ré.
BaurechmiBg, építési sKámadás é.
Baurisz, épületrájz é.
Bausckbl, grosser ScfclSgél
nagy kalapács.
BauscMieffd fcum B/einigien
des Zmáiea, (tefiaomitó tözHely ko.
Banschredteer, építészeti Ír
nok é.
Bauschutt, kö tönwelék é.
Bausohle, tnivelési -aaint b.
Baimtiittc, építőbely é.
Ba* titefcen, ia, nitivelésben
állani b.
Bausteiti, ép&letkő é.
Baustelle, építőhely é.
BaustyI, ^építóstjeti modor é,
Baute, építmény é.
Bau treiben, mivelni 6.
Bauübei-fechlag, építési költ*
sógvetés e.
Baatmteraefeiiier,
építési
vállalkozó é.
Bauunteihehiirartg, építési
vállalat *'.
Bauvei^tSndJj^ea',
építési
Szakértő é.
Bauvertrag, építkezési stíer-

Baü wtrtt gefttlirt, a bánya
miVeltetik b.
Battwftrdig, ínivelésré érde
mes, műre való 6.
Bauwiirdiigkéit, mürevalöság
b.
Banzeit, építési időszak é.
Baysalz, an Seeufern géwonftenes Salz, tengeri Só.
Beabsichtigen, szándékolni.
líeanite, hivataltattk, tisztvi
selő.
Beanfepíueliseíl, igénybe ven
ni.
Beanstíiíulen, nehezeim.
Beantragen, indítványozni,
javasolni.
Beantwortcn, válaszolni, feleltai.
BeantWotftuKg, válttá, fele
let.
Beántwörtu'ngsíscfi.í'éllMBli,
válaszirat.
Bearbeiiéte Steine, f>di*íugott
kő; bearbeiteCes Höí*, 'fa
ragott fa é.
BeauMcMigea, M vigyázni.
Beaut't ragén, megbízni.
BeaugensehMnigan,
szem
ügyre venni, mögasEéinlélni.
Beaitgé»sclieiitfgtoig, saeMe.
Beausgaben, kiadásba ten'ni.
BebMléfcen, unoghídalni é.
Beekefwerk, Pateífias'ter, tedermü gé.
Beeken, aaedenesíe, tóeder.
Bedachen, befödelerini é.
Bedaeftung, födél g.
Bedarf, szükséglet.
BedeekttBg, burkolat, fedő,
takaró f.; Bedéékmng des
Kohlonmeilers, betakarás
fto., fedezet.
Bauvörschrift, építési sza
bály é.
Bedeckuji&spél-iode
beim
Bauwesen, építészet é.
Scalaminen am Herde, be
Bauwiiklc, emelő csiga é,
fedés szaka a.
Baitt wird btetrié&fcii, a bá Bédenkeh, nehézség, aggéida
lom.
nya roiveltetik b.

fteAieJea, kideszházaá, kipadolni é.
BeűáenstniLg, szolgálat, hivata.1.
BediltgUftg, föltétel, kikötést
Bedungen» Verpflegung, ki
kötött ápolás.
Bediirfnisz, szükséglet.
Beeiden, felesketni,
Beeidigung^ felesketés.
Beeitttrat'htigt werde», sé
relmet szenvedni.
Beendigen, elvégezni.
Befühigung, képesség'.
Bcfahrlbar, járható 6<
Befftfcreny bejárni b.
Befahrung, bej arás j. beszállás
Befahrungsrauiu im Schachte, átjáró torok b.
Befehl, parancs.
Befehleili parancsolni.
Befeilen. megreszelni gé.
Befestigen, megerősíteni.
Befesti suiig, megerősítés.
Befestig»ngsschraube, erő
sítő csavar gé.
Befestigttttgsweise. megerő
sítés oiodja é.
Befeuchten, megnedvesíteni.
Befinde% találni, lenni.
Beflnden, daay állapot.
Befindlich, található^ levő.
BeflSehen; des Meilers, egyen
getés Ae.
BefleiszeBr, igyekezni.
Beflissen, igyekező, Beflissener, tanuló.
Befliischen den Meiler, bebaf karni lombbal, rőzsével a
hogsát fe>.
Befolgeil; teljesíteni.
Befolgung, teljesítés.
Bofönderi), elszállítani, elő
segíteni.
Befördemng, előléptetés.
Befreiitag,. fölmentés.
Befugnisz, jogosultság.

Befand, lelet.
Befunds-anfnahme,
lelete
zés;
Befundsl»erichít; lelet beje
lentés.
Bcfiihlen, a. na. beklospfott,
megkopogtatni h
Befttrdern, munkást fölfo
gadni b.
Begehen eine Taggegend,
megjárni b.
Begehung, megjárá* h.
Begintti,, kezdet.
Beginnen, kezdeni.
BeglauMgen, bitelejsíteniv
Beglaubigt, hitelesített.
Begletchen, kiegyenlíteni.
Begleitem.de MiiieraKen, velejáró ásványok, kísérő' áaiványok f.
Begralbe*, mit Bergen, vmstürzeü, eltemetni b.
BagrStonisz, wo Ailes m-it
Bergen verstürzt ist, eltemetés b.
Begrenaen, határolni, korlá
tolni.
Begrenzt, határolt, korlátolt.
Begrcnzung, határ.
Begrenzungslinie; featárcvo*
nal.
Begriff, foglalat,, fogalom..
Begrilí'Hyerijiögea, felfogó te
hetség.
Begrflnden, okadatolni, meg
alapítani.
Begftnstigen, kedvezni.
BegiLiistiguiig, kedvezmény.
BegUitaehtea, véleményezni.
BegutaclitUBg, véleményezés.
BeMltér fto Wasser, víztar
tó.
BeMlíni.sz, szekrény, tsu>t&hely.
BeMmmerit, pőrölyö&ni Ha.
Beharreify megmaradni.
BehaKruaigSTieriBiSgeni masradási tehetség.

44
Beharrungszustand, veszteglés.
Behauen Stein oder Holz,
megfaragni é., a. m. bestuffen, fölvágni b.
Behaupten, állítani.
Behauptung, állítás, állít
mány.
Behebung eines Anstandes,
megszüntetés.
Behelf, segédeszköz.
Behelmen, nyélezni bBehobeln, meggyalulni é.
Behörde, hatóság.
Behrstatt, Bühne bei den
Salzpfannen, sópad sb.
Beiarbeiter, segédmunkás.
Beibrett, vánkosfa é.
Belderseitig, mindkét rész
ről.
Beifolgend, mellékelt.
Beihaeke, szekercze é.
Beil, bárd é.
Beilage, melléklet, csatolvány.
Beilegen, kiegyenlíteni.
Beilegscheiben, csapkarika
gé.
Beilehen, pótló telek b.
B e i l h a m m e r , kétfejű kala
pács gé.
Beiliegend, mellékelt.
Beimengen, keverni közé ko,
Beimengungen, vendógkeverékek f.
Beimiscnen, keverni közé.
Bein, kleiner Pfeiler, welcher beim Schrámmen als
Ersatz für den Stempel gelassen wird, résláb 6.
Beinasche, csontliszt M
Beinbrett, lábaló 6.
Beipflichten,
egyetértem,
helybenhagyni.
Beischaffen, beszerezni.
Beischaffung, beszerzés.
Beisclilieszen, mellékelni.
Beisitzer, ülnök.

Beistimmen,
véleményben
osztozni.
Beiszzange, harapófogó gé.
Beitelkasten, szitaszekróny.
Beitrag, adalék, járulék.
Beitze, edzőszer ko.
Beitzeiseii, beim
Radbau,
ékvas é.
Beitzen, edzeni ko.
Beitzend, edző ko.
Beitzkübel, szinítő veder pv.
Beiwohnen, jelen lenni.
Bekant, ismeretes.
Bekanttnachung, tudósítás,
hirdetmény.
Bekleiden den Meiler, beta
karni ko.
Beikleiden ein Amt, hivatalt
viselni.
Bekleiden mit Brettern, kideszkázni é,
Bekleidung, burkolat, béllés
é.
Beklopfen, megkopogatni b.
BekrSftigen, megerősíteni.
Bekrönen, koszorúzni pár
kányt é.
Belasten, megterhelni.
Belastung, megterhelés, terhelvény.
Belatten, meglóczezni é.
Belattung, léczezet é.
Beleg, okirat.
Belegen, eine Rechnung, ok
iratolni számadást; Belegen
ein Feldort, munkába ven
ni vájatvéget 6.
Belegschaft, vájószemélyzet
b.
Belegung, munkábevétel, Belegungs Manschaft, vájó
személyzet; a. m. Belegungsort, munkahely ö.
Belchnen, adományozni b á 
nyatelket b.
Belelmer, adományozó b.
Belehnter, adományos b.
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Belehnung, adomány, ado
mányozás 6.
Belehnungsantrag, adomá
nyozási javaslat b.
Belehnungsbueh, adományzási könyv b.
Belehnungsf&hig, adományzásra érdemes b.
Beleluiungsgesuch, adományzási folyamodvány b.
Bclehnmigsurkunde,
ado
mánylevél 6.
Beleiken, 1. belehnen.
Belemniten, belemnitek f.
Beleinnitensckiefer, belemnitpala f.
Beleuchten, kivilágítani.
Beleuchtung, világítás.
Beleuehtungskrels, világí
tási kör.
Beleuehtungsrequisitenkaminer, világítási szertár.
Béliekig, tetszés szerinti.
Belittern, lábtóval ellátni
aknát b.
Belitterung, lábtózat b.
Bellerophon, bellerophon f.
Belokungsdekret, megdicsérő
levél.
Belolinen, megjutalmazni.
BemSugeln, hiányolni.
BemSiigelung,
hiányolás,
hiánylat.
Benierken, észrevenni, meg
jegyezni.
Bemerkung, észrevétel, meg
jegyzés.
Benaekkai't, szomszédos.
Benannt, nevezett.
Beniitzung, haszonvétel, hasz
nálat.
Beokackten, vigyázni, figyel
mezni, ügyelni valamire,
észre venni, észlelni, szem
lélni, tapasztalni valamit.

Beokacktung, szemmeltartás,
flgyelmezés, észlelés, észre
vétel.
Beokacktungsfekler, öszleleti hiba.
Beokacktungsgake, észlélőtehetség.
Berathen, tanácskozni.
Berathung, tanácskozmány.
BerSumen, das locker gewordene Gestein nach eiuem Schusze, takarítani 6.
Bérceimen, kiszámítani, felszá nolni.
Berechnung, felszámolás, ki
számítás, számvetés.
Berechtigen, feljogosítani.
Bereelitigt, feljogosított.
Bereehtigung,
feljogosítás,
m. t. jogosítmány, a. m.
Recht, jogosultság.
Bereichern, meggazdagúlni.
Bereickerung, meggazdagúlás.
Bereitung, készítés, elkészí
tés.
Bcreitungsart, készítés mód.
Berg, hegy; in Verbindung
mit anderen Wöi'tern =
bánya; ss. b. Bergamt, bá
nyahivatal ; im Gegensatz
zum Hüttenwesen = Bergbau, a. b. Berg und Hütte,
bányászat és kohászat.
Bergabkang, hegylejtő.
Bergacademie,
bányászati
akadémia.
Bergacademiker,
bányászakadémiai nevendék.
BergSlteste, bányászok öregbike b.
Bergamt, bányahivatal, bá
nyaszék 6.
Bergantheil, bányarész 6.
Bergarkeit, bányamunka b.
Bergarbelter, bányamunkás
b.
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Bergart, das Gesteia, ÍQ welchem nutabare Lagorstatten vorkoramen, meddő
közét 6.
Bergbahn, bányavasút 6.
Bergbau, bányaipar, bányá
szat , bányamivel és; als
Colleetiv aller zum Bergbaa
gehörenden Anlagen, bánya
dalom 6.
Bergbaaberechtlgung,
bá
nyaművelési jogosítvány 6.
Bergbattbetrieb, bányaüzem
b.
Ber-gbaufcewílligung, bányamivelesi engedély b.
Bergbaudfenstbarkett, bá
nyaszolgalom 6.
BergtaueigenthuHi, bánya
birtok 6.
BergbauMstnng, bányaidőzés fc.
BeygbaufnV'estitiiT, bányamivelési beruházás 6.
Bergbaukuude, bányatan 6.
Bergbankundig, szakértő bá
nyász b.
Bergbaukunst, bányatan 6.
Bergbaumannsehaíí, bányamivelési személyzet 6.
Bergbaumethode, bányamiveüósi mód 6.
BeTgbawpGlissei, bányarend
őrség 6.
Bcrgbaureciit, bányamivélési
jog b.
Bergbaustaat, bányászkodó
állam.
Bergbaiisystem, bányamive
lési rendszer b.
Bergbauunternehmer,
bá
nyavállalkozó b.
BergbauunternehmuHg, bá
nyavállalat 6.
Bergbaaverbot, bányamive
lési tilalom 6.
Bergbauwesen,
bányászat,
bányaügy 6.

Bergbeamte, báoyahivatalnok, báuyatiszt, bányász
tiszt b.
Bergbeamteneorp, bányász
tisztikar b.
BergbehÖrde, bányahatóság
b.
Bergbelehipiig, bányaado
mány 6.
Bergbesite, bápyabirtok b.
Bfövgblau, rézlazur á.
Bergbohrarbejjt, fúrómunka
b.
Bergbofcrej*, kőfúró, kő véső,
bányász fú,ró b.
Bergbote, bányaküldött b.
Bergbueh, bányatelekkönyv,
bányakönyv b.
Bergeameral, bányakincstári
b.
Bcrgeameralwissenseliaft,
báuyakincstári tudomány 6.
Bergcapelle, bányász zenekar
b.
Bergcolonie, bányász telepítvény, bányász gyarmat.
B^rgeopnnlssSr, bányabiztos
b.
Bergcomiuissaríat, bánya
biztosi hivatal 6.
Bergc©m,paj?S, tájasz, tájoló
bm.
Bergdicke, vastagság 6., die
Bergfeste zwisehen den
Salzwerken zur Verhinderung der Brüche, sóüreggyám sb.
Bergdlopter, emelhető irány
zó bm.

Bergdiarectian, bányaigazga
tóság b.
Bergdirector, bányaigazgató
6.
Bergdistrikt, bányakerület 6.
Berge, törecs, hányadék 6.
Bergeisen, ék, bányászok;
Bergeisen anftthren, éket

-

illeszteni; Bergeisen angelegt, toldott bányász ék b.
Berge laufen, törecset szál
lítani 6.
Bergfertig, rokkant bányász
b.
Bergfest, bányászünnep 6.
Bergfeste, gyám b.
BergfSrdernisz, törecs szál
lítás b.
BergfSrderuHg, töreos szállí
tás b.
Bergfrei, szabad; be*gfeies
Féld, szabad bányatelek;
Bergfreiheit, bányaszabada
lom 6.
Bergfrohne, bányavám, úr
bér b.
Bergfuhr, bányafuvar.
BerggeMude a. m. Bergwerk,
bánya &., a. m. Berghaus,
bányaház 6.
Bergg«foet, bányász imádság.
Berggebrauch, bányász szo
kás.
Berggefall*, beim Grubenbetriebe gewonnene nutzbare Mineraliea , báayanyeredék, bányatersaény &,
a. üi. Grubenertrag, bánya
jövedelem 6.
Berggegenschreibier, bányaellenőr.
Berggeist, bányarém 6.
Berggenftsz, bányatárs b.
B«rggerielit, bányaszék, bá
nyabíróság, bányatörvény
szék.
Berggerichtsbarkeit, bányatörvényhatóság.
Berggeschworne, bányaesktidt.
Berggesetz, bányatörvény.
Berggesetzímeh, báoyatörvénykönyv.
Berggesetzgebung, bányatörvényhozás.

47

Berggesinde. bányász mgéá.
személyzet b.
BerggezShe, bányaszerszAm
6.
Berggezeug, bányaszerssáoi
b.
Berggold, gediegen Gold,
welches direkt durch den
Grubenbau gewonnen wird,
bányaarany b.
Berggrün, chrysooolla, ma
lachit á.
Berghalde, törecshányó 6.
Berghandlung, bányatelep b.
Berghaspel, vitla b.
Berghauptimmn, bányakapi
tány,
Barghaupmannschaft,
bá
nyakapitányság.
Berguerr, bányaúr.
Berghoheitsrecht, báoyaúrjog, felségjog.
B«rgh©lz, a. na. Grubefiholz,
ácsolatfa 6.
BergindHstríe, bányaipar.
Bergingenieur, bányamér
nök.
BergiHsigiiieii, bányász jel
vények.
Bergjumge, bányász suhancz
b.
Bcrgkappe, bányáea eipka.
Bergkern, darck die Handscheidung nach KorngrOsze
sortirtes JErz, szemelt éroz
b.
Bergkittel, bányász ing b.
Bergkleid, bányászruha,
Bergknappe, bányászlegéiny
b.
Befgknappsekaft,
bányász
legénység b.
Bergkosten, bányaktfltség.
Bergkratze, törecskapa 6.
Bergkrystall,
bányavirág,
kvaroz á.
Bergkübel, törecsveder *.
Bérgkttx, bányaréaz b.

Berglachter, bányaöl b.
Bergleder, farkötény &.
Berglehen, bányaadomány.
Berglehne, hegyoldal.
Bergleute, bányászok.
Berglosung, weiter Kaum in
der Ginbe, wohin taube
Berge gestürzt werden, törecs üreg 6.
Bergmann, bányász; Bergmann vom Ledér, gyakor
lott bányász; Bergmann
von der Féder, elméleti bá
nyász ; Bergmann klopft
an, rokkanttá lesz 6.
BergmSiinchen, bányarém.
BergmSnnisch, bányászati,
bányász módra; bergniannische Spraehe, bányász
nyelv;
bergmannisches
Wörterbuch,
bányászati
szótár.
BergmSnnischer Terein, bá
nyászegylet.
Berginannschaft, bányasze
mélyzet.
Bergmannslied, bányászdal.
Bergmannssinn, bányászér
zelem.
Bergmaimsstand, bányász
kar.
Bergmaschine, bányagép.
Bergmaschinenlehre. bánya
géptan.
Bergmaterial, bányamivolési
anyag.
Bergmehl, das Mehl aus den
Bohrlöchern, furadék por
6.
Bergmeister, bányanagy.
Bergmtthle, angelegter Bruch,
zur Erzeugung von Yersatzbergen, omlasztó odor
b.
Bergordnung, bányatörvény.
Bergort, bányahelység, bá
nyatelep.
Bergparthe, bányászfokos b.

Bergpersonale,
bányasze
mélyzet.
Bergpolizei, bányarendőrség.
Bergprivilegium, bányasza
badalom.
BergproMerer, bányakómlész.
Bergrobiergaden,
bánya
kémlő műhely.
Bergprocess, bányapör. •
Bergprodukt, bányatermény.
Bergraitung, bányaszámozkoctes.
Bergrath, bányatanácsos.
Bergreehnungsführer, bá
nyaszámvivő.
Bergrechnungshof, bányaszámszők.
Bergrecht, bányajog.
Berechtsgeschichte, bánya
jogtörténelem.
Berechtslehre, bányajogtan.
Bergregale, bányaúrjog.
Bergrevier,
bányakerület,
bányamegye.
Bergrerierstatuten, bánya
megyei — kerületi alap
szabályok.
Bergrichter, bányabíró.
Bergrolle, törecsgurító b.
Bergsache, bányaügy.
Bergsalz, kősó.
Bergsehaffer, bányaintéző.
Bergschmand, bányasár.
Bergschmied, bányakovács.
Bergschmiede, bányakovács
műhely.
Bergschraffirimg,
hegyárnyazás b.
Bergschreiber, bányaszám
vivő.
Bergschreiberei, számvivö
hivatal.
Bergschulc, bányaiskola.
Bergschüssiges Erz, hintett
érez b.
Bergschwaden, mérges bá
nyalég b.
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Bergseegen, bányaáldás.
Bergáeil, aknakötél b.
Bcrgstadt, bányaváros.
Bergstulbe, 1. Anstaltstube.
Bergsturz, hegyszakadás.
Bergsucht, bányakórBergsüehtig, bányakóros.
BergtheiI, bányarész.
Bergtrog, érczteknő; a. m.
Sichertrog, kémlő szérke b.
Bergtrumm, szakadék.
BergüMich, bányász módra.
Bergvermögen,
bányava
gyon.
Bergversatz, törecsrakat 6.
Bcrgvenvalter, bányagond
nok.
Bergverwaltung, bányagond
nokság.
Bergvolk, bányásznép.
Bergwachs, Ozokerit, földi
szurok á.
Bergwage, a. m. Nivellirwage, szintező mérleg bm.
Bergwand, sziklafal.
Bergwerk, bánya; als Inbegriff alias dessen, was zum
Bergwerk gehört, bányamű,
bányadalom.
Bergwerk baucn, bányát
mivelni.
Bergwerksalbgafoc, bánya
adó.
Bergwerksactie, bányarész
vény.
Bergwerks-Actien-Gresellschaft, bányarészvénytár
sulat.
BergwerksactionSr, bánya
részvényes.
Bergwerksangelegenheiten,
bányaügyek b.
Bergwerksanlage, bányatelepítvény.
Bergwerksantheil,
bánya
rész.
Bergwerksausgaben, bányá
szati kiadások b.

Bergwerksfoesitz, bányabir
tok.
Bergwerksfocsltzer, bánya
birtokos.
Bergwerksbetrieh,
bánya
üzem.
Bergwerks-Betriebsplan, bá
nyaüzemterv.
Bergwerkseoncession,
bá
nyaengedély.
Bergwerkseisenbahn, bánya
vasút.
Bergwerksentziehung, bá
nyaelvonás.
Bergwerkserfordernisz, bá
nyászati kellék.
Bergwerkscrwerbung,
bá
nyaszerzés.
Bergwerks-íresellschaft, bányatársulat.
Bergwerkskunde, bányatan.
Bergwerksmasz, bányamér
ték.
Bergwerks-Miteigenthuni,
bányatársulati tulajdon.
Bergwerksproduct, bánya
termény.
Bergwerkssteuer, bányaadó.
Bergwerks-Vérein, bányá
szati egylet.
Bergwerksverfassung, bá
nyaszervezet.
Bergwerksverleihung, bá
nyaadomány.
BergwerksverstSndige, bá
nyász szakértő,
Bergwerksverwandt, bányá
szathoz tartozó 6.
Bergwerkswissenschaft, bá
nyászati tudomány.
Bergwesen, bányászat, bá
nyaügy
Bergwirtkschaft, bányagaz
daság b.
Bergzelient, bányatized.
Bergzimmerling, bányaács.
Bericht, jelentés ; Bericht erstatten, jelentést tenni.

— 50
Befichteii, jelenteni, jelen
tést tenni.
Berichterstatter, jelentő.
Berichtigen, kijavítani, rendbdbofcni, kíögyealíteni.
Bcrichtigung, kijavítás, ki
egyenlítés.
Berieseln, öntözgetni ko.
'Betnstein, borostyánkő á.
Bersten, repedni.
BertMerit,
vaaantimonkéneg á.
Bériicksielitigetu tekintetbe
venni.
Bei'ücksieiitigang, tekintet
be vétel.
Bferuf, hivatal, köteieaség.
Berufen, meghívni.
Bét^ufitng, hivatkozás; felebbezés.
Berufungsbehördfe, felebbezési hatóság.
Berufungscolonne, hivatko
zási hasáb.
BerufttttgBweg,
felebbezési
út.
Berührung, érintés.
Bértthritngs<-Efo«iití > érintő
sik.
BeriihrimgsMche, érintke
zési felület.
Berfthrungskante, érintő él.
Berührníigsliflio, érintési vo
nal.
Beriihrangsfcunkt,
érintő
pont.
B*rfihi*utogswinkel, érintkezósiszög.
Be&atfc, a. m. VersGülttez des
geladenea Bohrloches, foj
tás, L Besetzung.
Besatzgrand, a. m. Besatzmaterial, fejtásanyag 6.
BesSuuícn, egyenlőre farag
ni é.
Besciigdigen, megrongálni,
megsérfeeni, megsérülni.

Besckfidigang, megrongálás,
megsértés, megsérülés.
Beschaffenheit,
szerkezet,
szöveg f., állapot, ininőség.
BescMftigen,
foglalkodni
(valamivel); foglalkoztatni
(valakit).
BescMftigung, foglalkozás,
foglalatosság.
Besehéid, Válasz; végzés (fo
lyamodványra).
Beseheiden, válaszolni, ha
tározni.
Bescheidenheit, szerénység.
Beícheiaigen, tanúsítani, bi
zonyítani.
Bescheinigung, bizonyítás,
m. t. bizonyítvány.
Beschicken, elegyíteni ko.
Beschickttng, elegyítés, m. t.
elegy ko.
BesehiekungsbodeH, Mollerboden, élegytér ko.
Besehi«kuftgsprol)e, elegykémle ko.
Besehi«kungsreglel, elegyítési szabály ho.
BescMenfen, megvasalni gé.
Beschindeln, mogasindelyezni é.
Beschlag an Mineralien, verődék á., a. in. Beschl&ge,
vasalás.
Beschlag, v-asal&s, burko
lat.
BcsiMagen mit Eisen, va
salni ; besehlagén mit Kup
iéi", Silbor, rézzel, ezüsttel
burkolni; besefalageo Holz,
megfaragni é.
Beschlagnahme, lefoglalás.
Beschleunigeii, gyorsítani.
Beschlennigt, gyorsuló.
Beschleunigung, gyorsulás.
BescMieszéii, határozni.
Beschlieszung, határozás.
BeschlUsz, határozat.

Be&ehluszfShig;, határozatra
képes.
Beschluszfassung, határozás,
határozathozatal.
Beschottern, kavicsolni é.
Beselu'Snken, korlátozni.
Beschrünkt, korlátolt, bosokrankter Potrieb, korlá
tolt üzem.
Bescliriinkiing, korlátozás.
Beschreiben, leírni, írásban
.előadni.
Beschreibende <*e©Bietrie,
ábrázoló mér és tan.
Beschreibung, leirás, Írásban
előadás.
Besetooten, elvagdalni.
Bcsehuhen eineii Pfab.1, va
salni karót é.
Beseliuldigen, vádolni.
Besehuldigiuig, vádolás, vád,
Besehürfen, átkutatni b.
Beschwerde, sérelem, panasz.
Beseh.werdef&hr«r, pknaszló
fél.
Beseh.werdeseb.rift, panasz
levél.
Besehwepeisen, terhelő vas
ko.
fiescliweren,
megterhelni,
panaszkodni.
-Besehwerender
tímsíand,
súlyosbító körülmény.
Besohwerli^h, terhes.
Beschwernisz, panasz.
Beseitigen, elhárítani.
-Besen, seprő.
Besenstiel, seprőnyél.
Besetzen, das Bohrlooh, töl
teni b., besetzen eine erledigte Stelle, betölteni állo
mást.
Besetzung, hivatal betöltése.
Besetzung, die A.rt des Besatzes eines Bohrloches, foj
tás; Keilbesetzung, ékfojtás;
Letten besetzung, agyagfoj
tás ; Luftbesetzung, légfoj

tás; Pflockbesetzung, dugó"
fojtás; Sandbeseizung, ho
mokfojtás 6.
Besetzungsvorschlag, kijelö
lési ajánlat,
Besichtigen, megszemlélni.
Besichtigung, szemle.
Besitz, birtoklás, m. t. bir
tok.
Besitzblatt, birtoklap.
Btisltzen, birtokolni.
Besitznalimc, birtokbavétel.
Besitzrecht, birtokjog.
B«sitz»taud, birtokállapot.
Besitzstörung, birtokháborítás.
Besolden, fizetést adni.
Besoldung, fizetés.
Besdduugsabzug, fizetés le
vonás.
Besoldungsanweisung, fizetés utalványozása, m. t. fi
zetési utalvány.
Besoldungs-Beselilogttalinie,
fizetés lefoglalása.
BesolduHgscategorie, fizetési
osztályzat.
Bes»lduiigsfliiiziginaeb»iig,
fizetés folyóvá tétele.
Besoldungs-Quittuag, -fize
tési nyugta.
Besoldungíjsperre, fizetés fel
függesztése.
Besoldungsv4)»schusz, fize
tési előleg.
Besoldungszulage,
fizetési
pótlék.
Besondere Verleihuiig, kü
lön adomknyoaáa b.
Besorgen, gondpskodai, el
járni valamiben.
Besorgung, gondoskodás, eljái'ás.
BespBechen, megbeszélni, fej
tegetni valamit.
Bespreohuiig,
beszélgetés,
fejtegetés.
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Bessemerapparat, bessemerezési készülék ko.
Bessemerbirne, bessemerdobor ko.
Bessemerconverter,
bessemerdobor ko.
Bessemereisen, bessemervas
ko.
Besseinermetall, bessemerfém ko.
Bessemern, bessemerolni ko.
Bessemerprocess, bessemerezési eljárás ko.
Besseinerstahl, bessemeraczél
ko.
Bestaeh, a. m. Bergeisen, ék,
bányász ók 6.
Best&hlen, megaczélozni gé.
Bestallen, hivatalba igtatni.
Bestallungsbrief, kinevezési
oklevél.
Bestand, álladék.
Best Síidig, állandó.
Bestandtheíl, alkatrész.
Bestftttigen, megerősítni, bizonyítni, jóváhagyni.
BestSttigling,
megerősítés,
bizonyítás, jóváhagyás.
Besteehen die Zítnmerung,
vizsgálni b.
Bestecken, Werkzeuge mit
einem Stiele, nyelezni b.
Besteg des Ganges, tel ér sze
gély, válladók b.
Bestellen, megrendelni.
Bcsteller, megrendelő.
Bestellung, megrendelés, m.
t. megrendel vény.
Bestellungsbueh, megrende
lések könyve.
Bestellungszettel, megrende
lési jegyzék.
Besteuerung, adóztatás.
Besteuerungsrerhaitnisze,
adóztatási viszonyok.
Bestimnibar,meghatározható.
Bestiinmbarkelt,
meghatá
rozhatóság.

Bestimmen, meghatározni;
bestimmen eine Zeit, időt
kijelölni.
Bestiinmt,
meghatározott,
megállapított.
Bestimmung, határozat, meg
határozás, rendeltetés.
Bestimmungsgrund, indító
ok.
Bestiimnungsort, rendeltetés
helye.
Bestoszen, meggyalulni nagyából é.
Bestoszhobel, nagyoló gyalu
é.
Bestrafen, megbüntetni.
Bestrafung, megbüntetés.
Bestreben, igyekezni.
Bestrebt, igyekvő.
Bestrebung, igyekezet.
Bestreiten, ellenezni; bestreiten die Ivosten, fedezni
költséget.
Bestttfen, das Gestein friseh
aufhauen. felvágni kőzetet,
törékelni 6.
Bestuffeísen, törékelő ék b.
[ Betuffh.amm.er, törékelő kaj lapáes b.
j Bestürzen, Hütten oder Pochwerke mit Erzen oder
Pochgangen versében, ellát
ni 6.
Betheiligen, részesíteni, ré
szesülni.
Betheiligt, részes, érdekelt.
Betheiligung, részesítés, ré
szesülés.
Beton, beton é.
Betongründung, betonalap
zat é.
Bctrachten, szemlélni.
Betrag, összeg, érték.
Betragcn, das, magaviselet.
Betragseoloune, értékhasáb,
összeghasáb.
Betrefi'end, illető.
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Betreiben, szorgalmazni, sür
getni; Bergbau betreiben,
bányát mivelni.
Betreibungsgesuch, sürgető
folyamodvány.
Betréibungsprotocoll, sürgetési jegyzőkönyv.
Betretungsfall,
rajtakápás.
Betrieb, üzem; Bergbaubetrieb, bányaüzem ; Hüttenbetrieb, kohóüzem; Pochwerksbetrieb, zúzási üzem;
Schmelzbetrieb, olvasztási
üzem; Extractionsbetrieb,
lugzási üzem; Puddelbetrieb, kavaró üzem; Walzwerksbetrieb, henger üzem;
in Betrieb setzen, megindí
tani üzemet; ausser Betrieb
setzen, megszüntetni üze
met; in Betrieb stehen,
üzemben állani
Betriebsart, üzemmód.
Betriebsbeamte, üzemtiszt.
Betriebscapital,
üzemtöke,
forgalmi tőke, fogó töke.
Betriebserfolg,
üzemered
mény.
Betriebsertrag, üzemjövede
lem.
Betriebsfond, üzemtőke, for
galmi tőke, forgó tőke.
Betriebsgewinn, üzemnyere
ség.
Betriebskosten, üzemköltség.
Betriebsinaterial,
üzemi
anyag.
Betriebsmittel, üzemeszköz.
Betriebsplan, üzemterv.
Betriebsprobe, üzemi kémle
ko.
Betriebsverlust, üzemvesztesóg.
Betriebswasser, bei Maschinen, hajtó víz, erővíz gé.,
Betriebswasser bei der Aufbereitung, üzemi víz z.

Betrug, csalás.
Betrügen, csalni.
Bctt des Rosthaufens, pörkö
lő ágy ko., Bett des Muszes,
folyam meder.
Beugung, hajlás, görbülés.
Beurknnden, tanúsítni iro
mányokkal.
Beurlauben, szabadságolni.
Beurlaubung, szabadságolási
engedély.
Beui'theilen, megitólni.
Beurtlieiluiigsvermőgen,
itólő tehetség.
Beutel, rezgő szita érez őrlők
nél ko., a. in. Stemmeisen,
véső é.
Beutelgabel, szitavilla ko.
Beutelgeschir, bei Erzniühlen, szitaszerkezet ko.
Beutelig, hézagos á.
Beutelkainnier, szitakamra
ko.
Beutelkasten, szitaszekróny
ko.
Beutelinaschine, szitálögóp
ko.
Beutelsieb, rezgő szita ko.
Beutelstange, szitarúd hó.
Beutelsteg, szitabürü ko.
Beuteltucli, szitaszövet ko.
Beutelzeug, szitakészület ko.
Bevollmachtigen, meghatal
mazni.
Bevollüiítéhtigte, meghatal
mazott.
Bevollniaehtigung, felhatal
mazás.
Bewachen, megőrizni.
Bewachung, megőrzés.
Bewahren, eltenni, megőrizni.
BewShrt, biztos, megpróbált.
jónak talált.
Bcwabruug, oltevés,uiegőrzés.
Bewanderfc, jártas.
BewSsseni, öntözni.
BewSsserúng, öntözés.

Bewa , sserungsschlag, öntöző
nyilam 6.
Bewegen, mozdítani, mozgat
ni, indítani; es bewegt sich,
mozog ; bewegen eine Maschine, hajtani gépet.
Bewegend, mozgató, hajtó.
Beweggrund, indító ok.
Beweglich, mozgó, mozgat
ható, mozgékony, mozgatag,
ingó.
Bewegliche Decke des Meilers, bogsatakaró ko.
Bewegliches Gint, ingó va
gyon.
Beweglickkeit, mozgékony
ság.
BeAvegung, mozgás; abnehmende Bewegung, csilapodó mozgás; gleichí'örmige
Bewegung, egyenlő mozgás;
zunehinende
Bewegung,
gyorsabbodó mozgás; ungleiohförmige
Bewegung,
egyenetlen mozgás.
Bewegungsgesetz,
mozgás
törvénye.
Bewegungskraft,
mozgató
erö, hajtó erő gé.
Bewegungslehre, mozgástan.
Bewegungslos, mozdulatlan.
Bewegungslosigkeit, mozdu
latlanság.
Bewegungsmechanisinus,
mozgató szerkezet gé.
Bewegmigsmoment, mozgási
hatány gé.
Beweis, bizonyiték.
Beweisdocument, bizoniytó
okmány.
Beweisen, bizonyítani.
Beweisführung, bizonyítás.
Beweisgrund, bizonyító ok.
Beweismlttcl, .bizonyító esz
köz.
Beweisschrift, bizonyítvány.
Beweisverfakren, bizonyítási
eljárás.

Bewerber, kérő, kérvényező.
Bewerkstelligen , végrehaj
tani, eszközölni.
Bewerkstelligung, végrehaj
tás, eszközlés.
Bewerthen, órtókíteni b.
Bewerthung, értékítés 6.
Bewilligen, megengedni, en
gedélyezni.
Bewilligung, engedélyezés,
in. t. engedély.
Bewurf, vakolat é.
Bezahlen, megfizetni.
BezaMung, fizetés.
Bezeichuen, megjelelni.
Bezeichnung, megjelelés, m.
t. jel.
Bezeugen, tanúkkal bizonyí
tani, tanúskodni.
Beziehen die Besoldung, föl
venni fizetést; sich auf
etwas beziehen, valamire
hivatkozni; Holz bezieheu,
megfaragni fát.
Beziehung, vonatkozás vala
mire, tekintet.
Beziehungsweise, illetőleg.
Beziffern, számjelezni; es
beziftert sich, számokban
tesz.
Bezinunern, megfaragni fát
é.
Bezii'k, kerület.
Bezug, a. m. Beziehung, vo
natkozás, tekintet; in bezug auf, vonatkozólag, te
kintettel valamire ; a. m.
Einnahine, jövedelem, já
randóság.
Beziiglich, illetőleg.
Bezugsacten, előiratok.
Bezugsort, beszerzési hely.
Bezugsquelle, beszerzési for
rás.
Bezweeken, czélozni valami
re.
Bezweifeln, kételkedni.

Bialuminat, kettes aluminat
v.
Bibüographie, könyvészet.
Bibliothek, könyvtár.
Bibliothekar, könyvtárnok.
Bicarbonat, kettedszónsavas
v.
Biconcav, kétfelöl homorú.
Biconvex, kétfelől domború.
Biegen, hajlítani, hajlani.
Biegeinasehiue, hajlító gép
gé.
Biegsam, hajlékony.
Biegsamkeit, hajlékonyság.
Biegung, hajlítás, hajlás.
Biegungsmoment, hajlási hatány.
Bicgungsprobe, hajlító kí
sérlet.
Biegzange, görbítőfogó gé.
Bienenerz, sejtesércz b.
Bieten, igérni.
Bieter, igérő, Bestbieter, leg
többet igérő.
Bilanz, mérleg; Ertrags Bilanz, jövedelmi mérleg.
Bilanzbuch, mórlegkönyv.
Bilanziren, mérlegezni.
Bilateral, kétoldalú, kölcsö
nös.
Bilden, alakítani, képezni,
képződni.
Bildhauer, szobrász.
Bildhaucrarbeit, szobrászmü.
Bildhauerei, szobrászat.
Bildlich, kópleges.
Bildsam, idomítható.
Bildseite, képlap a pénzen.
Bildstein, agalmatolit á.
Bildsteinziegel, agalmatolittógla ko.
Bildung, képződés, m. t, kép
ződmény.
Bilduiigsart, képződési mód

f-

Bil dungsgesetz,
t örvény.

Bildungsniveau, képződési
színtáj f.
Bildungsperiode, képződési
korszak f.
Bildungsprocess, képződési
folyamat.
Bildungszcit, képződési idő

Biliig, móltányos, jutányos.
Billigen, méltányolni, helye
selni.
Biliigkeit, méltányosság, ju
tányosság.
Billigung, méltánylás, he
lyeslés.
Bimsstein, tajtkő á.
Bimssteinartig, tajtkőszerű.
Birnssteinconglomerat, tajtkőkonglomerát f.
Biinssteinpapier, csiszolópapir gé.
Bindaxt, szekercze é.
Bindbalken, kötőgerenda é.
Binddraht, kötőhuzal é.
Bindebank, kötöpad é.
Bindemassa, kötő anyag.
Bindemittel, kötőanyag.
Binden, megkötni é.
Binder, Ziegel, kötőtégla é.
Binderiegel, csatlófa é.
Bindevinesser, bodnárkés.
Bindestein, foglalóké é.
Bindestoff, kötőanyag.
Bindseil, kötél.
Bindstecken, csapófa.
Binge, a. m. Pinge, horpa
dás b.
Binoni, kőttag.
Binoinialcoefficient, kéttagi
együttható.
Binomiallehrsatz,
kéttagi
tantót.
Bipolar, kétsarkí.
Birke, nyírfa.
Birkenbesen, nyírfaseprő.
képződési Birne am Bessemerapparat,
dobor ko.
Bisilicat, ketted szilikát ko.
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Bisilikatschlacke, kettedszilikát salak ko.
Bismuth, vizmut á.
Bitté, kérelem.
Bitten, kérni.
Bittererde, keserűföld á.
Bitterkalk, dolomit á.
Bittersalz, keserüsó, epsomit á.

Bitterspath, dolomit.
Bittlich, kórőleg.
Bittsehrift, kérvény, folya
modvány.
Bittsteller, folyamodó.
Bitumen, földgyánta á.
Bituminös, gyantás.
Bituminőser Thon, bitume
nes agyag f.
Bizinutiii,
Wismutbglauz,
bizmutkéneg, bizniutin á.
Blachmal, kénezüst ko.
Blackband, feketevaskő, szénvaskö á.
BIShen, felpuffadní, felpuffasütani.
Blahcndes Gfestein, puffadó
kőzet 6.
Blanksaigern, tisztára csur
gatni ko.
Blasbalg, bőrfúró ko.
Blasdeute, fúvóka ko.
Blase, Blasenraum, bubor,
buborék, hólyag b.
Blasekasten, szélszekróny ko.
Blasen, fújni; durch den
Stein blasen,
toknélkül
fújni ko.
Blasenartig, buboros b.
Blasenkupfer, buboros rézkénv ko.
Blasenstahl, im Stuckofen
direct aus Erzen dargestellter Stahl, hevenypesti aczél
ko.
Blasenstein, buboros rézkénv
ko.
Blaseofen, a. m. Stuckofen,
hevenypest ko.

-

BISser, mit Gerausch aus
dem Gestein
strömende
schlagende Wetter, fuvadék b.
Blaserohr, fúvócső ko.
Blasestahl, aus der Oementation erhaltener blasiger
Stahl, buboraczél ko.
Blasewerk, fúvókészülék ko.
Blasig, buboros 6.
Blasiges Grestein, hólyagos
kőzet f.
Blatt, die untere Eláehe der
Windform, fúkatok lapja
ko., a. m. eine Kluft, telérk e ; Blatt eines Ganges, telérlap b.
Blattbeil, bárd é.
BIStter, eingeschnittene Enden der Jöcher und Kappen, véglapok; Blátter des
Gesteines, kőzet lapjai 6.
Blattererz,
Bláttertellur,
nagyágit á.
BlStteriges Grestein, lemezes
kőzet b.
Blatterkohle, lemezes szén
b.
Bláttertellur, nagyágit á.
BlSttertorf, leveles tőzeg á.
Blattfeder, lapos rugó gé.
Blattl, bei der Vorbereitung
des-Roheisens zum Erischen
abgehobene dünne Sebeiben,
vastárcsa ko.
Blattlheben, das Scheibenreiszen behufs Vorbereitung des Roheisens zum
Erischen, vastárcsát szedni
ko.
Blattsteine, szegő tégla é.
Blattstück, koszorú gerenda
é.
Blattzapfen, oldalcsap é.,
szárnyas csap gé.

Blauanlaufen lassen, kékre
futtatni ko.
Blaue Eisenerde, vivianit á.
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Blaueisenerz, vivianit á.
BISuel, Werkzeug zum Schlagen, sulyok; Bláuel, a. m.
Kurbel, forgatyú gé.
BláMielstange, hajtórúd, forgatyúrúd gé.
Blauerz, verwitterter Spatheisenstein, színes vaspát á.
Blaufarbofen, a smalte gyár
tásra, smaltepest ko.
Blaufarbwerk,
smaltegyár
ko.
Blauglas, kék üveg, kobalt
üveg, smalte ko.
Blaumetallschlacke,
beim
englischen
Kupferhüttenprocess bei der Darstellung
des
Blausteins
fallende
Scblacke, kékkénvsalak ko.
Blanofen zur Roheisenerzeugung, vakpest ko.
Blauofenschlackc, vakpesti
salak ko.
BlausSure, kéksav v.
Blaustein, beim englischen
Kupí'erbüttenprocess
im
Flammofen
dargestellter
Stein, kókkénv ko.
Blauvitriol, kókgálicz ko.
Bleeh, lemez, bádog.
Blechabschnitte, lemeznyiradék.
Blechbcsehlag, lemezboríték
é.
BlechMegapparat, lemezhaj
togató készülék ko.
Bleehdach, lemezfödél é.
Blechfabrik, lemezgyár, bá
doggyár.
Blechfalz, bei Blecheindeckungen, bádoghaj ték é.
Blechfeuer, lemeztűzhely ko.
Blechflamme], flachgeschmiedete Zageln, aus welchen
Blech erzeugt wird, lemeztusag ko.
Blechgliihofen, lemezhevítő,
lemeztüzhely ko.

Bleehhaft, womit die Bleebe
bei der Bedachung befestigt werden, bádog kapocs
é.
Blechhammer, lemezpőröly
ko.
BlechMttc, lemezgyár ko.
Blechloch, Schürloch beim
Treibherd, szitólyuk ko.
Bleclimasz, leinezmértók ko.
Blechmaterialeisen,
lemez
anyagy ko.
Blccliniete, lemezszegecs gé.
Blechpochwerk, lemezpőröly
ko.
Blechröhre, lemezcső é.
Blechscheere, lemezolló ko.
BlechschlUger, lemezkovács.
Blechschmied, lemezkovács.
Blcchscínniede,
lemezgyár
ko.
Blechsieb, lemezszita.
Blechwaare, bádogáru, lemez
áru.
Blechwalze, lemezhenger ko.
Blechwalzenstrasse, lemez
hengersor ko.
Blechwalzwerk,
lemezhengermü ko.
Blei, ólom.
Bleiatogang, ólomveszték ko.
Bleiafter, Rückstand beim
Waschen der Bleierze, ólomérczmosadék *.
Bleiantimonit, Jamesonit á.
Bleiarbeit, hüttenniánnische
Gewinnung des Bleies durch
Schmelzen, ólomolvasztás;
Bleiarbeit in Flammofen,
ólomolvasztás lángpestben;
englische,
französische,
karnthner Bleiarbeit, angol,
franczia, karintiai ólomol
vasztás ;
Bleiarbeit
in
Schachtöfen, ólomolvasztás
aknapestben;
freiberger,
niederungarische, ordináre,
unterharzer Bleiarbeit, frei-
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bergi, alsó magyarországi,
közönséges, alsónara ólomolvasztás ; BIeiarbeit in
Herden, ólomolvasztás tűz
helyekben ; nordamerikanische, schottische BIeiar
beit, északamerikai, skót
ólomolvasztás ko.
Bleiartig, ólomszerű ko.
Bleiasche, ólomtajt ko.
Beiaiiflösuns, ólomoldat ko.
Bleifoender Rest, maradvány.
BlelMeeh, ólomlemez ko.
Bleibliclt, ólompillanás ko.
Bleiblock, ólomtusag ko.
Bleibt anfrecht, épségbea
marad.
Bleicarbonat, cerussit á.
Bleidaeh, ólomfödél é.
Bleidreck, beimGrlattfríschen
an der Oberfláche des Bloies
sich bildende Haut, ólom
piszok ko.
Bleien, a. m. Verbleien, Zusammenschmelzen der Ei'ze
und Produkte mit Blei,
olmitás ko.
Bleierde, cerussit á.
Bleierz, ólomórcz 6.
Bleifahlerz, bournonit á.
Bleifolio, ólomlevól.
Bleifrischen, Glatte durch
Kohlén í^educiren, mázag
készelés, mázag szinítés ko.
Bleigang, ólomtelér b.
Blei gekÖrntes, granulirtes,
ólomdara ko.
Bleígelb,
iDolybdansauros
Bleioxyd, ólomsárga ko.,
sárga ólomércz á.
Bleigewieht, ólomsúly.
Bleiglanz, ólomkéneg, ólom
fény le, galenit á.
Bleigías, kieselsaures Blei
oxyd, ólomüveg ké.
BIeiglatte, ólommázag ko.
Bleigrube, ólombánya b.
Bleihaltig, ólomtartalmú b.

-

Bleiherd, ólom tűzhely, ólommedencze ko.
Bleikűtte, ólomkohó ko.
Bleikammer,
ólomkamara
ko.
Bleikolik, ólomkór.
Bleikönig. ólomkúp, ólomszemer ké.
Bíeikorn, ólomszem ké.
Blei kSrnen, granuliren, ól
mot darálni ko.
Bleikrankheit, ólomkór.
Bleil, a. m. Blauel, sulyok,
forgatyú gé.
Bleilazur, linarit á.
Bleilech, ólomkénv ko.
Bleiloth, függély e.
Bleilöffel, ólomkanál ko.
Bleilstange, 1. Blauelstange.
Bleiinulm, verwitterter Bleiglanz, ólomföld b.
Bleiofen, ólomolvasztó ko.
Bleioxyd, ólom éleg.
Bleioxydsilieat, ólomélegszilikát.
Bleiplatte, ólomtábla.
Bleipressen, bei der karnthner BIeiarbeit, ólom sajto
lás ko.
Bleiprobe, ólomkémle ké.
Bleiprobhaue, próbacsákány
ko.
Bleirauch, Flugstaub aus den
Blciöfen, ólomfüst ko.
Bleireductionskasten, má
zag szinítö szekrény ko.
Bleirö'hre, ólomcső.
Bleiröhrenpresse, ólomcső
sajtó.
Bleirolle, ólomtekercs.
Bleirost, abgerösteter Bleiglanz, ólompörkölék ko.
Bleiroth, ólompír.
Bleirückhalt, nach dem Entbleien in den Produkten,
ólomhátralék ko.
Bleiriihren, beim karntner
Verfahren, ólomkeverós ko.

— 59
ftleísack, bei der Probe am
Silberkorne
anhaugendes
Blei, ólomdúcz ké.
Bleisalz, ólomsó ko.
Bleisehale, ólomcsésze ko.
BlelscMnimer, Jamesonit á.
Bleisehlacke, ólomsalak ko.
Bleischlich, ólommara a.
Bleischmelzlöffel,
ólomol
vasztó kanál gé.
Bleischrotter, ólomvágo ko.
Bleischusz a. m. Bleiglanz,
ólomfényle á.
Bleischwere, beim Probieren,
ólom nehezék ké.
Bleispeise, ólomfémeg ko.
Bleistein, ólomkónv ko.
Bleisteinarfoeit,
ólomkénvolvasztás ko.
Bleisteinrost, ólomkénv pör
kölök ko.
Bleisteinrostschwarz kupfer
ólomkénvpörkölékolvasztá si nyersróz ko.
Blcistempcl,
ólombélyegzö
ko.
Bleistift, rajzón, plajbász.
Bleístufe, ólomércz példány
b.
Bleisulphat, anglesit á.
Blcitute, beim
Probieren,
ólomcsupor ké.
Bleivitriol, kénsavas óloméleg, ólomgálicz; angle
sit á.
Bleiwage, ólommérleg ko.
Bleiweisz, ólomfehér.
Bleizucker, ólomczukor.
Blendberg, Letten zum Verdammen von Sinkwerken,
döngölő agyag sb.
Blende, tünle ó., Zinkblende,
horganytünle á.,
Blende
zum AJbsperren einer Strecke, rekesz b., Peuer Blen
de, tüzrekesz; HOIK Blende,
farekesz; Sicherhoits Blen
de, biztosító rekesz; Was-

ser Blende, vízrekesz, Wetter Blende, légrekesz 6.,
Blende an den Lauipen,
ellenző ; Blende zum Schutz
der Augen beim Probieren,
szem ernyő ké.
Blenderostofen, tünlepőrkö16 kemencze ko.
Blendfenster, vakablak é.
Blendig, tünletartalmu b.
Blendplatte, borítólemez é.
Bleszwerk, rözsemű (part
erősítésnél) é.
Bletze, groszes
Bergeisen,
nagy bányászék 6.
Bleuel, 1. Blauel.
Blenelstange, 1. Blauelstange.
Bleuer, Bleier, Blauer, in Innerösterreich der Schmelzmeister, olvasztómester ko.
Blick beim Treibprocesse, pillanás ko., Schwarzbíick,
homályos pillanás ko.
Blicken, pillanolni ko.
Blickgold, pillanolt arany
ko.
Blicksilber, pillanolt ezüst
ko.
Blicksilberschrottplatte,
pillanolt ezüst szétdarabolására szolgáló lap ko.
Blindlboden, vánkos padlat
é.
Blinde Arbeíter in der Rechnung, álszeuiélyzet a szám
adásban b.
Blinde Muthung, hiányos
fölkeres b.
Blinder Schaelit, o. Gesenk,
welche nicht zu Tagé ausgehen, benső akna, v. ereszke b.
Blindes GteMrge, üres sóhegy sb.
Blind Finder, véletlenül lelő
b.
Blindgeviere, álkeret 6.
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Blindgewerke, névtelen bá
nyarészes b.
Blindkohlen, fojtva szenítni
ko.
Blindstoek, bólyegtö tőke pv.
Blindtrain, Fehltram, vak
gerenda 6.
Blindtreiben, a. m. nicht zu
Tagé treiben, bont szállí
tani 6.
Blitzröhre, villámvessző, fulgurit f.
Bloek, tuskó, tusag.
Blockblei, tusagólom ko.
BlockfSrinig, tusagszeríi.
Blockliaiis, fabáz é.
Blockrad, tuskókerék.
Blockságe, tuskófűvész.
Blockverband, kétsoru kötés
é.
Bloekwagen in der Brettsage,
ramaszszekór.
Blockwand, gereudafal é.
Bloekzinn, tusagón ko.
Blooms, a. m. Maszl, bocs ko.
Blühen des geschmolzenen
. Kupfers oder Silbers beim
Erkalten, bimbózni ko.
Blmnenbachit, 1. Manganblende á.
Bilimen des erkalteten Kup
fers oder Silbers, rézbim
bók, ezüstbimbók ko.
Bluniige Floszen, virágos öntecs ko.
Blundertorf, tuskótőzeg.
Blutstein,
Rotheisenstein,
haematit, rötércz á.
Bobine, huzalgöngyölő g. a.
m. koniseber Seilkorb, kú
pos kötéldob 6.
Bock a. in. Traggerüst, ál
lásbak, faragószék, fürész
láb, kecskeláb é., Bock a.
m. Holzbett für die zu röstenden Erze, pörkölő ágy
ko., Bock = dünnes Holz,
worauf das Treibholz gelegt

wird, farács ko., Bock =» Éisen, worauf beim Feinbrennen die Brandsilber gelegt
werden, vasmacska ko.
Bockbrücke, kecskeláb bíd
é.
Bockpfettenstuhl, ferde támaszu födélszék é.
Bockpfettenwand, ferde tá
maszfal é.
BockschlSgel, a. m. Kammbock, verőbak é.
Boden,
fenék; Bodensatz,
üledék »., a. m. Fuszboden,
padozat é., Boden, padlás
é., Boden, beim Dachschieferbau eine vervrerfende
ITluft, palavető 6., Boden,
beim Hartzerrennen, vas
tárcsa ko.
Böden, unreines Schwarzkupfer vomScblackenschmelzen
beim eaglischen Kupferhüttenprocess, nyersréz üle
dék ko.
Bodenbelegung, fenókpadolás é.
Bodenblatt der Muffel, duglyafenék ké.
Bodenbohrer a. m. Erdbohr e r , földfúró,
agyagfúró
b.
Bodenbrett, fenékdeszka e.
B( l e n d i c k e a. m. Bergfeste,
gyám é.
Bodendruck,
fenóknyomás
gé.
BodenflSche, földterület, fe
néklap.
Bodengerüst, állványpad é.
Bodengat, fenókgálicz pv.
Bodenknpfer, 1. Böden.
Bodennagel, pallószeg é.
Bodenpflasterung,padlás téglázat é.
Bodenplatte auf der H a t tensohle, talajburkoló lap
ko., Bodenplatte des Frisch-
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feuers , tűzhely fenék ko.,
Bodenplatte der Maschine,
állap gé.
Bodenraum, padlás tér é.
Bodensatz, csapadék v.
Bodenschwelle,
rostélyzat
kötő é.
Bodenstein der Mühle, fenékkő gé., Bodenstein bei
Schachtöfen, talpkő ko.
Bödenthür, padlás ajtó é.
BodcntrSger beim Puddlingsherd, fenékgyáin ko.
Bodentreppe, padláslépcsö é.
Bodenzacken, a. m. Boden
platte beitn Frischfeuer.
Bodenzimmer, padlásszoba é.
Bogén, ív; Brückenbogen,
' hídív; elliptischer Bogén,
kerülókes ív; gedríickter Bo
gén, lapult ív; voller Bogén,
teljes ív ; gothiseher Bogén,
gót ív ; überhöhter Bogén,
patkó ív é.
Bogenbohrer, pergőfúró é.
Bogenbriicke, íveshíd é.
Bpgenfeile, hátasreszelő gé.
Bogenfenster, íveltablak é.
Bogenförmig, ívalaku.
Bogéngerüst, ívállás é.
Bogengrösze, ívnagyság.
Bogenhöhe, ívmagasság é.
Bogenlinie, ívvonal.
Bogenpfeiler, í voszlop é'
BogensSge, hátasfűrész é.
Bogcnscheitel, ívtető.
Bogensclienkel, ívszár.
Bogenschlagen, boltozni é.
Bogenschlusz, ívzár é.
Bogensehne, ívhúr.
Bogenspannweite, ívköe é.
Bogenstellung, í vezet, bolto
zat é.
Bogenstrebe, ívtámasz é.
Bogenweise, íven kínt.
Bogenweite, 1. Bogenspanweite.
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Bogenzeichen. ívj egy.
Bohle, padló.
Bohlen, padlózni c.
Bohlenbrett, padlódeszka.
Bohlendach, deszkafödél é.
BohlensSge, pallófürész é.
Bohlenwerk, pallózat é.
Bohnenerz, babérez, liuaonit
á.
Bohrapparat, fúrók ószülék b.
Bohrarbeit, a. m. Sprengarbeit, robbantó munka b.
Bohrbank, fúrópad gé.
Bohrbogen, fúróvonó gé.
Bohrbüchse, egyengető 6.
Bohrbühne, fúrópadozat b.
Bohrdeckel, a. m. Bohrscheibe.
Bohrén, fúrni 6.
Bohrer, fúró; einmannischer
Bohrer, egykezü fúró; zweiinannischer, kétkezüfúró;
Meiszelbohrer,
vésőfúró;
Kreuz Bohrer, keresztalaku
fúró ; Flügel bohrer, szár
nyasfúró ; Kronenbohrer,
koronásfúró; Freifallbohrer,
szabadoneső fúró ; Seilbohrer, kötélfúró ; Steinbohrer,
kőfúró b.
BohrfSustel, fúrókalapács b.
Bohrfund, fúrás általi feltá
rás, fúrási lelet b.
Bohrgabel, fúró villa 6.
Bohrgeding, fúratszakmány
b.
Bohrgeriist, fúróállvány b.
BohrgestSnge, fúrórudazat b.
Bohrguhr, fúróiszap ö.
BohrMuer, fúróvájár b.
Bohrhaus, fúróház b.
Bohrhitze, fúrószakasz b.
Bohrjournal, fúrási napló b.
Bohrkern, fúróbél b.
Bohrkette, fúróláucz b.
Bohrklotz, fúrótuskó 6.
4*

-
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Bohrkluppe, fúró szorító, furófogó bi

'

Bohrkopf an Bohrmaschinen,
fúróbuga gé., am Bohrapparat, fúrófej 6.

Bokrkrittzer,

Bohrkrucke,

kaparó b.
Bolívlappeii, fúrórongy 6.
Bohrlehre. fúrómint*.
Bohrloch, furat, fúrólyuk,
iürílyuk b., Bohrloch; bohren, abbohren, absinken,
abfceufen,
niederbringen,
schlagen, stoszen, abstoszen,
nied»rstoszen, treiben, nie*
dertreiben, lyukat fúrni,
mélyesztieni b.
BohrlochMehse, egérlyuk b.

Bohrlochstampfer,

döngölő

b.
,\
BohrmascMne, fúrógép 6.
Bahvinehk fúrópor 6.
Botomeistcr, fúrómester 6.
Bóhrnieiszel, fúróvésö b.
Bokrort, furatvég 6.
Bobrpfeife, ifufatosatorna 6.
Bohrproke, füíatpróba ké.
Bólirprolieiieimum, fúróval
próbát ^venni ko.
Bohrratsche, fúrókerpp gé.
Bóhrrechen, fúrófogas b.
Bolirring,' a. m. öletekenbobrer, kőrfúró, egyenge
tő b.
Bohrsckacht, fúrtakna 6.
Bokischeibe, fúrókoröng b.,
á. ni. Ki'anz zur Verhinderung .des Spritzens, esatakernyő 6.
Bohrsekhiium, fúróiszap b.
Bohrschlüszelí fúrókulcs fi.
Bohrschmahd, fúróíszap 6.
Bohrsohweilgel, fúróemelő
bi

},*

,

•

'

Bohrspan, fúróforgács gé.
Bohrspiudel an Bohrmaschinen, fúrátengely gé.
Bohrstange, fúrórúd 6.

Bokrstüek, fúrónyél, fúró
rész b.
Bohrtaucher, irány cső 6.
Bohrthurin, fúrótorony b.
Bohítiseh, fúróasztal gé.
BokrtrögI, fúróteknöeske b.
Bokrnng, furas, m. t. furat,
fúrólyuk 6.
Bohrversueh, fúrási kísérlet
6.
Bohrwelle, fúrógörönd b.
Boliíiverk, fúrómúhely, fúrószerszám':
Bohrwirbel, fúróforgó 6.
Bohrzeug, fúrószerszám 6.
Bollete, bárcza.
Bologneserspath, barit á.
Bolzen, derékszeg, foglaló
szeg, támaszték b,
Bolzen, támogatni b.
BolKenrinne, fav&lyu b.
Bolzensehrott , bei
der
Sohachtzimmerung, támasz
ték gárdozat b.
Bolzenschrottzimmeruug,
támaszték gárdozat b.
Bonlfíeation, kártalanítás.
Bor, bór v.
Borax, pórís ké.
Boraxglas, pörisüveg ké.
Bord, Raml der Sütdpfannen,
ustpárkány sb.
Bö'rdéln, mit einem Rande
verseken, karimázni ko.
Bordhacken, párkányfúl sb.
Borellen, eine Gattung Stahl,
borollaczél ko.
Borgette, pőrölyesapágy ko.
Boigettenstock, csapágy áll
vány ko.
Borilít, rézvaskéneg, tarkarézérez, erubescit á.
Bornkilecht, só vízmerítő sb.
Bornmeister, sóvíz ügyelő sb.
BorsSure, bórsav e.
Börse, börze.
Börseneurs, börzei árfolyam,
árkelet.
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^£8rsezettel, börzejegyzék.
Böschen, lejtó§ítni é.
Böschuug, lojté^, lejtek é,
Böschungswinkel, lejtésszög
-,é.
Bőse Wetter, rossz lóg 6.
B§tq, futár, küldött.
B8$el, sulyok 6.
Böteln den Teichdainm, suly
kolni , b.
Botenlodiiu küldött bére,
Bo^enzeftel, küldöttek bér
jegyzéke.
Bo$iph, kád.
BuorhíOftft, rózólomsulfostibit, kerékércz á.
Boussole, ,tájpló bm.
, t
Boussolinstrument,
tájoló

Brandrfflire, a. m. Zünder,
gyújtó .sz&l 6
Brandschiefer,
gyúlékony
pala, gyúló pala, bitume
nes pala f.
i
Brandsilber, pillanolt ezüst
ko.
Brandspritze, vízipuska.
Brandversicherung, túzkármentesítós.
Braten das JRoheisen vpr dem
Yerfriachen, sütni ko.i
Bratfeuer, worin das .Braten
des Roheisens vorgenoininen wird, sutjő tűzhelybe.
Bratfrisehschmiede, sütöttvas készei éa ko.
Bratherd, 1. Bratfeuer.
műszer bfif,.,
Brauch, szokás. , •
Brachydifigpnale, kis átjó á. Brauchbar, használható,!.
Brachydoma, kis dóma á.
Brauchbarkeit, használható
Brackische Biidung, *, vegyes ság.
vízu (sós és édes) képzod- Braunbleierz, bamaólomércz
Amény f.
> i
>
'
Brahme, a. m. Senkel, fug- Brauneis&nerz, limonife A<
gély 6., Brahme hángpn, Bramieisenstein, barna vaskő,
fuggélyekkel irányt túzni
limonit á. .j.v , r>
,, •
bm. v
Blauner (rlaskopf, limonit
u
Brandy égés ko., an mancheo
á.
j
- !,>/
Or^en ,das Liegende des Braimerz, Terwitterte&iSpati^oblenflotzos, fekú.
Í^ eiseosteia, mállott vaspát.
Brandbogen, in der Brand- Bl'aunkohle, barnaszén á.,
majaer, lukatok fülke ko.
Brannkohlensandstein, bar
BrSnde, unvollstandig genaszén kénződményi komokkohltes Üolz, uszog ko>
kő f. ,
* . , , , .
Brandcrz, üszögös érez b.
Braunspat r barnajpáít ó. ,
Brajtfifóst, tűzálló é.
Braujisíein, barnakő, pyroBrandgasse, zunj Anzunden
l u S l t á. v)
. y
des Meilexs, gyújtó rés ko. Braunsteinkies, 1. ManganBrandgefahrlich, gyúlékony
blende á.
Brause, szökellő, gé.
bt <
i
Brandgold, pillanolt arany Brekié, törgyület /.,
ko. „
Brecheisen, emelő rúd, bontó
Br^ndhQiz, lángfa ko.
rud. é,
Brandmaiier,
Hinterwand Brechen, törni, Steine braeder Schachtofen, pesthát
chen, követ fejteni; hier
brechen reiche Erze, itt
ko., Brandmauer an Gegazdag érezek törnek 6.
báuden, tűzfal é.
OM

Brecher, törő.
Brechsattel beim Walzwerk,
mentő gerincz ko.
Brechschmiede, eine Frischmethode, bontó vaskészelós
ko.
Brechstange, emelő rúd, bon
tó rúd é.
Breit, széles.
Breitaxt, bárd é.
BreitbeiI, bárd e.
Breite, szélesség.
Breiten, szólesítni, lapítani.
Breitengrad, szélességi fok
bm.
Breitenhaue, széles csákány
b.
Breitenmasz, szélességi mé
ret.
Breitenseite, szelte.
Breithacke, bárd.
Breithammer, lapító pöröly
ko.
Breithaue, szóles csákány 6.
Brauthauptit, rézkéneg á.
Breitttng, lapítás ko.
Breitzange, a. m. Kornzange,
szemkefogó ké.
Bremmern, egyszarvú vitlával szállítani b.
Bremmerschacht,
kurzer
Schacht mit einmánnischem
Haspel, egyszarvú vitlás
akna b.
Bremsbacke,
Bremskopf,
Bremsschuh, féktalp b.
Bremsband, fékabroncs b.
Bremsbaum, fékező fa b.
Bremsberg, sikló b.
Bremsbergförderung, sikló
szállítás b.
Bremsbuckcl, fóktalp b.
BremsMgel, fékkengyelvas
b.
Bremsdrahtseil, siklósodrony
6.
Bremsdrückel, fókező kar b.

Bremsdynamometer, fókes
erőmérő gé.
Breinse, fők b.
Bremsen, fékezni b.
Bremser, fékőr b.
Bi'emsförderschale, sikló
kas b.
Bremsgerüst, fékállvány b.
Brcmshaspel, fékesvitla 6.
Brcmshebel, fékező kar b.
Bremskette, fókláncz b.
Bremskopf, féktalp b.
Bremskorb, fékes kötéldob
b.
Bremsmaschine, fékmü 6.
Bremspfadeisen, fékkar csapfészke 6.
Bremsrad, fékkerék.
Bremsring, fékgyürü b.
BrcmssSulc, fókállvány b.
Brcmsschacht, fékes ereszke
6.
Bremsscheibe, fókkoroug b.
Bremsschiene, fékvas b.
Bremsschraube, fékcsavar 6.
Bremsschuh, féktalp b.
Bremsschwengel, fókező kar
b.
Bremsseil, siklókötél 6.
Bremsstange, fékrúd b.
Bremsstock, fékező tőke b.
Bremstrommel, fékes kötél
dob b.
Bremswelle, fékgörönd b.
Bremswellenring, fékgörönd
karika b.
Bremswerk, fékszerkezet b.
Bremszlehring,
fékgörönd
szorítókarika 6.
Brennbar, égékeny, gyúlé
kony, éghető.
Brennbarkeit,
óghetőség,
gyúlékonyság.
Brenndorn, égető tű b.
Brenneisen, égető vas, bé
lyegző vas.
Brennen, égni, égetni, sütni,
pörkölni.
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Brennherd, tűzhely, gyúlás
helye, égés helye.
Brennholz, tüzelőfa.
Brennhütte, a. m. Vitriolhütte, gáliczgyár ko.
Brennkraft, hőerő.
Brennlinie, gyúló vonal.
Brennluft, gyúlékony levegő.
Brennmatérial, tüzelek, tü
zelő anyag, vegetabilisches
Brennmatérial, növényi tü
zelek ; mineralisches Brenn
matérial, ásvány tüzelek.
Brennmeíster, pörkölő mes
ter ko.
Brennofen, égető kemencze,
pörkölő kemencze ko.
Brennöl, lámpaolaj b.
Brennort, wo das Gestein
durch Feuersetzen mürbe
gebrannt wird, égetőhely
b.
Brennpnnct,
gócz, gyúló
pont, gyújtó pont.
Brennraum, gyúló tér.
Brennstahl, edzett aczél ko.
Brenstoff, tüzelek, gyúló
anyag.
Brenniveite, gyújtási távul
ság.
Brenivwerth, höérték.
Brennzeichen, bélyegző gé.
Brenzlich, kozmás, brenzliche Oele, kozmás olajok.
Brett, deszka é., mit Brettern belegen, kideszkázni
é.
Brctterdeeke, deszkapadozat
e.
Brettergerüst, deszkaállvány
é.
Bretterlutte, deszka csatorna
6.
Brettcrscheide,
deszkavá
laszték é.
Brctterverschlag, deszkare
kesz é.
Brctterwerk, deszkázat é.

Bretterzaun, deszkakerítés é.
Brettmühle, fűrészmalom.
Brettnagel, foglaló szeg é.
BrettsSge, fűrészmalom.
Brief, levél.
Briefhote, levélhordó.
Briefbuch, levelezőkönyv.
Briefcopierlbucli, levélmásoló
könyv.
Briefeouvert, levélboríték.
Brieflieh, levélben.
Briefpapier, levélpapiros.
Briefporto, levélbér; póstabór.
Briefpost, levólpósta.
Briefpresse, levélsajtó.
Briefsteller, levelező.
Briefstenipel, levólbélyeg.
Bricftr&ger, levélhordó.
Briefwechsel, levélváltás.
Brillcnofen, kétszemü pest
ko.
Bringen, hozni; bringen aus
dem Walde, fát szállítani;
an den Tag bringen, földe
ríteni ; eine Gleichung auf
Null bringen, az egyenletet
semmire hozni; einen Ausdruck auf die einfachste
Form bringen, a kitételt
legegyszerűbb alakba hozni;
auf gleiche Benenuung brin
gen, egyenlő
nevezőkre
hozni; Aufbringen, felho
zat ko.; Ausbriugen, kiho
zat ko.; in Gang bringen,
megindítani gé.; in Erinnerung bringen, eszébe jut
tatni ; in Ordnung bringen,
rendbe szedni; in Erfüllung
bringen,
teljesíteni;
in
Rechnung bringen, száma
dásba tenni; in Sicherheit
bringen, biztosságba he
lyezni ; in Erfahrung brin
gen, tapasztalni; unterbringon, elhelyezni; vorbringen, előadni; zu Standé

bringen, létesítem; zuEncte
bringen, bevégezni; zu Papior bringen, leírni; Nutzén
bringen, hasznot hajtani.
Bringung, faszállítás ko.
Bringungsalistalt,
faszállitási készülék ko.
Bringungsart ,.
faszállít&si
mód ko.
Bringungscalo,
faszállítási
veszték ko.
Bringungsvérlust,
faszállítási veszték ko.
Briquette, széntégla, briket
b.
Bi'iquettíaforik,
széntóglagyár, briketgyár b.
Brocken, á. m." Floszén, ö'ntocs ko.
Broekenfrisehen,
nyerské
szelés ko.
Brockcnstahl, törékaczél ko.
Brödem, féingöz.
Brom, brom.
Bromsilbér, bromezüst.
Bí*©nce, bróncz.
Broűcéschmclzofen, bronczolvásztó ko.
Broncéstéin, bronczkénv ko.
BfonCesteinschittelzeri,
bronczkénvolvasztás ko.
Bröiizperiöde, bronczkor f.
Broilillott, vázlat bm.
Bruch, törés ; omlás ; szaka
dás ; Tagbruch, horpadás:
in Brücheh Hegen, stehen,
beoinolva lenni; zu Bruche
bauen, omlásig vájni; zu
Bruche bringen, beomlaszt á u i ; zu Bruche gebén, beomlani; der Schacht áíaeht
einen Brueli, az akna irá
nya megtörik; Seilbruch,
kötéltörós, kötéiszakadás b.
Brnch , á. m. Bruchflache ,
töret 6., griesiger Bruch,
darás; grobkörüigör Bruch,
dtírva szemcsés; feinkörni-

ger Brucb, fihoin szemcsés ;
faseriger Bruch,
rostos;
sehniger Bruch, inas; stengliger Bruch, szálkás; zackiger Bruch, csipkés; , muscheliger, kagylós; erdiger
Bruch, földes töret.
Bruclialblbáti, omlasztó fejtés
o.
Bruehatisóhen, töretalak 6.
Briíchílbáu, omlasztó vájás b.
Brűchfoerge, omladék 6.
Brüctíjl&che, töretlap.
Briíctiförin, töretálak b.
Bvnchfuge, töréshézag.
Briícli^efahrllch,
omlással
fenyegető 6.
Bruehglas, ü végtör ék.
BrxicHgolu, aranytördelék ko.
Brticliig. repedezet, törékeny
6.
Bruehort, beim Bruchbau,
omlasztó yájatvég b.
Briichschweptgél,
könyök
emeltyű gé.
BruCuSÜber,
ezüsttördelék
ko.
Bruchstein, fejtettkő é.
Bruchstéinmáuer. fejtettkő
fal é.
Bruchstüék, töredék.
Bntcliwihkél, törésszög.
Brtteké, híd; gesprehgte Brit
eké, feszített híd; schweberide Brücke, függőhíd;
gewölbtó Brücke, boltozott
híd; steinerne Brücke, kő
híd ; hölzerne Brücke, fa
híd ; eiserne Brücke, vas
híd ; Brücke sclilagen, hi
dat állítani; Brücke áobrechen, hidat elszedni ;
Kettenbrücke, lánczhíd e.
Brücke, e"a. m. Feuerbrücké,
lánghíd ko. .

Britéke ttes Meiíérs, bogsahídlás ko.
Briiökeritiáhii, hídpálya é.
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Briickenbalken, hídgerenda
N !>
é.
Brückenfoau, hídépítés é.
B r ü í k e n b e l a g , hídlás é.
Brüékenftogen, hídív é.
BrÜckenlbohle, hídpalló é.
BrftckéngélSnder, hídkarzat
-Iá.. ;
Brückengjeld, hídvám.
Brückeniíölzer im Meiler
tiídha's&tíok ko.
BrÜckenjoch, hídláb é.
Briickénkopf, hídfő é. '
Brückenlehne, bídkarfa é.
Bfiickcnpfeller, hídoszlop é.
BrückenstSiider a m ' I r a h n ,
csigáhíd állvány kb:
Brückenstreu, hidlás é.
BrüekeftiTet-schalung,
híd-deszkázát é.
Brückénwage, hídmérleg.
Brudergeld, társpénz 6.
B r u d e r k r e u z e r , társpénz b.
B r u d e r l a d e , társpénztár b.
B r ú d e r ] adens Ael teste, társpénztári öregek 5.,
Bruderladens-Ausschusz,
társpénztári választmány 6.
Bruderladenslbeitrag, társpénztári járulék b.
B r u d e n l a d e n s Controlleur,
társpénztári ellenőr 6.
BruderladénsDarlenen,társpéhztári•' kölcsön b.
Brudenladens Grnadéngalbe,
társpénztári kegyádbnláhy
6.
Bruderladensmitglied, társ
pénztári tag b.
Bruderladensnrovision,
társpénztári
nyugalombér
b.
Brúder! adensvermögen,
társpénztári vagyon b.
Bruderladensyerwalter,
társpénztári gondnok b.
Bruderpfennig, társpénz b.

B r u n n e , eine in das Gestein
mit Schlagel und Eisen gemachte Kérbe, ékrovat 6.
B r u n n e n , mit Bchlagel und
Eisen Kerben in das Ge
stein machen, ékkel rovát
kolni b.
B r u n n e n . kút.
Brunnenfoohrer, kútfúró b.
B r u n n é n k r a n z , kútkáva é.
Bruniienrolír, kútcső é.
Brunnenschaclit, kútakna é.
Brunnenschwengel,, kútgém
é.
B r u n n e n s t a n g e , kútostor é.
Bftist ám Feldorte, begy 6.,
Brust bei Schacböfen, pest
mell ; Offene Brust, nyilt
pestmell;
geschloszene
Brűst, zárt pestmell ko.,
Brust beim Treibherd, mázaggát ko.
B r ü s t e n , a. m. anbrüsten,
hegyezni b.
Brustf'orm, elő tok fto.
Brusthammer,
nyakpöröly
ko.
B r u s t k l a m m e r , mellkapocs
ko.
Brustlehne, könyöklő e.
Brusleier, fúróforgatyú gé.
BrustiUaiier, bei Tiegolöfen,
mellfal ko.
Brustöffnung bei Tiegelöfen
mit oífenem Auge, mell
szem ko.
Brustriegel, feszítő gerenda,
mellfa é.
Bruststeln, mellkő ko.
B r ü s t u n g am Gestein, begyezós 6.
Briistimg des Meilers, ajazat
ko.
Brustwand, mellfal ko.
Brustwinde, emelő görönd 6.
B r u t t ó , bruttó ; Bruttó Bilanz,
bruttomérleg; Bruttó Ertrag, bruttó jövedelem; —

-
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Gewicht, Összes súly ;• Bruttó
Gewinn, bruttó nyeresség.
Bucii, könyv; zu Buch bringen, könyvelni; Buch führen, könyvelni; ein Buch
Papier, egy koncz papiros.
Buchenholz, bikkfa.
BuchenkoMe, bikkfaszén.
Buchenwald, bikkerdő.
Bttchergold, aranyfüst.
Bücherkasten,
könyvszek
rény.
Buchführer,
könyvvezető,
száinvivő.
Buchhalter ,
könyvvezető,
szám vivő.
Buchhalterei, száinvivősóg.
Bnchkalteriseh, számviteli.
Buchhaltung,
könyvvitel,
számvitel, számvivőség.
Buelihaltungsnorinalieii,
szám viteli szabályok.
Buchkaltungsofficial, szám
tiszt.
Buchhaltungspraktikant,
számvivőségi gyakornok.
Buelihaltuiigswissen.scliaft,
könyvviteltan, számvitel
tan.
Bnchschlusz, könyvzárlat.
BUchse nach dem Absprengen des Bohrloches, lyuk
vég, egérlyuk 6., Büchse a.
m. Bruderlade, társpénztár
6., Büchse a. in. Láger,
persely; Büchse, tok gé.
Büchsengeld, a. m. Brudergeld, társpenz b.
BUchsenplatte, perselylemez
gé.
Bttchsenreibbolirer, persely
tágító fúró gé.
Bücliseiisiiule beim Hammerwerk, csapágyoszlop ko.
Biichsenstock, csapágyoszlop
ko.
Budget, költségvetés.
Buffer, ütköző gé.

Ilg, szögletkötő é.
Sgel, nyakló; kanyarvas;
kengyelvas gé., Bügel, rund
gebogene Baumstámmchen
zur
Auskleidung
der
Scháchte, kanyarkáva b.,
Bügel, Rahmen zur Anordnung der Faltén eines L e derbalges, hajtők ko.
Bügelschacht, kanyarkávás
akna b.
Buhne beim Wasserbau, sar
kantyú é.
Bíihne, a. m. erhöhtes Brettergerüst, padozat 6.
Biíknentrecker, padrahordó
b.
Bühnloeh, gyámlyuk 6.
Bulgc, Ledersack zum W a s ser und Erzheben, bőrzsák
b.
Bulid . am
Bohrgestange ,
akasztók b.
Bundfeile, fürészráspoly.
Bundgesperre, főszaruzat é.
Bündigkeit, velős rövidség
Bündigmachen, in gleiehe
Flucht bringen, sorozni é.
BundsSulc,
födélszékoszlop
é.
Buudschaar, kötősor é.
Bundseite, előoldal é.
líundtram, kötőgerenda é.
Bundtramschuh, kötőgeren
dasaru é.
Bundtrainunterlagsplatte,
kötőgerenda
fekhelylapja
é.
Buntzeichen, kötegjegy ko.
Bünge, a. m. Pinge, horpa
dás b.
BuntMeierz, tarka ólomércz,
pyromorphit á.
Bunter Kupferkies,
rézvaskéneg, tarkarézércz, erubescit á.
Bunter Mérgei, tarkamárga
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Bunter Sandstein, tarka ho
mokkő f.
Bunter Schieferthon, tarka
palaagyag fBuiitkupfererz, rézvaskéneg,
tarkarézórcz, erubesit á.
Bureau, iroda.
Burette , kémlő csövecske ,
próba csövecske ké.
Bürge, jótálló.
Bfirgen, jótállani.
Burgschaft, jótállás.
Bftrsten, fésüskarók é.
Bttrstenschuh, czölöpsaru é.
Bilrtel, rőzsenyaláb ko.
Biirtelholz, rőzse, galyfa ko.
Buschen, ein Gebünde Stabeisen, köteg ko.
Busen, der gewölbte Tboil
der Form, MufFel, öböl ko.
Buttermilcherz, kerargyrit
á.
Buttfrischen,
bocskészelés
ko.
Butzen, fészek; Erzbutzen,
érczfószek b.
Butzenartig, fészkenkint b.
Butzenweis, fészkenkint b.
Butzenwerk, fészekcsoport b.
Bydmark, a. m. Gránzpflock,
határkaró bm.

o.
Cafoiiietsbefehl, fejedelmi pa
rancs.
CaMnetsschreiben, fejedelmi
irat.
CaMnetssiegel, udvari pecsét.
CaMnetstiick, jeles példány.
Cabntzer, bányarém b.
Cadmlum, kadmium.
Cadttíiiren, entziehen die Baugerechtsame, wegen Yernachlássigung der Bauhafthaltung, bányamivelési jo
got elvonni 6.
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CaducitSr, uravesztett jószág.
Caduk, jogvesztett bánya 6.
Cagniardelle, csavarfúvó ko.
Cahier, füzet.
CalainitXt, baleset.
Calamiten, calamitek f.
Caleedon, kovasav á.
Calceola, calceola f.
Calciniren, a. m. brennen,
égetni; a. m. rösten, pör
kölni ko.
Calcinirofen, égető kemencze ko.
Calcinirscherben, égető csé
sze ké.
Calcit, mészpát á.
Calcium, kalczium.
Calciumoxyd, mészéleg.
Caleul, suámvetés, számfejtés,
számítás.
Calculant, számfejtő, szám
vető, számító.
Calculation, számvetés, szám
fejtés, számítás.
Calculationsbueh, számvető
könyv.
Calculator, számvető, szám
fejtő, számító.
Calculatur, számfejtő hivatal.
Caleulireu, számítni.
Caldaja, grosze Bleipfanne
zur Cementation des Kupfers, und zur Krystallisation des Eisenvitriols, ólom
üst ko.
Caliber einer Röhre, csőüreg;
Caliber einer Walze, üregezés ko.
Caliberwalze, üregezett hen
ger ko.
Calibriren, üregezni ko.
Calibrirung, üregezés ko.
Calibrirungsmaschine, üregező gép ko.
Calo, veszték ko.
Calorie, hőegység.
Calorimeter, fajhőmérő.
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©alőrisehe Sfasehing* léggép
gé.
Calquii'en, lemásolni rajzot.
Calquirleinwand, Calqairpapier, másoló vászon, másoló
papir,
Cameral» kincstári.
í aiueraliidiuiniaíiatiou,
kincstári igazgatóság.
L'aiiieralamt, kincstári hiva
tal.
Ca»eyialgut, kincstári yösrAg.
Cameralist, kincstári tisztvi
selő.
Canieralwissenseliaftj pénz
ügytan.
Calaiuoporwt, cajameporák f.
(ampagiMi,i4ösaak; Scnmelzcarapagne,
Hüttenreise,
olvasztási szak, olvasztási
időszak ko,
Canal, csatorna.
Canalwage, vízszintező é.
Candidat, jelölt.
t'aftdidation, kijelölés.
C'andidatur, kijelölés*
(Jandidírai^ kijelölni.
Caneliren, rovátkolni* üregesaú ka,
Canelintiig, rovátkolás, ür«%f&6& k».

Caanelhohie, kennelsaén h.
CaJltOuití lézbéneg á.
tlmfftei, iroda.
Caoutschouk, kautsuk, gum
in*,
Capicititt, képesség', fogkatóság.
CappU«, teőke tó,
Capellenasche, uzökehamu
ké.
Capdleiiioi'iH, üaökeMtinfcí
M.
Capellenkluft, üszökefogó ké.
Capellenmas§e, üzökean^ag
ké.
CapeUííB^rVín, duglyapesí.

Capellensehlagen, űzőkét ké
szíteni ké.
Capelleazaiige, aaőkefogó ké.
Capellenzug, in die Capelle
eingezogenea Silber, flzőkeszivait ké.
Capelliren, üzelni ké.
Capellirung, ü«elés ké.
(apillavgct'HMí, bajcsőedény.
Oapillaritüt, hajosövesség.
Capillarröhr^ hajcsőf.
Capital, tőke; pénzalap; todtes Capital, keverő töke;
umlaufeodes Capital, forgé
tőke; Beíriebscapital, üzemtőke^ Anlagseapital, alap
töke.
CapitSl, oszlopfej é,
Capitalctmittt, tőkeszámla.
Caipitalisireiii, tőkésíteni.
Capitalist, tökeitórtokos.
Caradoc-sandstein, earadochomokkői f.
Carlboneisen, szenültvas ko.
Cai'bönisation, szenítés.
CarbonspSthe, Carbonpátok
/•
('ai'buret, szénfém.
Cardinalpunkt, főpont.
Caraenit, 1. Kupferglanz.
Carriere, pályafutás.
Caspische Foriuation, kaspi
képződmény /.
Cassa, pénztár.
Cassaabscklusa, pénztári zár
lat.
Oassaanweisung,
pénztári
utalvány.
CassabaarseUaí't,
pénztári
készlet.
Oassabilaiiee, pénztávi naórleg.
Casaabwck, pénztári számla.
Cas$aco«to, pénztári számla.
Cassaeaatrolleiur,
pénztári
ellenőr.
Cassadefect, pénztári biány.
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Cassagehahratag, pénztöri ke
zelés.
CassagescMft, pénztári üzlet.
Cassagewölb, pénztárbolt é.
Cassajournal, pénztári napló.
Cassaliquidation,
pénztari
érvényesítés.
Cassarest, pénztári marad
vány.
Cassasconto, készpénzfizetési
engedmény.
Cassascontro, pénztári roTancs.
Cassastaiid, pénztár állása.
Cassation, hivatalból elmoz
dítás, megsemmisítés.
Cassationshof, semmitőszék.
Cftssationsreenrs, semmitési
folyamodvány.
Cassatruhe, pénztár.
Cassairesen, pénztári ügy.
Cassazugang, pénztári több
let.
Casseler Schiehten, casseli
rétegek f.
Cassenschcin, pénztárjegy.
Cassier, pénztárnok.
Cassiren, hivatalból kitenni;
megsemmíteni; pénzt be
szedni.
Casual, esetleges.
CasualitSt, esetlegesség.
Casus, eset.
Catalog, sorjegyzók, névsor.
Cataractsteuerung, zuhatagváltogatás.
Cataster, telekzet, kataszter.
Catastralfixpunct, telekzeti
jelespont.
Catastralkarte, telekzeti tér
kép.
Catastralvermessmig, telek
zeti mérés.
Categorie, osztályzat.
Catogorisch, kereken.
Catcniporen, cateniporák f.
Cathete, belógó.
Causal, okbeli.
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Causalititt, ok'beliéég.
Causal nexus, okbelikapcsolat.
Caustisch, maró o.
Cautel, óvás.
Caution, jótállás, biztosíték,
óvadék.
Cautionsurkunde, óvadéki,
biztosítéki okmány.
Cedent, átengedő.
Cediren, átengedni.
Cement, kőragasz c.; czement
é., ezementpor he.
Cementation, beim Gold ,
Silber, Kupfer, arany, ezüst,
réz ejtés ko., beim Stahl,
edzés, eaemontálás ko.
Cementiren, ejteni aranyat,
ezüstöt, rezet; edzeni, öze
men tálni aczélt ko.
Cem<?ntirgefS.szoflen, zur Darstellung von Cementstahl,
edző edény pest, ezomentáló
edónypest ko.
Cementirkasten,
edzőszek
rény, ezementálö szekrény
ko.
Cemcntirlaiige, ejtő lúg ko.
Cementirofen, edzőpest, ozementáló peat ko.
Cementkaik, ragaszmész é.
Ceinentkitt, kőragasz é.
Czementkupfer, ejtetfcréz ko.
Oeanintlutten, ejtőcsatornák
ko.
Cejnentpulver, odzőpor, eze
mentpor ko.
Cementschlamm, ejtett iszap
ko.
Cementsehliecü, ösementmara ko.
Cementsilfoer, ejtett ezüst ko.
Cem«ntsiahl, edzett aczél,
czement aczél ko.
Cementstein, ragaszkö é.
Cementtiegel, edzőtégely, ceementáló tégely ko.
Cementwasser, czernentvíz,
ejtővíz ko.
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Censiren, bírálni.
Censor, bíráló.
Censur, bírálat.
Centesimalthennometer,
százfoku hévmérő.
Centesimalwage,
százalók
mérleg.
Centner, mázsa.
Central, központi.
Centralcassa, központi pénz
tár.
Centralfeuer, középponti tűz

f.
Centralisation, központosí
tás.
Centralisationssystem, köz
pontosítási rendszer.
Centralisiren, központosíta
ni.
Centralkraft, központi erő.
Centralpunct, központ.
Centrifugai, központfutó.
Centrifugai GreM&se, szeleitető gé.
Centrifugai geschwindigkeit
központfutó sebesség gé.
Centrifugalkraft, központ
futó erő.
Centrifugalmaschine, köz
pontfutó gép.
Cetrifugalpumpe, központ
futó szivatyú gé.
Centrifttgalregulator, köz
pontfutó szabályzó gé.
Centripetal, középreható gé.
Centripetalkraft, középreha
tó erő gé.
Centriren, központozni gé*
Centriwinkel, központi szög
gé.
Centrum, középpont.
Centrumoohrer, központos
fúró é.
Cephálopoden,
cephalopodák f.
Ceratiten, ceratitek f.
Cerithienkalk,
cerithiummészkő f,

Cerreiehe, cserfa.
Certificat, bizonyítvány.
Cerussit, fehérólomórcz á.
Cervus Tarandus, cervus tarandus f.
Cession, átengedés, m. t. en
gedmény.
Cessional, engedményi.
Cessionale, engedvény.
CessionSr, engedményes.
ChaMone, sablon, minta.
Chabotte im Pochsatz, fenékvas z., Chabotte beim Hammerwerk, üllőtok ko.
Chabottenkern, üllöalap ko.
Chabottenring, őllötok gyű
rű ko.
Chabottenstock, üllőtőke ko.
Chair,
Drehscheibenstuhl,
forgópadszéke gé.
Chalkanthit, rézvitriol, rézgálicz, kékkő á.
Chalkocit, 1. Kupferglanz.
Chalkolith, 1. Torbernit.
Chalkophyllit, rézcsillám á.
Chalkopyrit, rézvaskéneg á.
Chalkosit, 1. Kupferglanz,
Chalkostibit, rézantimonkéneg á.
ChalyMt, vaspát á.
ChamSleonlösung, színkémleoldat ké.
Chamottc, tűzálló, keverék.
Chamottestein, tűzálló tég
la.
Character, jelleg, rang.
Ckaracteristik, jellemzék.
Characteristiseh, jellemző.
Charge, adag ko.
Chargiren, adagolni ko.
Chargirung, adagolás ko.
Charnier, sark, csukló é.
Chef, főnök.
Chemie, vegytan; analytische Chemie, elemző vegy
tan ; organische Chemie,
szerves vegytan; anorga-

— 73 —

nische Chemie, szervetlen
vegytan.
Chemikalien, vegyészszerek
v.
Chemiker, vegyész v,
Chemisch, vegytani v.
Chemiseherprocess, vegyfolyam ».
Cheropotamus, cheropotamus

Chlorsilber, chlorezüst, ezüstehlorid »., kerargyrit á.
Chlorttr, chlorür ».
Chlorwasser, chlorvíz ».
ChlorwasserstoffsSure, sósav
v.
Chrom, chrom ».
Chromeisenerz, chromvasércz, chromit á.
Chromelsenstein, chromvasfércz, chromit á.
Chiastolithschiefer, chiastoChromit, chromvasércz á.
lithpala f.
Chronologisch, időrendszaChlor, chlor.
Chloraluminium, chloralurinti.
minium t>.
Chronometer, időmérő.
Chloration, ehlorosítás e.
Chrysocolla, rézhydrosziliChlorblei, ólomchlorid a.
kát, kovamalachit, kovaréz
Chloreisen, chlorvas ».
á.
Chlorgold, aranychlorid o.
Cícadeen, cicadeák.
Chlorid, cblorid v.
Cinders, kokszhulladék.
Chloridlösung, chloridoldat Cinnabarit, higanykéneg ó.
Cinnamomen, cinnamomák
v.
Chlorige SSure, chlorossav o.
fCMorigsaures Salz, chlo- Cinober, higanykénet ».
rossavassó v.
Cinopel, czinopel á.
Chlorimetrie, chlormórés e. Circular, körlevél.
Chloriren, chlorosítni o.
CircularsSge, körfűrész é.
Chlorirendcs Rösten, chlo- Circularscheere, körolló ko.
rosító pörkölés ko.
Clrcularverordnung,
kör
Chlorirung, ehlorosítás ».
rendelet.
Chlorit, chlorit á.
Circulation, forgalom.
Chloritartig, chloritaemü f. Circulationsmittcl, forgalmi
Chlorithaltig, chlorittartaleszköz.
mu f.
Clrcullren, forgalomban len
Chlorithaltiger Gneisz, chloni.
rittartalmu gneisz f.
Circumferenz, körszél.
Chloritisch, chloritos, chlo- Cirkel, körző.
ritszerü f.
Cisalien, vágadék pv.
Chloritischer
Granitpor- Ciseliren, vésőzni.
phyr, chloritszeril gránit- Cisterne, víztartó.
porfir f.
Citat, idézet.
Chloritschiefer, chloritpala Citation, idézés.
á.
Citiren, idézni.
Chlorkalium, chlorkalium v. Cito, gyorsan.
Chlorkalk, chlormész v.
Civil, polgári.
Chlorkupfer, rézchlorid v.
Civilbau, polgári építkezés.
Chlornatrium, konyhasó ». Civilbaukunde, polgári épí
Chlorsaure, chlorsav ».
tészettan.
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Civílbedieawig, polgárihivatal.
Civilbehörde,polgári hatóság.
Clvilisation, művelődés.
Classe, osztály.
Classennia*szíg, osztály szerű.
Classification, osztályozás m.
t. osztályzat.
Classiren, osztályozni a.
Classirnng, osztályozás.
Clause, zárgát é.
Clausel, záradék.
Claasuliren, záradékban ki
kötni.
Cloanthit, 1. Smaltit.
Clymenien, climeniák f.
Coaks, koksz; Backcoaks,
tapadtkoksz, Sintercoaks,
zsugorodott koksz; Sckaumooaks,.- habkoksz.
Coaksarbeiter,
kokszoló,
kokszégető.
Coaksforenner,
kokszoló,
kokszógetö.
Coaksbrennerei, kokszgyár.
Coakscinder,, kokszhulladék
ko.
C*aks<lruekiua«<?liiite, koksa;nyotnógép
Coakserie, kokszgyár.
Coaksgicht, kokszadag ko.
Coakshockofen, koksz nagy
olvasztó ko.
Coaksklein, koksjsbulladék.
Coakslösche, kokszhulladék
ko.
Coaksofen, kokszkemoncze.
Coaksroheisen, koksznyers
vas ko.
Coalition, egylet.
Cofoalt, kobalt.
Cohold, bányarém 6.
Cocturen, sófőző müvek.
Codcx, törvénykönyv.
Codification,
törvényszer
kesztés.
Geeffleient, együttható, té
nyező, hányados.

Ooelestin, czelesztin á.
Coercitivkraft, fékező erő,
visszatartó erő.
Coexistenz, egytittlétezés.
CohSrenz, összetartás, össze
függés,
Cöhfisioii, összetartás, össze
függés.
CohRsionskraft,
összetartó,
erő.
Coincidlren, egybeesni, egy
bevágni.
Collationiren, egyeztetni.
Collaudiren, fölülvizsgáimé.
Collaudirung, fölül vizsgálat
é.
Colleetaneen, gyűjtelek.
Collection, gyűjtemény.
Colleetivfoegriff, gyűjtőfoga
lom.
Collectivglas, gyüjtőüveg.
Collectivlinse, gyűjtőlencse.
Colleetivname, gyűjtőnév.
College, tiszttárs.
Collegial, társaB, testületi.
Colli, köteg.
Collidiren, összeütközni.
Collisioa, összeütközés.
Colloquiuitt, értekezés.
Colofonium, gyanta.
Colonie, gyarmat, telepítvény.
Colonisiren, gyarmatosítani,
telepíteni.
Colonnale, oszlopzat é.
Colonne, hasáb, rovat.
Colorimetrie, colorimetrische
Probe, színhasonlati kémle
ké.
Colorimetrisch, színhasonlati ké.
Colorlrea, színezni.
Colorlt, színezet.
Colossal, óriási.
ComMnatten der Krystallformen, összealakúlás é.
ComMnationskante, összealakúlási él ó.
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CembiilSttionslehfe, egybe
vetéstan.
CoHlMniren, egybevetai, öszszealakítni á.
Combinirter eini'acher P a d dliiigs- u n d
(xlüübtofen,
egyesített egyes ka vara- és
hevítő kemeneze hé,
Coiubinlvter Sebw«iss-J>»ppelpuddliiigs- u n d dHühr
ofen, egyesített hegoszéörkettőikavaró- és hevítő ke^
menete ko.
Coinbustibel, éghető.
Coiubustibilitat, ógbetés.
Comitat, megye.
Coiuité, választmány, bizott
mány.
Ooniniandite, kül társulat.
Commassation, tagosítás.
Coiumassiven, tagosíitni.
Commensuralbel, mérhető.
CoHunensuraMlítSt, mérhe
tőség.
Commeiitar, értelmezés.
CottHttentator, értelmező.
CoMimeutircH, értelmezni.
Coinmerzial, kereskedelmi.
Commerzialstrasse, országos
út.
CommissSr, biztos.
Com-iuLssariat, biztosi hívatal.
CouunÍ»&M>&, biaonaány, bi
zottmány.
CommissÍ4M»aliteF,
bizo-ttmányilag.
CommissioaHr, bizományos.
Comiuissiwisgesckitft r bizo
mányi üzlot.
Commissionsglied,.
bizott
mány i tag.
Conimissionsgttt, bizományáru.
Commissionsprovisioa, bizomáaydíj.
CetntinissionsH a a r e ,
bizományáru.
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Coiumittent, megbízó.
Committiren, megbízni.
Coinmuii&lwesen, községftgj''.
Coiuuiune, közséf.
CoinmUttieat, közlemény.
Coniiaunication, közlekedés*.
Communications L i n i e , köz
lekedési vonal.
Communicationsmittel, köz
lekedési esaköz.
Cniuiunieationsrölire, közle
kedő cső.
Communieativ, közlekedő'.
ComniUBicireil, közlekedni.
Conuftunitöt, község.
Compact, egybetartó.
Coinpagaie, társulat.
Compagnon, társ.
CompasZytájasis, tájoló; Handcompasz, kézi tájoló; Hangcompasz, függő tájoló b.
Coiupassgeháuse,
tájasztok
bm.
Oompassiiiadel, iránytű, delej tű bm.
Conipassring, tájgyűrű bm.
Compendiös, kivonatos, szorítlagos.
Coiirpendium, kivooaat, rö
vid foglalat.
(J<íiup«ttsati»n, pótlás.
Coinpensationsffohr, pótló
cső, kiegyenlítöcsó gé.
Compeasatiensstiiitxen,
ki
egyenlítőcső gé.
Copessiren, pótolui.
Comp«teat, illetékes, ver
senyző.
Competenz, illetőség.
CompilatioB., szodelék.
Compi lator, böngéazíró.
Coitípilíren, összeszedni.
€ o m p l e m e n t , egészítek.
Complement&r, kiegészítő.
C<Mttpl«t, telj«s.
C o m p l e t s t a a d , teljes állo
mány.
Complex, öszlet.
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Coinpliciren, összebonyolítni.
Complicirt, bonyolult.
Componente, alkatvány.
Coinpossessor, birtoktárs.
Coinpossessorat, közbirtokos
ság.
Compressibél, összenyomha
tó.
Compressibilitat, összenyom
hatóság.
Compressionspumpe, légsű
rítő gé.
Compressor, légsűrítő gé.
Comprimirte Luft, sűrített
levegő.
Coiuptant, készpénzbeli.
Comptoir, iroda.
Comtéfeuer, ein Frischfeuer,
comtétüzhely ko.
Concav, homorú, öblös.
ConcavitSt, homoruság, öblösség.
Concavlinse, homorúlencse.
Concavspiegel, homorútükör.
Coneentration, töményítés
a. ko.
Concentrationsarbeit, tö
ményítés a., töményítő ol
vasztás ko.
Concentrations Kupferstein,
másodrézkénv ko.
Concentrationslechschmelzen, töményítő kénvolvasatás ko.
Ooncentrationsschmelzen,
töményítő olvasztás ko.
Ooncentrationsstein, tőményítósi kénv ko.
Concentrationstreiben, tö
ményítő üzelés ko.
Ooncentrireii, töményíteni.
Concentrirkessel, töményítő
kazán ko.
Concentrirte SchwefeMure,
tőmónykónsav v.
Ooacentrisch, egyközepü gé.

Concentrisch sckalig, köz
pontilag héjas f.
Concept, m. t. fogalmazvány.
Conceptsbeamte, fogalmazó.
Coneeptsfach,
fogalmazási
szak.
Coneession, engedélyezés, m.
t. engedély.
ConcessionSr, engedélyes.
Concessionirt, engedélyezett.
Conchillen, kagylók.
Concipiren, fogalmazni.
Conelusum, határozmány.
Coneordant, megegyező.
Concret, összerü, összetes.
Concretaliter, összetesen.
Ooncretal Status, összetes
állomány.
Concretion, tömörület, gjüledék f.
Coneurrent, pályázó, ver
senyző.
Concurrenz, versenyzés.
Ooncurriren, pályázni, ver
senyezni.
Ooucurs, pályázat, csőd.
Concursausschreibung, pá
lyázat hirdetés, csődhirdetés.
OoncursglSubiger, csődhite
lező.
Coneursmasse, csődtömeg.
Condensation, sűrítés gé.
Condensations - Dampíiuaschine, sűrítő gőzgép gé.
Condensationskammer, sű
rítő kamra ko.
Condensator, sűrítő gé.
Condensiren, sűríteni gé.
Oondition, föltét, föltétel.
Oonditionell, föltételes.
Conditionsgeding, f'öltételes
szakmány 6.
Conductkosten, temetkezési
költség.
Oonduite, magaviselet.
Oonduitliste, minősítvényi
I jegyzék.

- rt GOttdnittabelle, minősítvényi táblázat.
COHfeírenz, tanácskozás.
Conferiren, tanácskozni.
Confídentíell, bizalmasan.
Confiscation, lefoglalás.
Coaflsciren, lefoglalni.
Conflict, összeütközés.
Confwin, szerint.
ConfoímitSt, egyforniaság.
Confrontation, szembesítés.
Confrontiren, szembeáliítni.
Confundiren, összezavarni.
Cpnfus, zavart.
Gonfusion, zavar.
Conglomerat,
görgytilet,
konglomerát /.
Congloineratlon, konglomerálódás, tömegbeverődés f.
Congrua, papi illeték.
Oomgruent, egyező.
Congruenz, egyezés.
Conisch, kúpalakú.
Coniscües Rad, kúpkerék gé.
Conische Trommel, kúpos
kötéldob b.
Conjeetur, hozzávetés.
Connexioii, összeköttetés.
Connivenz, elnézés.
Conscription, összeirás.
Conscns,
helybenhagyás,
megegyezés.
Consentiren, megegyezni.
Consequent, következetes.
Consequenz, következetesség.
Conservation, fentartás.
Conserviren, fentartani.
Conservirung, fentartás.
Consignation, jegyzék, ki
mutatás.
Cotisigniren, összej egyezn i.
Cousistent, tömött, összeálló.
ConsMenz, tömöttség, összeállóság.
Console, gyámkő é.
Consolidiren mehrere Grubenfelder, egyesítni b.

Consorten, társak.
Consortluin, társulat.
Constant, állandó.
Constante, állandó mennyi
ség.
Constanter Arlbeiter, állandó
munkás.
Constatiren,
megerősíteni,
megállapítani.
ConstitutlOB, alkotmány.
Constitutionalismus, alkot
mányosság.
Gonstitutionell, alkotmány
szerű.
Constltutionswidrig, alkot
mányellenes.
Construction, szerkesztés gé.
Constructeur, szerkesztő gé
pész gé.
Construction, szerkezet, szö
veg f.
Construiren, szerkeszteni gé.
Consultation, tanácskozás.
ConsultationsprotocoJi, tanácskozmányi jegyzőkönyv.
Consument, fogyasztó.
Consumiren, fogyasztani.
Consumtion, fogyasztás.
Contact, érintkezés.
ContactflSchen, érintkezőlapok b.
Contactgang, érintkezésbeli
telér f.
Contactgestein, érintkezés
beli kőzet f.
ContactlagerstStte, érintke
zési telep b.
Con.tactstock, érintkezésbeli
tömzs f.
Contant, készpénzben.
Contingent, tartozék.
Continuiren, folytatni.
Continuirlich, folytonos.
Continuirlieher Stoszherd,
folyton működő lökőszér a.
ContinuítSt, folytonosság.
Contirung, könyvelés.
5*

Conto, számla.
Contobueh, számlakönyv.
Contocourant, Contocorrente,
folyó számla,
forgalmi
számla.
Contofinto, költött számla.
Contour, vázlat.
Contract, szerződés, m. t.
szerződmény.
Contraetion, összevonás.
Contraetionscoefíicient, öszszehúzódási tényzö gé.
ContractmSszig,
szerződés
szerint.
Contradiction, ellentmondás.
Contradictorisch, ellentmon
datos.
Contrahent, szerződő fél.
Contrahiren, összevonni, szer
ződni.
Contrasignatur, ellenjegyzés.
Contrasigniren, ellenjegyez
ni.
Contrast, ellentét.
Contrebalancier, ellensúly
himba gé.
Contrecu'rve, ellengörbület é.
Contremarqne, ellenjegy.
Contremutter, ellenző csa
vartok gé.
Contribuent, fizető ; BruderladeusContri buent, társpénz
tárba fizető 6.
Controlle, ellenőrkődés.
Controlleur, ellenőr.
Controlle-UÍir, ellenőrző óra.
Controllireil, ellenőrizni, el
lenőrködni.
Controllmessung, ellenőrző
mérés bm.
Controllprobe, ellenkémle hé.
Controllrersuch, ellenkisérlet a.
Contnsion, zúzódás.
Conus, kúp.
Convalescent, lábbadozó.
Convention, egyezmény.
Conventionell, egyezményi.

Conventiensfusz, egyezmé
nyi pénzláb.
Conventionsmünze, pengő
pénz.
Convergent, összehajló.
Convergenz, összehajlás.
Convergiren, összehajlani.
Couvex, domború.
CouvexitSt, domborúság.
Convexlinse, domborúlencse.
Convexspiegel, dom borútü
kör.
Convoi, őrkíséret.
Convolut, tekercs.
Coordinaten, összerendezők
bm.
Coordinatenebene, összeren
dezők síkja bm.
Coordinatensysteiu, össze
rendezők rendszere bm.
Coordination, egyenrangú
ság.
Coordiniren, egyenrangúvá
tenni.
Coordinirt, egyenrangú.
Copey, bérszámla b.
Copie, másolat.
Copirbuch, másolókönyv.
Coplren, másolni.
Copirmaschine, másológép.
Copist, másoló.
Copperas, 1. Mclanterit.
Cocjuille, öntött vasminta ko.
Corallenerz, higanykóneg é.
Coramisiren, előttemezni.
Goriphodon, coriphodon f.
Corníche, pártázat (oszlopon)
é.
Corollarium, folyomány.
Corporation, testület,
Corpus delicti, bűnjel, bűn
tárgy.
Corpus juris, törvénytár.
Correct, hibátlan, szabatos.
Correction. javítás.
Correctionsschraube, igazí
tó csavar bm.
Correetur, javítás.
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0&rrelation, viszony.
COírrelatir, viszonylagos.
Correspodent, levelező.
Correspodenz, levelezés.
Correspondiren,
levelezni,
megfelelni.
Correspondirend, felelkező.
Corridor, födött folyosó é.
Corrigircn, javítani.
Corrosiy, maró.
Corruption, romlás, vesz• tegethetőség.
Cosinus, cosinus.
Cosinus versus, visszás cosi
nus.
Cotangens, pótló érintő.
Cote, följegyzett mérték, mé
retjegy bm.
Cotiren, mértéket följegyez
ni bm.
Cotta bei der brescianer Stahlfrischerei, bocs ko.
Coulisse, vezeték gé.
Coulissenradl, vezetókkarika pt>.
Coulissensteuerung, íves vál
togatás gé.
Coupon, szelvény.
Courier, futár.
Cours, árfolyam.
Coursiren, forgásban lenni.
Courszettel,
árfolyamjegy
zék.
Courtage, alkuszdíj.
Courtier, alkusz.
CouTCrt, levélboríték.
Covellit, rézkóneg, rézindigo
á.
Crania, crania f.
Crater, tölcsér.
Credit, hitel; a könyvelés
nél követel, adott.
Creditbrief, hitellevél.
CreditfShig, hitelreképes.
CreditfShigkeit, hitelreké
pesség.
Creditiren, hitelezni.
Creditiv, megbízó levél.

Creditor, hitelező, követelő.
Creditpapiere, hitelpapírok.
Creditanstalt, hitelintézet.
Creditsbueh, hitelkönyv.
Creditseite, üzleti könyvek
ben, követelési oldal.
Creditsoperation, hitelmüve
let.
Creditsverkauf, hitelre ela
dás.
Cretitwesen, hitel ügy.
Crida, bukás.
Cridatar, bukott.
Criminal, bűnvádi.
Criminaleodex, bünfenyítö
törvénykönyv.
Criminaluntersuchnng, bűn
ügyi vizsgálat.
Criniinalrerfahren, bünfe
nyítö eljárás.
Crinoideen, crinoideák f.
Criterium, ismertető jel.
Critik, bírálat.
Critisiren, bírálgatni.
Crocoisit, 1. Krokoit.
Croquis, vázlat.
Crystall, kristály, jegecz.
Cubatur, köbözés é.
Cubik, köb.
CuMkfusz. köbláb.
Cubikinhalt, köbtartalom.
Cubikklafter, köb öl.
CuMkmasz, köbmérték.
Cubikwurzel, köbgyök.
Cubikzahl, köbszám.
CuMren, kobozni.
Cubisch, köbös.
Cubus, köb.
Culmination, a csillagoknál,
delelés bm.
Culminationspunct, delelési
pont.
Culminationszeit,
delelési
idő bm.
Culminiren, delelni, tető
pontra hágni.
Cnltiviren, művelni.
Cultur, művelés.

— 80 —

Omttuliren-, halmozni.
Cnpellation, üzelés hé.
Cupeíle, üzőke hé.
Cupellireni, üzelni ké.
Cupiliferen, cupiliferák f.
Cupolofen, ömlesztőpest ko.
Cupolofenbetrleb, ömlesztő
üzem ko.
Cupolofengusz, öntvény az
ömlesztőből ko.
Cuprit, réaoxydul* vörösrézércz á.
Curialstyl, hivatalos irály.
Curve, görbe vonal.
Cwrvenlicalbmesser, görbület
sugár.
Curvenlinial, horgaa vonalzó.
Cuvelage, vízmentő aknabél
lelet b.
Cuveliren, vízmentőleg béllélni b.
Cuvelirrag, vízmentőbélielefc
b.
CüX, bányarész b.
Cuxschein, részjegy 6.
Cyan, cyan v.
Cyajaeisen, cyanvas ».
Cyangold, cyan arany ».
Cyankalium, cyankalium t>,
Cyankupfer, cyanréz t>.
Cyanmetall, eyanfém o.
Cyanosit, L Chalkanthit.
Cyansilber, eyanezüst v.
Cyathophyllen, cyathophylumok f.
Cyclus, időkör.
Cykloide, cykloida.
Cykloidenpendel,
cykloid
inga gé.
Cylinder, henger; Cyliaderboden, hengerfenék; Oylinderdeckel, hengerfödél; Cylindergebláse, hengerfúvó ;
Oylinderglas, hengerüveg;
hohler Cylinder, ürhenger,
cső gé.
Cylinderbohmascbine, hen
gerfúrógép gé.

CylinderflScltc, hengerfelület.
Cylinderraiim, hengerür gé.
Cyllndrisch, hengerded.
Cynosur, zsinórmérték.
Cyprit, 1. Kupferglanz.
I>.
Bach, födél; gebrochenea
Dach, törtfödél; gerades
Dach, eikfödól; windsehiefes Dach, ferdefödél; winkelrechtes Dach, Satteldach, nyereg födél; Giebeldach, Schopfdach, Walmdach, csúcsfödél; Pultdach,
félfödél;
Mansarddach,
mansardfödél é.
Dach eines Gesteines, daa
Hangende, fedü b.
Dacbabbinden, födelet kötni
é.
Dachanzug, pótlógerenda é.
Dacharbeit, Gewinnung in
der First, főtevájás 6.
Dacban írisz, födélrajz é.
Dachausmittelung, földél ter
vezet é.
Dachbalken, födélgerendák
é.
Dachblecb, födéllemez é.
Daehboden, padlás é.
Dachdecker, házfedő é.
Dachdeckung ,
födelezós;
Dachdeckung mit Schindeln, zsindelyezós; Dach
deckung mit Stroh, zsúpozás; Dachdeckung mit Ziegeln, cserepezós, Dachde
ckung mit Rohr, nádalás é.
Dackeindeckung, 1. Dach
deckung.
Dacheinlattimg, födélléczezés
é.
Dach«l, a. m. Luppe, bocsvas ko.
Dacherz, fedüércz 6.
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Paehfalirtenliaggen, födél
létra horog é.
Bachfenster, padlásablak é.
Bachfette, vendéggerenda é.
Bachftrst, födélgerincz é.
DacktÖPimig, födélalaku.
Bacbgeschosz, födélszín é.
Dachgesims, födélpárkány é.
Dachgesperre, födélszaruzat
Bachgestein, fedükőzet b,
Paehgiebel, födélcsúcs é.
Bachgradirung der Salzsoole,
födélsürítós. sb.
Backkackcn, födélkampó é.
Backhaminer, padlásszoba é.
Baebkekle, íödélzug é.
Baellknopf, csúcsgomb é.
Baehlatte, födéllécz é.
Bachpappe, födélpapir é.
Baclipfanne, öblös födélcse
rép é.
BachplattentrSger, fedőla
pok tartója é.
Baekriegel, csatgerenda é.
Dachrinne, ereszcsatorna é.
Backrinnenhaggeii,
födél
csatorna horog é.
Backröhre, ereszoső é.
Bachrösche, eresz é.
BSehsel, kapacs é.
Bachsehiefer, födélpala e.
Bachschindeí, zsindely c.
Bachschwelle, födéltalp é.
Bachsparren, szarufa é.
Baehspitzc, födélcsúcs é.
Bachstein,
fedükőzet b.,
Dachstein, födóleserép á,
Dachstein, pala é.
Bachsteinkalk,
daehsteinmész f.
Daehstrebe, sarkkötő é.
Bachstube, padlásszoba é.
Dachstuhl, födélszók é., stehender Dachstuhl, álló fö
délszók c., liegender Dach
stuhl j fekvő födólszók é.
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Dachtuhlbalken, szókgerenv
da é.
Dachstuhlfette, szarutánaasz?
fa é.
Baehtraufe, eresz c.
DachverMndnng, födólkötés
é.
Bachwerk, födélset é.
Bacitziegel,
cssrépzsúndely
é.
Daehzicgethrett, cs^répdega*
ka e.
Dachzicgelmodell, egerójT
minta é.
Dacit, daczit f.
Bail, a. m. Luppe, bocs kft.
Dailmacheu, bacsót készíte
ni ko.
Bamascener Stahl, sávosaozél, damaszkaczél ke.
Dauiasdrcii, sávozni ko.
Dainascirer, sávozó ka.
Daniaststahl, 1. Damascewrstahl.
Danim, töltés, gát á., Danim
a. in. Wallstein, gátkő kp,
Danimbmch, gátszakadás.
Bammlbrust,
gátmell é.,
Dammbrust, gátkőmell ko.
Bammen, elgátolni, töltést
csinálni á., dámmen einen
Ofen, elfojtani ko.
Bammerde, televény.
Damgrwbe, in d^r Gieszerei,
mintagödör ko.
Bammgrubendeekplatte, öar
tőgödör fedőlapja ko.
Bammgrubcnring, öntőgö•dőr gyűrűje ko.
BammkSrper, gáttest é.
Dammkronc, gátkorona é.
Dammsekloss, gáttő é.
Bammschlusz, gátzár é.
DaiHUisehutt, gáttöltés é.
Dammspiesz, csapolórúd ko.
Bauiuistein, gátkő ko.
Bammstoszen, gátat készíte
ni 6.

Dammwa'chter. gátőr.
Damnnrehre, gátzár.
Dammwurzcl, gáttő é.
Dampf, gőz; ausströmender
Dampf, kiömlő gőz; gesáttigter Dampf, telítettgőz;
überhitzter Dampf, túl heví
tett gőz gé.
Dampfabstoszrohr, gőztkifúvócső gé.
Dainpfausblaserohr, kibo
csátó gőzcsö gé.
Dampfbad, gőzfürdő.
Dampfbildung, gőzképződés
gé.
Dampfboot, gőzhajó gé.
Dampfcanal, gőzvezeték gé.
Dampfcondensator, gőzsurítő gé.
Dampfcylinder, gőzheuger
gé.
Dampfdach vor den Schmelzöfen, gőzfogó ko.
Dampfdicht, gőzhatlau gé.
Dampfdrut'k, gőznyomás gé.
Dampfeinlaszrohr, bebocsátógőzcső gé.
Dampfen, gőzölögni.
DSinpfen, den Sehmelzofen,
fojtani ko.
Dampfer, gőzös gé.
Dampferzeuger, gőzfejlesztő
gé.
Dampferzeugung, gőzfejlesz
tés gé.
Dampfförmig, gözalaku.
Dampfgöppcl, szállító gőz
gép gé.
Dampf hammer, gőzpőröly ko.
Dampfhammerstander, gőz
pőröly állvány ko.
Dampfhaspel, gőzvitla b.
Dampfheitzung, gőzfűtés é.
Dampfindicator, gőzmunka
jelző gé.
Dampfkammer,
gőzkamra
gé
Daiufkessel, gőzkazán gé.

Dampfkesselniauerung, gőz
kazán falazat gé.
Dampfkesselnietnng, gőzka
zán szegecselés gé.
Dampfkraft, gőzerő gé.
Dampfkrahn, gözgém gé.
Dampfkolben, sőztolony gé.
Dampfkolbenstange, gőztolonyrúd gé.
Dampf leitung,
gőzvezeték
gé.
Dampfleitungsrohr, gőzve
zető cső gé.
Dampfmaschine, gőzgép gé.
Dampfmaschine mit Expansion, terjedékes gőzgép gé.
Dampfmaschine ohne Expansion, terjedékteíeu gőz
gép gé.
Dampfpfeife, gőzsíp gé.
Dampfpumpe, gőzszi vatyú gé.
Dampframme, gőzbak gé.
Dampfraum, gőzür gé.
Dampfrohr, gőzcső gé.
Dampfsammler,
gőzgyajtő
gé.
Damspfschiff, gőzhajó gé.
Dainpfspannung, gözfeszültség; Dampfspannung von
2 Atmospháren, két légkö
ri feszültség gé.
Dampfstrahlpumpe, gőzsugárszivatyú gé.
Dampfüberhitzung, gőztúlhevítés gé.
Dampfventil, gőzszelep gé.
Dampfverbrauch,
gőzfo
gyasztás gé.
Dampfwagen, gözkocsi gé.
Dapfwinde, gőzvitla gé.
Danáit, kénarzénvas á.
Dankarbeit, a. m. Arbeit
nach der Abdankung, leköszönés utáni munka, bú
csú munka 6.
Bankén, a. in. abdanken,
leköszönni b.
I Darangabe, fölpénz, foglaló.

Darattfgabe, ráadás.
Darlegen, előadni, előterjesz
teni.
Darlehen, kölcsön.
Darlehensvei'trag, kölcsönszerződvény.
Darleihen, kölcsönadni.
Darleiher, kölcsönadó.
Darnackachtung, hozzá al
kalmazkodás, mihez tartás.
Darrarbeit, aszalás ko., eine
mit dem Rohschmelzen und
der Verbleiung verbundene
Saigerung, aszalással egybe
kötött olvasztási folyamat
ko.
Darrbalken, aszaló rúd é.
Darbank, aszalópad ko.
Darrbleeíi, aszalólap ko.
Darrblei, csurgatott ólom ko.
Darre, aszaló kemencze ko.
Darren, aszalni ko., Darren
der Kiehnstöcke, esurgatás
ko.
Darrgasse, aszaló rés ko,
Darrgeschur, csurgatási sa
lak ko.
Darrkammer, aszaló kamra
ko.
Darrkielmstockkupfer, aszalékréz ko.
Darrlech, aszalékkénv ko.
Darrling, aszalék ko.
Darrofen, aszaló kemencze
ko., a. m. Saigerherd, csur
gató tűzhely ko.
Darrofenkanal, faszárító csa
torna ko.
Darrprocess, aszalással egy
bekötött olvasztási folya
mat ko.
Darr-rost, aszalók ko.
Darrscharte, aszaló padkötő
ko,
Darrschlacke, aszalási salak;
wilde Darrschlacke, higaszalási salak; gezogeno

Darrschlacke, vont aszalási
salak ko.
Darrsohle, aszalórés feneke
ko,
Darstellen, előállítani.
Darstellende
Geometrie,
ábrázoló méréstan.
Darstellungsgabe, előadó te
hetség.
Darstellimgsweise, előállítá
si mód.
Data, adatok.
Datíren, keltezni.
Dato, kelet; a Dato, mától;
bis Dato, máig,
Dátum, kelte valamely irat
nak.
Daube, donga.
Dauer der Zeit, tartam ; a.
m. Dauerhaftigkeit, tartós
ság.
Dauerhaft. tartós, tartósan.
Dauerhaftigkeit, tartósság.
Daunien am fíundbaum, té
rítő szeg b.
DSumlilíg an der Pochwelle,
bütyök z.

DSumlingbonrer, bütyökfú
ró SS.
DSumlingwelIe, bütyökgörönd z.
Debatte, vitatás, m. t. vita.
Debattiren, vitatni.
Debet, tartozik, vett.
Debetseite, tartozási oldal.
Debit, eladás, árukelet.
Debitiren, eladni, tartozásba
tenni könyvelésnél.
Debitor, adós.
Deeadenz, hanyatlás.
Decantiren, leönteni t>.
Doearbonisiren den Stahl,
szénteleníteni ko.
Deeennium, évtized.
Decimalbruch, tizedestört.
Decimalniasz, tizedmérték.
Decimalsystem, tizndes rend
szer
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BecJraalwaffe, tizedmérieg.
Deeision, határozat.
Declsiv, elhatározó.
Dechsel, horzsoló é.
Deckbalken, fedő gerenda é.
öeekíioden, padozat é.
Decke dee Kohlenmeilers,
bogsatakaró ko.
Decke des Zimmers, födény
é.
Decke eines Hauses, padlás
é.
Deckel, fedő.
Decke! seMieszeu beim Walzwerk, fedő kapcsok ko.
Deckelsieb, kétfenekü rosta.
Decken, fedezni, befedni.
Deckenputz, födénydísz é.
Deekenrisz, födényvázlat é.
Deekenstück, fődényfestvény
é.
Deckfa>ribe, borító festék é.
Deckplanken, burkouyok ko.
Deekplatte bei Frischherdeo,
fedő lap ko., Deckplatte bei
iGebaaden, fedő lemez, fedő
kő é.
Deekreisig, fedőgaly ko.
Deckscheibe, fedő lap $é.
D«,ck«icMeiie eines Pakets,
fedő lapka ko.
Declistei.fi, fedő kő é.
Deekstrauoh, fedőgaly ko.
Decktiegel, fedő tégely ki.
Deekínng, befödés é., fedezet.
Decknngsiirkunde, fedezeti
okmány.
Deelaration, nyilatkozat, be
vallás.
Declariren, kinyilatkoztatni,
bevallani.
Deelination der Magnetaadel, elhajlás bm.
Declinatton&nadel, elhajlási
tü hm.
Deeomp«Hiren, szétbontani
*>.
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Decomposition, szétbomlás e.
DeCOHipt, lerovat.
Decreditiren, hitelében csök
kenteni.
Deeredltirt, hitelvesztett.
Decrepitiren, elpattogtatni c.
Decret, rendelet, Anstellungadecret, kinevezési okmány.
Decrotaíiter, rendeletileg.
Decretiren, rendelni.
Deduciren, levezetni.
Dedttetio, levezetés.
Defe«t, hiány.
Deficit, hiány.
Definiren, értelmezni.
Definition, értelmezés.
Definitív, véglegesen, eltiatározólag.
Defraradiren, megcsalni.
Degradation, lejebbités, leté
tel.
Degradiren, lejebbiteni le
tenni.
Dehnbar, nyulókony, nyújt
ható.
Dáhnbarkeit, nyulókonyság,
nyujthatóság.
Deínen, nyúlni, nyújtani.
Deich, gát, töltés é.
Deíchbau, gátépítés é.
Deichbruch, gátszakadás e.
Deii, a. m. Luppe, bocs ko.
Deilen, a. m. Luppeumacben,
bocsolni ko.
Deistepformation,
deisterképződmóny f.
Delatiou, árulkodás, feladás.
Delator, árulkodó, feladó.
Delerederc, jótállani hitele
zésért.
Delegation, kiküldöttség.
Delegirero, kiküldeni.
Dellbeíatiön, tanakodás.
Deliberiren, tanakodni.
Deliét, vétség.
Delinqwent, vétkes.
Delifluesciren, szétfolyni ».
Deliquescirung, szétfolyás v.
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pelplrinen, delfinek f.
DeltabiLdungen, deltaképződések f.
Deltoid, deltoid á.
DeltoiddodekaÍHler, deltoidtizenkettös á.
Peniarcatipnslinie, határyonal bm.
I>emLssiO]i, elbopgátás.
1)enioIiren, leronibpini é.
Demolirung, lerombolás á.
Bem ont íren, leszerelni gé.
peniQralisation, erkölcsi elfajzás, elromlás.
Pemllth, alázatosság.
PejU^thig, alázatosan.
Pemüthigen, megalázni.
Demütliigond, lealázó.
BenSr, a. m. V25S einer Mark,
dénár ké.
Dendrit, dendrit á.
Pendritisck, fűalaku á.
Pendrometer, magasságmérő.
Penkniünze, emlékpénz pv.
DenKscjirift, emlékirat.
Denkwürdig, emlékezetes.
Densit£t, tömöttség.
Dennnclant, feladó.
Penunciation, feladás.
Benunciren, feladni.
Departement, ügyosztály.
Peperdit, veszteség.
Depesehe^ sürgöny.
Deponeplt, letéteményező.
Beponiren, letéteményezni.
Beponirung, letétel.
Bftposit, letét, letétemény.
BepositSr, letéteményes.
Depositenamt, letéteményi
hivatal.
Depositenbank, letéti bank.
Depositencasse, letéti pénz
tár.
DepositengeMhr, letéti ille
ték.
Pepositengeld, l.etéteményezett pénz.
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Depositen Journal, letéti nap
ló.
DeppsitenprotocftU,
letétr
könyv.
Bepositentaxe, letétdíj.
Bepositenverwahre?, letétór.
Depositeur, letéteményező.
Beposition, letétel.
Bepositprofoe, letéti kérnie
ké.
Depositeupiobeiipa^uette,
letéti kémleosomag ké.
Pepositschein, letéti bizo
nyítvány.
Depositum, letétemény, letét.
Depot, tár.
Deputat, járandóság.
Bepntation, küldöttség.
Deputiren, kiküldeni.
Beputirte, követ.
Berbes Era, tömör, jegeoztelen érez 6.
Description, leirás.
Bescriptive Gíeoiuetrie, ábrá
zoló méréstan.
Pesignűren, kijelelni.
Designirt, kijelelt.
Desolat, elhagyatott.
Desorganisation, felbomlás.
Desoxydation, élenytelenítés,
ólenytelenülés v.
DeSjOxydireil, élenytelenítenj.
Destiílat, párolmány 0.
Destillation. lepárlás, lepá
rol tatás ; trockene Destilla
tion, száraz lepárlás; fractionirte Destillation, rész
leges lepárlás v.
Bestillationsgef#sz;, pároltató e,dény e.
Bestül ationsprocess, pároltatáai folyam v.
Bestillatiomsprodncjt, párol
mány u.
Bestillirapparat, lepárló ké
szület v.
6
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Destillirén, lepárolni, lepároltatni t>.
Destillirgefaszofen, lepárló
edény kemencze ».
Destillirkammer, lepárló ka
mara v.
Destillirkolben, lombik e.
Destillirofen, lepárló kemencze ».
Detail, részlet.
Detailliren, részletezni.
Detaillirt, részletes.
Detailzeiclmuiig, részletrajz.
Detonation, durranás.
Detoniren, eldurranni.
Deupe, 1. Düse.
Deute, 1. Düse.
Deuteropyramide,
másod
rendű piramis á.
Deutlieh, érthető, világos.
Deutlichkeit fürs Auge, vi
lágosság, í'ürs Ohr, érthető
ség.
Devalvation, értékcsökken
tés.
Bevineuliren, fölmenteni kö
telék alól.
Devineulirung,
fölmentős
kötelék alól.
Devonisch, devonkorszakbeli

f-

Diabasmandelstein. diabasmandulakő f.
Diagoiial, átlólag.
Diagonale, átló.
Diagonalstreeke, átló nyi
lam 6.
Diakisdodekaeder, trapeceoid-huszonnégyes á.
Diallogit, mangánpát á.
Siamant, gyémánt á.
Díamantbohrer, gyémánthegyü fúró b.
Siamantglanz, gyémántfőny
ó.
Diameter, átmérő.
Diametral, átmérői; diametral Calcul, középszámítás;

diametral entgegengesetzt,
merőben ellenkező.
Diarium, napló.
DiSt. napidíj.
DiStenelasse,
díjfokozat,
rangosztály.
DiStenparticulare, díjszám
la.
Dicasterium, kormányszék.
Diehroitfels, dichroitszikla
/"•
Dicht bei flüssigen Körpern,
sürü; bei festen Körpern,
tömött; wasserdicbt, víz
hatlan ; luftdicht, léghatlan; dampfdicht, gőzhatlan.
Diclite, Dichtigkeit, sűrűség,
tömöttség »., áthatlanság g.
Dichter Kalkstein, tömör
mészkő f.
Dichtigkeitsmesser, sűrűség
mérő.
Dichtpolen, beim Eaffiniren
des Rosettenkupfers, sűrű
vé buzgatni ko.
Dichtung, tömedök gé.
Dichtungskranz, zárlógyűrű
gé.
Dichtungsmateriale, tömedék, tömetanyag gk.
Dichtungsring, zárlógyűrű
gé.
Dichtungszopf, tömedékfonat
gé.
Diehtwerg, tömőcsepü g.
Diekzirkel,
vastagságmérő
gé.
Dictando schreilben, előmondás után írni.
Dictionnaire, szótár.
Dietiren, előmondani.
Bidelphls, didelphis f.
Biele, deszka, palló ; mit Dielen belegen, dielen, kideszkázni, kipadlózni é.
Dielenlboden, deszkapadolat
é.

Dielenwerk, deszkázat é.
Ifienen, szolgálni; es diene
aur Nachrioht, szolgáljon
tudomásul.
Piener, szolga.
Pienlich, hasznos.
Dienst, szolgálat, hivatal;
seinen Dienst besorgen, hi
vatalos kötelességében el
járni ; seines Dienstes entsetzen, hivatalából kitenni;
er ist ausser Diensten, szol. gálát nélkül van.
Dien&talter, szolgálati idő.
Dienstbar, szolgálni köteles.
Dienstfoarkeit, szolgalom.
Dinstbefliessen, szolgálatra
kész.
Dienstbereich, hivataloskör.
Dienstcaution, tiszti biztositék.
Dienstclasse, szolgálati osz
tályzat.
Diensteid, szolgálati eskü.
Diensteifer, szolgálati buz
góság.
Diensteifrig, szolgalatjában
buzgó.
Diensteintritt,
szolgálatba
lépés.
Dienstentlassung, elbocsátás
szolgálatból.
Dienstcrgeben, 1. Diensteif
rig.
Dienstfahig, szolgálni képes.
Dienstfühigkeit, szolgálatra
képesség.
Dienstfertig, szolgálni késs.
Dienstfertigkeit, szolgálati
készség.
Dienstfrei, szolgálattól ment.
Dienstí'reimdlieli, szolgálat
ban szíves.
DienstgefSUig, szolgálatban
szíves.
DienstgeMligkeit, szolgála
ti szívesség.
DicnstgescMft, hivatalosügy.

Dienstgesuch, szolgálatba vé
teli folyamodvány.
Dienstinstruction, szolgálati
utasítás.
Dienstjahr, szolgálati év.
Dienstkategorie, szolgálati
osztályzat.
Dienstleistung, szolgálatté
tel.
Dienstlohn, szolgálatdíj.
Dienstlos, szolgálatnélküli.
Dienstordnung, szolgálati
szabályzat.
Dinstpflicht, hivatalos köte
lesség.
Dienststand, szolgálati lét
szám.
Diensttauglich, szolgálatra
alkalmas.
Diensttaxe, szolgálati díj.
Dienstunfaliig.
Dienstuntauglich, szolgálatra alkal
matlan, képtelen,
Dienstvorschrift, szolgálati
szabályzat.
Bienstwillig,szolgálatra kész.
Dienstzeit, szolgálati idő.
Differenz, külömbség.
Differenzial, külömbzók.
Differenzialcoefficient, külömbzóki tényező.
Differenzial
Flaselienzug,
külömbzéki csigasor, külömbzékes emelőcsiga gé.
Diffevenzialrecknung, kü
lömbzéki számvetés.
Differenzialthermometer,
hőkülömbségmőrő.
Differenziren, külömbzékelni.
Differenzirung, külömbzékelés.
Differenzirung dcr Artcn,
fajok szétkülönülése f.
Differenzreihe, külőmbzéksor.
Diffleultat, nehézség.

DífflCttltiren, nehezményelni.
Biffusioil, szétőmlés v.
Bigenit, 1. Kupferglanz.
Bigeriren, pállatni ».
Bigertrkolben, pállató lom
bik v.
Digestion, pállatás v.
Blgnitarius, főhivatalnok.
Bignitat, méltóság.
Bihexagonale Prismen, tizenkétoldahi oszlopok á.
Bihcxagonale Pyraiuide, tizenkétoldalu piramis á.
Dílle, bélcső a lámpán.
Billschraufoe, vonócsavar 6.
Biluiren, hígítani ».
Bílntion, hígítás ».
Biluvial, diluviális, özönvízí

Bippelboden, csapos padolat
é.
Bippelbohrer, csapszegfúró
é.
Bireet, egyenes, közvetlen.
Birection, irányzat bm., igaz
gatás, igazgatóság.
Birectionskosten, igazgatási
költség.
Birectionslinie, irányvonal
bm.
Birectionspunct, iránypont
bm.
Birectíonsvorstand, igazga
tósági főnök.
Birectionswinkel, irányzati
szög bm.
Bircctir, utasitvány.
Bireetor, igazgató.
BIrectorat, igazgatóság.
fBiluvialgeMlde,
özönvízi Birectorlum, igazgató testü
képződések f.
let.
Diluvianisch, özönvizi á.
Birectrix, irányvonal bm.
BilttYinm, özönvíz á.
Birígent, intéző.
Bimension, méret.
Birigireii, igazgatni, intézni.
Blmissioii, elbocsáttatás.
^Discina, discina f.
Bimorph, kétalaku á.
Biseíplin, fegyelem.
Bimorphie, kétalakuság á.
Bisclplinar, fegyelmi.
Bingen, megalkudni b.
Bisciplinar Verfahren, fe
DinothcThim, dinotherium f.
gyelmi eljárás.
Binte, ténta.
Biseipliniren, fegyelmezni.
Binteníasz, téntatartó.
Bicsiplinírt, fegyelmezett.
Bintenpttlver, téntapor.
Biscontinuirliches
SpeoBiopter, irányzó bm.
trum, szakadozott színkép
Biopterkrenz, irányzókereszt
fbm.
Biscontiren, leszámítolni.
Bíopterlitteal, irányvonalzó Biscontirung, leszámítolás.
bm.
Bisconto, leszámítvány.
Biöptrik, fénytöréstan.
Biscontobank,
leszámítoló
Biorit, diorit f.
bank.
Biplotn, oklevél.
Biscontogeschílft, leszámí
Biplomat, diplomata.
toló üzlet.
Biplomatle, diplomatia.
Biscrasit, Stöchiolith, SpiesBiplofliirt, okleveles.
glassilber,
antimonezüst,
Bippel, csap é.
discrasit á.
Bippelbaum, csapos gerenda Biseredítiren, hitelt veszé
é.
lyeztetni.
Bisereditirt, hifeelvesatett.

Biscret, kimélyes.
Biscretion, kimély.
PlSCBSsion, vitatás.
Biscutiren, megvitatni.
Blslocation, széthelyezés, el
vetés.
Bislocattonsliiiie, vetödési
vonal f.
Blslocationsspalte, vető ha
sadék b.
Bispens, fölmentés.
Pispensation, fölmentés.
Blspensiren, fölmenteni.
Disponent, rendelkező.
Blsponibeí,
rendelkezésre
álló.
BisponibilitSt, rendelkezési
állapot.
Bisponiren, rendelkezni.
Bisposltiön, rendelkezés.
Bisproportion, aránytalan
ság.
Bisputatíon, vitatkozás.
Bissertation, értekezés.
Bissolution, feloszlás.
Bistanz, távolság bm.
Bistanzlinie, távolsági vo
nal bm.
Bistanamesser, távolság mé
rő bm.
Bistanzpunct, távolsági pont
bm.
Bistinction, külömböztetés.
Bistinguiren, inegkülömbőztetni.
Bístrict, kerület.
Bistrictual, kerületi.
Bitetragonale
Pyramide,
nyolczoldalu piramis á.
Bitetragonales
Prisma,
nyolczoldalu oszlop á.
Biurnlst, díjnok.
Biuraum, napidíj.
Bivergent, széthajló.
Bírergenz, széthajlás.
BiTergiren, széthajlani.
Biversitat, különfélesóg.
Bividend, osztó.

Bivídende, osztalék.
Bividiren, osztani.
Bivisibilitat, oszthatóság.
Blvísion, osztás.
Bivisor, osztó.
Böbel, 1. Dippel.
Bocent, oktató.
Bocht, méosbél b.
Bociren, oktatni.
Bocimasle, fémkémlészet ké.
Boclmast, kémlész ké.
Bocimastisch, kémlészeti ké.
Bocimastische Probe, tűzi
kérnie ké.
Bocke, fa dúcz b.
BoekenschSuimel, fa dúcz
szék b.
Bocument, okmány.
Bocumentiren, okmányokkal
bizonyítni.
BodecaEder, dodekaéder, tizenkettős alak á.
Bohne, a. m. Gestange, palié
b.
Bolchbohrer, tőrfúró é.
Bolerit, dolerit f.
Boleritartig, doleritnemü f.
Boleritisch, doleritszertt f.
Bolomit, dolomit «.
Bolomitiseher Kalkstein,
dolomitos mészkő f.
Bom, kúp fto., Dampfdom,
gőzgyüjtő gé.
Boiniine, uradalom.
Bomen, fekvő oszlopok, dómák á.
Bomesticalcasse, házipénztár.
Bomieil, lakóhely.
Bomieilirter Wechsel, telepezett váltó.
Bominium, uradalom.
Bouation, adományozás.
Bonationstitel,
adományczím.
BonlSgig, lejtős, lejtősen b.
Bonlagslinie, dőlósvonal b.
Bonlagswinkel, dőlésszög b.
Boppel, kettős.

-
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Doppclbalg, kétjáratu fúvó
ko.
DoppelblSscr, kétjáratu fú
vó ko.]
Doppeleisen, nagy bányász
ok 6.
Doppelfenster, téliablak é.
Doppelflammofen,
kettős
lángpest ko.
Doppelförmig, kétalaku á.
DoppelgescklSge, kettős pö
röl y ko.
Doppelhacken, szakáll vas é.
DoppelhSuer, fővájár 6.
Doppelhubig, kettős járatú
gé.
Doppelkegelherd, kettős kú
pos szer a.
Doppelkeilkaue, kettős csá
kány.
Doppelkessel, kettős kazán
gé.
Doppellech, inásodkénv ko.
Doppelmasz, kettős bánya
mérték b.
Doppeln, kettőzni.
Deppelofen, kettős keinencze
ko.
Doppelröstofeii, kettős pör
kölő kemencze ko.
Doppelpuddelofen,
kettős
kavarópost ko.
Doppelsalz, kettedsó ko.
Doppelsetzsieb, kettős üle
pítő z.
DoppeJsilicat, kettedszilikát
ko.
Doppelsinn, kettős értelem.
Doppelsinnig, kétértelmű.
Doppelsinnigkeit, kétértel
műség.
DoppelsitzYentil, kettős fész
kű szelep gé.
Doppelspath, kcttőspát á.
DoppelstSnder, kettős áll
vány gé.
Doppelt, kétszeres.

Doppelter Thührstock, egész
ajtórakasz b.
Doppelte Seilschurzliaggen,
kettős kötélcsatló horog b.
Doppeltgekriimmtes Rohr,
kétszer görbített cső gb.
Doppeltwirkend, kéthatásu
gé.
Dorn, tüske gé., über den
Dorn gieszen, tüskére ön
teni ko.
Dornartig, tüskealaku.
Dörner von der Saigerung,
aszalék ko.
Dörnerblei, aszalék ólom ko.
Dörnerschraubspindel, csap
csavarorsó pv.
Dorngradirung, tövisen sű
rítés sb.
Dornheeke, tüskesövóny e.
Dornzaun, tövískerítés é.
Dörren, aszalni ko.
Dörrofen, aszaló ko.
Dosenlibelle, tokos szintező
bm.
Dossiren, lejtősíteni é.
Dotation, javadalmazás, költ
ségelőleg.
Dotireil, javadalmazni, költ
séggel ellátni.
Doublctte, kettős példány.
Doubliren, a. m. concentriren, dúsítani ko.
Drahnibaum, a. m. Schwengel, gém gé.
Draht, huzal.
Drahtarbeit, huzalmü.
Drahtbandseil, lapos huzal
kőtél.
Drahtbank, huzalpad.
Drahtbobine, huzalgöngyölő.
Drahtfabrik, huzalgyár.
Drahtförinig, huzalalaku.
Drahtgitter, huzalrostély.
Drahthammer, 1. Drahtfab
rik.
Dralitklinke huzalmórö.
Drahtkranz, huzalkosaorú.
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Brahtlehre, huzalmérö.
Drahtleier, huzalgöngyölő.
flrahtnagcl,
Drahtstift, hu
zalszeg: é.
Braktrickter, huzalegyenítő.
Drahtring, huzal koszorú.
Brah trolié, huzal koszorú.
Braktschleppzange, huzalfo
gó.
Brabiseil, huzalkötél, sod
ronykötél.
Brahtseilbiiehse, huzalkötél. tok 6.
DratitseilHiascliine, huzalkö
télgép, sodronykötólgép.
Brahtseilquetseher, kötél fo
gó b.
Brahtzange, huzalfogó.
Brahtzieheisen, huzaltárcsa.
Brahtziehen, huzalt gyárta
ni.
Bralitzieher, huzalgyártó.
Brahtzieherei, huzalgyár.
Braktzug, huzalgyár.
Brastisch, erőszakos.
Brechselbank, eszterga.
Brechseln, esztergályozni.
Brecksler, esztergályos.
Brechslerarbeit,
eszterga
munka.
Brehbank, eszterga.
Brelibanklbalm, esztergavá
gány gé.
Brehbankherz, osztergafogó
gé.
Brehbankstellfutter, eszter
ga igazítotok gé.
Brehbankwangen, eszterga
keret gé.
Brehbar, forgatható.
Brehbokrer, pergefúró é.,
esztergafúró gé.
Brehbükne, forgópad 6.
Brehbiindel, beim Bohrén,
kormányrúd b.
Breheisen, esztergavósö, esz
tergáló yas gé.

Breken, forogni, forgatni;
ein Seil drehen, kötelet
gyártani; a. m. drechseln,
esztergályozni.
Brehende Bewegung, forgó
mozgás.
Brehendes B o h r é n , forgó
fúrás b.
Breherei, esztergályozó mű
hely.
Brehfutterring, esztergátok
karika gé.
Breligumpe, forgó zagyló a,
Brehherd, forgószér %.
Brehmeiszel, esztergavéső.
Brehscheifoe, forduló b.
Brehscheibenstuhl, fordúlószék b.
Brekspalm, eszterga forgács.
Brelistahl, esztergavésö.
Brehung, forgás, forgatás.
Brekungsaxe, forgástengely.
Brehimgsm óment,
forgási
hatány.
Brehungspjinct, forgópont.
Brehwerk, esztergályozó mű
hely.
Breidrittelarbeit,
harmad
szak munka b.
Breieck, háromszög.
Breieekig, háromszögű.
Breieckslelire,
háromszög
tan.
Breiecksnetz, háromszöghá
lózat bm.
Breifl&ckig, háromlapu á.
BreifttSZ, háromláb gé.
Breikantig, hároméi u á.
BreiwalzenstSnder, hármas
hengerű állvány ko.
Breiwalzenstrasse, hármas
hengersor ko.
Breiwegehahn, háromnyilásu
csap gé.
Brill bohrer, pergőfúró gé.
Brilling, a. m. Kreíseírad,
pergetyű gé.
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Brilliugs Krystallgestalt, hár
mas jegeez á.
Dringeiid, sürgős.
Drínglichkeít, sürgősség.
JH'Osselklappe, fojtó szelep
gé.
Drosselklappcne;euSuse, foj
tó szelepszekrény gé.
J)rQS8elveatil, fojtó szelep gé.
Druek, nyomás.
Druekbauin. nyomókar b.
Druckcylinder, nyomatyú
henger gé.
Druek der Luft, légnyomás.
DrHckfl^cUe, nyomott lap gé.
Druckfehler, sajtóhiba.
PruckgefSlle, nyomást adó
esés gé.
Druckíöhe, nyomást adó ma
gasság gé.
Druckkraft, nyomó erő gé.
Druckplatte beim Kasteogeblase, nyoinó lap ko.
Druckpumpe. nyomatyú gé.
Drackregulator, nyomássza
bályozó gé.
Druckrtfhre, nyomó cső géDrucksatz, nyomatyú telep
gé.
Druckventil, nyomó szelep
gé.
Druekwerk. nyomatyú.
Bruse, odor 6., Krystall Druse,
jegeez odor á.
Drusenraum, odor b.
Drusenwand, odorfal b.
Drusig, odoros b.
Drusiger Kalkstein, üreges
mészkő f.
Dubiös, kétes.
Dubhammer, a. m. Tiefhammer, mélyítő pőröly ko.
Ducaten, Qpldmünze, arany
pe.
Ducatengold, pénzarany.
líut'kej, aknácska b.
Duckelbau, omlasztó külvájás 6.

Duetil. nyújtható.
DuetiJitSt, nyajthatóság.
Dülle, a. m. Ohr, fül 6.
Dunit, olivinszikla, dunit f.
Dunkelrpth, sötétpiros.
Dunkelschnielzen, mit dunkler Gieht und Nase, sötétenolvasztani fto.
Dunkles Rothgültigerz, pyrargyrit á.
Dunkles
Weissgültigerz,
freieslebenit á.
Dünneisen, lemezvas Jto.
Diinngrelles Robeisen, higfolyó nyers vas ko.
Dünnlech, beim Sehwarzkupferschmelzen,
bigrézkénv ko.
Dűnnstein, 1. Dünnlech.
Dünnsteinkupfer, higrézkénYÍ réz ko.
Dunst, pára.
Duodeeiinal, tizenkettedes.
Duplicat, másodlat.
Durcharbeiten, keresztül ha
tolni.
DurcMtzen, átetetni.
Durehbauen eioe Lagerstátte
ins fremde Féld, határon
túlváj ni b.
Durchbeuteln, átszitálni.
Durchbiegen, áthajlítani.
Durchbiegung, áthajlítás.
Durchbobren, átfúrni é.
Durchbrechen, keresztül tör
ni, átvájni 6.
Durchbrecfyfriseb.cn, bontó
vaskészelés ko.
Durchbrochen, áttört.
Durchbrnch, áttörés 6.
Durchdringen, áthatni.
Durchdringend, átható.
Durchdriicken,
keresztül
nyomni
Durchdrungen, áthatva f.
DurchMsen, lyukasztó vas
gé.
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Dtirchfaliren durch eine La. gerstatte, átvájni, áttörni,
áthatolni 6., durchfabren
durch einen Grubenbau,
bányát bejárni b.
Durclifalirt, átjáró; Durch. fahrtschutt, átjái'ó ereszke
b.
Durchfallen von Lagerstatten, telérek átmetszik egy
mást dőlésük szerint b.
Durehfallgatter, hullatórács
b.
Burchfeilen, keresztül reszel
ni é.
Burchfeuchten, átáztatni.
Burchflieszen, keresztülfoly
ni.
Durchflöszen, keresztül úsz
tatni.
Burehforschen, átfürkészni.
BurcMorsten, vigályítni.
Burchforstung, vigályítás.
Durchfülireii, végrehajtani.
Burchgehen bei den Tiegeln,
kifolyni, átrágni; Durchge
hen beim Treiben, das Eindringen des Werkbleies in
den Herd, beszivárogni ko.
Barckglfthen, áttüzesíteni.
Burchgraben, keresztül ásni
é.
Burchgreifen, erélyesen hoz
zá látni.
Burchgreifend, hathatós.
Burchhauen, keresztül vágni.
Burchkreuzen,
keresztül
vágni egymást b.
Burckkreuzung, keresztezés
b.
Burchkutten,
átválogatni,
átböngészni 6.
Burchlasz, eresz.
Burchlassen, átereszteni a.
Burchlaszgraben, ereszárok

Burchlaszmauer, csatornafat
é.
Burchlaufend, átfutó.
BurcM3utern, megtisztitni z.
Bureklochen, átlyukasztani.
Burchmessen, végig mérni.
Burchinesser, átmérő.
Burckörtern, átvájni b.
Burehpausen, átmásolni bm.
Burchpressen,
keresztül
nyomni.
Burchrinnen, keresztül cso
rogni.
Burchrösehen, keresztül ár
kolni b.
Burchrosten, összerozsdásod
ni.
Burclirühren, összekavarni.
Burchrütteln, megrázni.
Burchsiígeii, átfürészelni é.
Burchscheinen, átviláglani.
Bnxchsclieinend, átvilágló á.
Burehschimniern,
átcsil
logni.
Burchsckiinernd, átcsillogó
á.
Burchschlag, áttörés, m. t.
áttöret 6.
Burchschlag angeben, áttö
rést kijelölni bm.
Burchschlagsaufgahe, áttö
rési föladat bm.
Burchschlagsaufnahine, át
törési fölvétel bm.
Burchschlageisen, lyukasztó
vas gé.
Burchsehlagen, áttörni 6.,
lyukasztani gé.
Burchsehlagliammer,
lyu
kasztó kalapács gé.
Burchschl&gíg, közlekedő b.,
durchschlágig werden, köz
lekedésbe jutni b.
Burchschlagstöckl,
átverő
tő gé.
Burchsehmelzen, megolvasz
tani ko.
6*

Í)jiecji$!ekii,ei4e^i, átmetszeni,
átvágni.
Durelise^jieidní^selline, vá
gó, gépD^irc](i§p}}nitt, áthj,g; a. m.
Schnitt, metszet, saelyény.
DurehsclmittUcli, átlagosan.
Burc^cj^iittsber^cb^wng,
kjöz^pszájnítás.
D^rehscJinittslinie, átmetszési vonal.
B^pl^c^iúttsinaseb,iiie, lyu
kasztó gép pv.
BH?Cjhsebj$ittsnoijiie, átvágótok pv.
B$ycb^ch|iittspfa;ffe, átvágó
csap, átmetsző csap pv.
Duví'lispJniittspreis, középár.
Burc^spiinittspu»)it, átmetsj^ési pont.
D^VPhsclHiittsriszi, szelvényrajz.
Bflreftschnittsscliraube, át
vágó csavar pv.
OMV^liSChviiiliaicn, átróselni
b.
Burickscliiibe für Sehlieazen,
fal kapocsfogó vas ko.
Bpr?hsp]ij}ttelii, összerázni.
Burcbseiheii, átszűrni.
BMPhsetzeu, a. m. verschuielzen, á,(:olvasztan.i fco.,
die Gfange seízen siehdurch,
a telére^ metszik egymást
b. áthatni f.
Burchseitzt, áthatva f.
B^rcb^} ebiig, átlátszó á.
BurchsicMig-£jei#, átlátszóságDuurelisi^kerjí, átszivárogni.
DflVChsifllSWj átnvéjyeszteni
6.
Burchsitz(m;, kötelén aknába szállni 6.
Durehstechen einen I),aipm,
gáípt keresztül vágni é.,
Durchstechen
bei
der

Schmelzarbeit, másodolvasztás kp.
Bliyehstieharbeit, másodolyasztás kp.
Burchsticfy beim Bamme,
átvágás é.
Durchstosz, a. m. Gittersieb,
rác-srosta b.
Bijrcjistoszen, átlyukasztani
gé.
Burcjhstftsznmehine,
lyukasztó gép gé.
Burehtreiben, áthatolni b.
Burch-Wachsen,
keresztül
nőni.
DurchwSrwcu, átmelegítni.
Burchwei'fen, átrostálni b.
Burcifliilileií, összeturkálni.
Buj'cbwurfsíeb, cserényrosta
b.
Burcbzerrennen bei der
ScUwallarbeit, földuzzasztapi kp.
Burcb,zieb,en, keresztül hatni,
keresztül hatolni f.
B.urcbfZegen, keresztül hatvaha tolva f.
Burclizufi, mestergerenda 4Bftrye íüuft, ofne Erze,
meddő ér b.
B$rres Erz, ohne Schwefelkies, szikár érez ko.
Börres Holz, száraz fa.
Bőse, fúka kp.
Büse^leeb, fúka lemez ko.
B|ttseiíg\icker, fúkaszem ko.
]jMíseii]ía,sten, fúkaszekrény
ko.
B$seiiniüiidung, fúkaszáj ko.
DÍtsenrohr, fúkacső ko.
Bv,seni?eite, fúkanyilás ko.
Butte, Dütte, 1. DüseByassisch, dya.szkorszakbeli

f,

DjTiami^, erfl.tan.
Bynamisch, erőtani.
Bynamisches moment, erő
tani hatály.
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Bynatíiit. dynamit.
Dynainömeter, erőmérő gé.
fcybbya, dyphya f.

JE.
Eben, sík, lapos, egyenes,
sima.
Efteite, sík, síklap.
BbéHér Bíucb, sima törés á.
BbengéWiebt, egyensüly.
Eben maében, egyengetni.
ÉbeHHlíiSzig, araüyos.
EbeliSöhle, szintes hossz bm.
Ebensöklig, vízszintes btn.
Ebennrig, egyengetés.
Ebnen, egyengetni.
Eéhinlten, eehinitek f.
ÉCht, Tálödi.
EeMheit, valódiság.
Eckfoalkétt, sarokgerénda é.
EtekMtid; sarokvasázat é.
Eeke, szöglet, sarok, Ecke
eines Krystalls, csúeS.
Eckenaéhse, esücstengely á.
Eckig, szögletes.
Eekfeile, szögreszelő gé.
Eckf'ensteí, szöglet ablak é.
Eckkanimer, szögletszoba é.
Eokpfáhl, sarokkaró é.
Eekpfeilcr, sarökószlop é.
E«k|»föste, sarokpálló é.
Eekpunkt, sarkpont.
Eeksáule, sarokoszlop é.
Eekscnuh, sarökvaőazat é.
EckSbaíren, szelemen é.
Eeksteiíí, sarokkő é.
Eckstltbe, szögletszoba é.
Eckwandpfeiler, sarokfaltá
masz é.
Eckzitnnter, szögletézoba é.
Edei, nemes, dús 6.
Edelmetall, nemesfém kó.
Edelstahl, finom aczél ko.
Edelstéífl, drágakő, ékkő.
Edéltartne, luczfeny&
Edle Bleiformation, teínes
óloaképződmény f.

-

Edler Gang, némBs téléi* 6.
Edles Erz, nemes éict b.
Edles Hittél. nemes köss 6.
Edie QUárzíöfinatiOit, ne
mes kvarezképződméfty f.
Eduet, válmány.
Éífect, hatás, hatály.
Effecten, hitelpapírok.
Effectiv, tettleges, tényleges.
Etfecttiirén, foganatosítani.
Efflöfeséiren, kivirágzaüi b.
Egál, egyenlő.
Egalisirbank, egyénítő pad
pv.
Egalisiröíébbank, egyengető
eszterga gé.
Éhre, becsület, tisztelet; ieh
habé die Éhre, van SBérencöém.
Ehteft, tisztelni, becsalni*
Ehreftinitgltád, tiszteletbeli
tag.
Ehrfurcht, hódolat,
Ebrftti-chtsrírtl, hódolattel
jes.
Ehfgefühl, becsftletérzés.
Ehrgeiz, becsvágy.
Ehrgeizíg, becsvágyó.
Ehrlieh, becsületes.
Ehrtiebkeit, becsületesség.
EbflttSS,- beesteledő
Eiche, tölgyfa, cserfa.
Eiebenrindc* tölgyfakéfeg,
cserfahéj.
Eid, eskü; eineth deö Eid
abnehmen, valakit meges
ketni.
EMesaMegung, eskütétéi.
Eidesfefiáel, esküminta,
Eideslelíitunf, eskütétel.
Eidesurkunde, eskübizonyítváöy.
Eifer, buzgalom.
EiMg, buzgó.
Eigénfllndig, sajátkezű, s"ajátkezüleg.
ÉingeHbeit, sajátság.
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Eigenlöhner, sajátját mun
káló 6.
Eigenlöhner Zeche, sajátkezüleg mivelt bánya b.
EígenmSchtig, önkényes.
Eigennützig, haszonleső.
Eigensehaft, sajátság, tulaj
donság.
Eigensinnig, önfejű.
Eigenthum, birtok, tulajdon.
Eigenthümer, birtokos, tu
lajdonos.
Eilbote, futár.
Eilbrief, sürgöny.
Eilgut, gyorsszállítmány.
Eilig, sietősen.
Eilwagen, gyorskocsi.
Eilzug, gyorsvonat.
Elmer, veder, szállításra b.
Eimerwerk, a. m. Paternosterwerk, vedermü gé.
Einantworten, a. m. einhándigen, kézbesítni.
Einantwortungsurkunde,
kézbesítési okmány.
Einarbeiten, betanulni mun
kába.
Einarmig, egykarú.
Elnartig, egyfaju.
Einaschern, elhamvasztani.
EinSscliernng, elhamvasztás.
Einaxig, egytengelyű á.
Einbandklammer, kötőkapocs'fto.
Einban, nyitvány 6.
Einbauen, beleópítni.
Einbendigen, bealkudni.
Einbegleiten, előterjeszteni.
Einbegleitung, előterjesztés.
Einbegleiturgsbericht, elő
terjesztő jelentés.
Einbegreifen, belefoglalni.
Einbegriffen, ideértve.
Einbekennen, bevallani.
Einbekenntnisz, bevallás.
Einberufen, behíni.
Einberufung, behívás, behivatás.

Einbetten, befektetni.
Einbezogen, beszámítva.
Einbinden den Flugstaub
mit Kaik, rögíteni ko.
Einbrechen, törni; reiches
Erz bricht ein, dús érez tö
rik 6., einbrechen a. m.
Einbruch machen, rést váj
ni 6., die First ist eingebrochen, a főte betört 6.,
die Bühne bricht ein, a pa
dozat beszakad b.
Einbrennen, a. m. ansehmelzen das Email, beégetni
ko.
Einbringen eine Bittschrift,
benyújtani; Nutzen ein
bringen, jövedelmet hajta
ni ; eine bestimmte Teufe
einbringen, egy bizonyos
mélységet elérni b.
Einbringlich.,
behajtható
(adósság), elérhető (mély
ség).
Einbruch, betörés, rés b.
Einbruchsort, réselő vájatvég b.
Einbühnen, bepadolni b.
Einbusze, veszteség b.
Einbüszen, belévesztem b.
Eincassiren, beszedni pénzt.
Eincassirnng. pónzbeszedés,
pénzbehajtás.
Ehidammen, in der Gieszerei, bedöngölni ko., eindammen, a. m. mit Damm
umfangen, elgátolni b.
Eindampfen, lepároltatni ».
Eindecken, befödelezni é.
Eindicken, sürítni.
Eindingen, bealkudni.
Eindrehen, beesztergálni, be
csavarni gé.
Eindringen, behatni.
Eindringend, behatólag.
Eindruck, benyomás, benyo
mat.
Eindrücken, benyomni.

Eindriicklich, hathatós.
Eindruckring,
benyomatgyűrű pv.
Einebnen, kiegyengetni.
Elnengen, korlátozni.
Einfach, egyes.
Einfache Krystallformen,
egyszerű alakok á.
Einfachheit, egyszerűség.
Einfachwírkend, egyszerű
hatású gé.
Einfahren, bemenni, beszállani bányába 6.
Einfahrer, bányatiszt 6.
Einfahrt, bemenés, beszállás
bányába; a. m. Ort des
Einfahrens, bemenet, be
szálló hely b.
Einfahrtsknecht, kötélnye
reg b.
Einfall. lejtés, dőlés b.
Einfallén, lejteni, dőlni 6.
Einfallsrohr, nyomócső gé.
Einfallswinkel,
dőlésiszög
bm.
Einfassen, bekeríteni, körül
foglalni.
Einfaszleiste, szegélylécz é.
Einfaszlinie, szegélyvonal e.
Einfassung, kerítés, keret,
foglalvány, szegély.
Einfassungsmauer, kőkerítés
é.
Einfeilen, bereszelni gé.
Einfeuevil, befűteni gé.
Einflechten, belefonni.
Einflicken, befoltozni.
Einflieszen, befolyni.
Einflusz, befolyás.
Einfluszreich, befolyásos.
Einfluszrohr, bevezető cső
gé.
Einformen, t>emintázni ko.
Einförmig, egyfúkás ko.
Einfressen, berágni magát.
Einfriedlgen, bekéritni é.
Einfrieren, beina probieren,
megdermedni hé.

Einfugen die Bretter, egy
beereszteni deszkákat é.
Einftthren, bevezetni, beavat
ni hivatalba.
Einfüllen, megtölteni; a. m.
wegfüllen, elhordani b.
Eingabe, beadvány.
E ingáiig, bemenet, bejárat.
Eingelben, a. m. überreichen,
benyújtani.
Eingedammt, elgátolt.
Elngefallen, besülyedt.
Eingehen, a. m. einkommen,
begyülni; beérkezi; Vergleich eingehen, alkut köt
ni; a. m. zu Grundé ge
bén, elpusztulni; eingehen
lassen den Betrieb, meg
szüntetni üzemet.
Eingehend, tüzetesen.
EingekerM, rovátkolt.
Eingelegte Arfoeit, rakatos
mü é.
Eingeleisig, egyvágányú.
Eingenommen.
beszedett;
eingenommen sein, elfo
gultnak lenni.
Eingenommenheit, elfogult
ság.
Eingerüstung, állás é.
Eingeschlossen, bezárt.
Eingescknitten, bevágott.
EingeschrSnkt, korlátolt.
Einsprengt, behintett, bohintve.
Eingestehen, megvallani.
Eingestreut, szórványos, be
hintett, belehintett f.
Eingieszen, beönteni ko.
Eingittern, berostélyozni é.
Eingraben, beásni, bevésni.
Eingreifen bei Radern, egy
másba vágni gé.
Eingrenzen, b ekeríten i.
Eingriff der Zahnrader, egybevágás gé., Eingriff, a. m.
Einbruch, rés b.
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Eingusz, a. m. Ingusz, öntő Einkáufélí, bevásárolni.
EinkSilfer, bevásárló.
ké hé.
bevásárlási
Eillgtisz, Öffnung üú der Einkaufsort,
hely.
Guszform, öütö nyilas ko.
Eingusz, a. m. der gegossé- Elnkaufspteis, vételár, be
szerzési ár.
ne Metallblóck, öntecs ko.
Einkehlen, hornyolni é.
Einhackeil, bevágni.
Einhaken, bekapcsolni, be Einkeiléii, beékelni é.
Einkeilttng, beékelés é.
akasztani.
Einkéíbcíi, beróni é.
EinMllig, egyhangúlag.
Einhalten, a. m. zurückhaí- Einkerbung, berovat é.
ten, visszatartóztatni; áen Eiiikitten, beragasztani gé.
Báuplan einhalten, a terv Einklagen, bevádolni.
hez tartani magát; ein Einklaitttftéi'ö, bekapcsolni
é.
halten mit der Arbeit, fél
behagyni a munkát; die Einkláppigfes Vcittil, egy
Záhlungsfrist
ein haltén,
szárnyú szelep gé.
pontosán fizetni.
Einklemmen;, beszorítani.
Eiiikoehen, befőzni ».
Eínhandeln, megvásárolni.
Einkommen, folyamodni; a.
EinMildlg, egykezü.
m. eingehen, bejönni; a.
Einliandigen, kézbesíteni.
m. eine gewisze Teufe einEinhandigííng, kézbesítés.
bringen, elérni b.
Einha'ndigungsurkniíde,
Eiiikoflílneii, das, jövedelem.
kézbesítési okmány.
EitíMngen, beakasztani; a. Einkoinineiisteuer, jöf edelmi adó.
m. in den Schacht einEinkünfte, jövedelmek.
lassen, bebocsátani b.
EíhMíighaggen bei Fenstern, Eiiiladeiif berakodni, fölhíni.
akasztó horog é.
Einladend, kínálkozó.
Einhatien, belevágni.
Einladiing, meghivás.
Einltcit, egység.
Einladüngslbriéf,
meghívó
EittheitSpreis, egységi ár.
levél.
Elnhéizén, befutni.
EínhrOlen die höhere Ent- Einlágé, betét, beadvány,
melléklet.
scheidung, magasabb hatá
Einlagfetti, fektetni á.
rozatot kikérni.
Einholcn das Versaumte,hely- Einlagerímg, fekvet, betele
pülés, közbetelepülés f.
repótolni az elmulasztottat.
Einlagsbogen, betétív.
EinítuMg, egyes járatú.
Einlagssíhein, betétjegy.
EilíMtleil, beburkolni.
Einlangeíl, beérkezni.
EinMIlung, beburkolás.
Einlasz, eresz.„
Eiiiigting, egyesség.
EinMmmén, egymásba vág Ehtlászeaitál, ereszcsatorna
gé.
ni é.
Einlassen in die Grube, be
Einkántig, egyélű á.
bocsátani 6.
Eirikaíreti, behordani é.
EinkassireA, I. eineassiren. Elnlaszkarte, beléptijegy.
Einkauf, bevásárlás.
EinlaszöffbuHg, ereszték gé.

Binlaszplatte beim Walz- Einlösungsprocedur, bevál
vrerk, bevezető lap ko.
tási eljárás ko.
Einlauf, megérkezés; a. m. Einlösungsproduct, bevált
Einlassöffnung, ereszték gé.,
mány ko.
. JSinJauffeuer, das Frischen Einlösungsrecht,
beváltási
rom Hochofen, közvetlen
jog kq.
készelés ko.
Einlösungsregulatiy, bevál
Einiaufen, megérkezni.
tási szabályzat ko.
Einlegen, belétenni, einlegen Einlösungsschein, beváltási
eiDe Appellation, felebbezi;
jegyzék ko.
mit Gold einlegen, arany Einlösungssystem, beváltási
nyal k i r a k n i ; sich einlegen,
rendszer ko.
a. m. Bergbau anfangen, Einlösungstariff,
beváltási
bányát nyitni b.
árjegyzék ko.
Eínleiten, elintézni, elindítni. Einlöslingswürdig,
bevál
tásra érdemes, beváltható
Einleitung, intézkedés, elő
ko.
készület.
Einlöthung, forraszték gé.
Einlernen, betanulni.
Einleuchtend, világos, fel Einmalschmelzerei, Eisenfogható.
frischmethode, egyolvasztásu vaskészelés ko.
Einíiegend, mellékelt.
Einlielern, beszállítni, beszol EiniuSnniscli, egyes 6., einmánnisch bohren, egyes
gáltatni.
fúrás b.
Einlieferung, beszállítás, be
EinniSnnisclie
Belegung,
szolgáltatás.
egyesen munkáltatás b.
Einlöschen Kaik, oltani é.
Haspel,
Einlösen Erze, beváltani ko. EininSnníscher
egyes vitla b.
Eínlöser, a. m. einlösende
Einmiinnischer Kttbel, egyes
Partei, beváltató ko.
veder, kis veder 6.
Eínlöser, Beamter beim EinEinmSnnischer Ofeji, egy
lösungsamte, beváltó ko.
személyi! pest ko.
Einlösung, beváltás.
Einiösnngsaint, beváltó hi Einmarken, bekeríteni bm.
Einmasz, bemérési fogyaték.
vatal ko.
Einlösungsanschlag, bevál Einmauern, befalazni é.
Ehimeiszeln, bevésni gé.
tási számvetés ko.
Einlösimgsgut, beváltmány Einmengen, belekeverni.
Einineiigimg, beavatkozás.
ko.
E^nlösungsliütte, beváltó ko Einmessen, bemérni.
Einmischen, 1. einmengen.
hó ko.
Einlösungsposi, beváltmány Einmünden, benyílni, torkallani.
adag kp.
EJ,nl8sungspr<>ll)e,
bevált Eimnündung, benyilás, tor
kolat.
mány kómle ko.
Einlösungsprobenhalt zettel Eimnijnzen, pénzítni pv.
beváltmány tartalomjegy Einiauthen, fölkérni b.
Einnakme, bevétel.
zék ko.

10Ö Ehmahniscoloinie, bevételi
hasáb.
Einnahmspost, bevételi tétel.
Eiiinahmsrubrik, bevételi
rovat.
Einnahmssuinine, bevételi
összeg.
Einnehmen, bevenni.
Eínnehiner, pénztárnok.
Einilieten, beszegecselni gé.
Einölen, beolajozni gé.
Einordnen, beosztani.
Einpacken, berakni.
Einpassen, beilleszteni.
EinpfShleu, bekarózni.
Eiupflocken,
beczövekelni
bm.
Einpochen, összezúzni s.
EinprSgen, ráverni pv.
Einpressen, beszorítni.
EinproMren, beléprobálni.
Einpuiupen, beszivatyúzni<jé.
Einquartieren, beszállásolni.
Einquerlen, behabarni.
Einrahmen, befoglalni.
Einraiamen, besulykolni, be
verni é.
Einrathen, tanácsolniEinrechnen, beszámítni.
Einrede, ellenvetés.
Einreichen, benyújtani.
Eireichungsprotocoll, beadványi jegyzőkönyv.
Einreihen, besorolni.
Einreiszen, lebontani é.
Einrennen, a. m. einschmelzen beim
Stahlfrischen,
beömleszteni ko.
Elnrichten, beigazítani, be
rendezni.
Einriehtung, berendezés, föl
szerelés.
Einringeln, bekeríteni bm.
Einrinnen, befolyni.
Einrollen, begurulni b.
Einrosten, berozsdásodni.
Einröeken
Vorgelegrader,
becsatolni gé.

Einrtthren, bekavarni.
Eiusagen, bemondani.
EinsSgen, befűrészelni é.
Eiiisammeln, gyűjteni.
Einsattelimgs des ftefoirges,
hegygerincz horpadása.
Einsatz, betét; a. m. Satz,
Gieht, adag ko., Einsatz
beim Schmieden, rakasz gé.
Einsatzgewicht, sulysorozat.
EinsatzMrtung, rakaszedzés
gé.
Einsatzkrystallisirkessel,
beim pattinsoniren, első
ólomjegedési üst ko.
Einsatzöffnung bei Muffelöfen, adagoló ajtó bé.
Einsatzrőhre, szakcső gé.
Einsatzschale an der Probirwage, segédcsésze ké.
Einsaugen, fölszíni.
Einsaugventil, szívószelep gé.
Einschalten, közétenni.
Einschaltung, közbetétel.
Einschaufeln, belapátolni.
Einschichten, behalmozni.
Einschieken, beküldeni.
Einschielbeii, betolni.
EinseMeszen, Neigungswinkel der Forni, fúkatok lej
tés ko., Eínschieszen einer
Lagerstatte, a. m. Verfláchungswinkel, dőlésszög b.
Einschlag, a. m. Einschlusz,
melléklet; a. m. Anschlaghaken, csatló horog b.
EinsehlagMekse, edző szelencze pv.
EinsehlSge, horizontale Abzweigung eines Stollens,
tárna ágak 6.
Einsehlagen in einem Gebirge, vájást kezdeni 6.,
einsehlagen den Nagel, be
verni szeget é., einen Vergleich einsehlagen, egyez
ségre lépni.

EinscMítger, a. m. Anscblager, csatlós b.
EinscklSgig, illető.
Einschlagwerk, sóvíztartó sb.
Einscklieszen, bezárni.
Einschlieszende
Gresteine,
záró, körülvevő, körülzáró
kőzetek f.
Einschlicszlieh, bezárólag.
Einschlitzen, behasítni 6.
Einschlusz, zárvány /., mel
léklet, csatolmány, mit Einschluss, beleszámítva.
Einschmelzen, beolvasztani;
es schmilzt ein. beolvad ko.
Einschmelzfeuer,
finomító
olvasztás ko.
Einschinelzung, olvasztás ko.
Einschmieren, bekenni gé.
Einsehneiden, bevágni.
Einschneídig, egy élü.
Einschnitt, bevágás.
Einscköpfen, bemerítni.
Einschranken, korlátolni.
EiiischrSnkung, korlátozás.
Einsehrauben, becsavarni gé.
Einsehreibbuch,
jegyző
könyv.
EinsehreibegeMkr,
beiratási díj.
Einschreíben, beírni, beje
gyezni.
Eínschreibung, beírás, beiratás.
Einschreiten, beavatkozni.
Eiiisckub, betolás.
Einschubleiste, betoltlécz é.
Einschulen, betanitni.
Einschürí'en, kutatást jelölni,
bányatelek fektetését ter
vezni b.
Einschusz der Form, fúkatok lejtés ko.
Eiiischtttten, belétölteni.
Einsehen, belátni.
Einseitig, félszeg, egyoldalú.
Einsenden, beküldeni.

Einsender, beküldő.
Einsenken, leereszteni.
Einsenkung, sülyedés.
Einsetzbleeh, berakó lemez
pv.
Einsetzcn, belétenni; einsetzen in ein Amt, hivatalba
iktatni; einsetzen die Bescbickung, adagolni ko.;
einsetzen das Werkblei auf
den Treibberd, felrakni ól
mot ko.
Einsetzhaggen, beállító vas
pv.
Einsetzstück im Keiszeug,
betevő rajzeszköz bm.
Einsicht, belátás.
Einsicktig, einsichtsvoll, ér
telmes.
E i n s i e d e n , a. m. ansieden
beim Probiren, ólmítni ké.
Einsiegeln, bepecsételni.
Einsinken, besülyedni.
Einsitzen, beülni, beszállni
aknába b.
Einsitzig, együlésü.
Einsitzknecht, beszálló hám
b.
Einspannscliraube
einer
Drehbank, fogó csavar gé.
Einspielen bei Wagen, be
állni ké.
Einspraehe, ellenmondás.
Einsprengen, berepeszteni b.
Einspringendei'
Winkel,
beugró szög.
Eiuspritzen, befecskendezni
gé.
Einspritzwasser, fecskendő
víz gé.
Einspruch, ellenmondás.
Einstainpfen, betömni.
Einsteigen, beszállani b.
Einsteigloch, búvólyuk gé.
Eiustellen den Gang einer
Maschine, megállítni gépet;
eiustellen eine Arbeit, fél7
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beszakaéztani a munkát;
einstellen den Betrieb, meg
szüntetni üzemet; einstel
len in die Rechnung, szá
madásba tenni.
EiiisteHüng des Bétriebes,
megszüntetés b.
Ettkstemmeti, bevésni é., 1.
Abteufen.
Bittstemiiisclilosz, bevésett
zár é.
Einstinimig, egyhangúlag.
EiíistimniigJíeft, közakarat.
Einstrieh, feszítők b.
EittstriclizimmeTung, feszítékk&tés b.
EittstrSmen, beömlenj.
Eilisfcröiiiuiig, beömlés.
Einstudiren, betanulni.
EíiistiiinuHg, begyürés gé.
ÉtíistHl'Z, beomlás b.
Einstfirzen, beomláni.
Einsturz-triehter, beomlásbeli tölcsér f.
Elnstürzungskratér, beömlásbeli kráter /.
EíUsumpfen, beáztatni é.
Eintausehen, becserélni.
Eifttheereft, bekátrányolni é.
EiütJíeileH, beosztani.
Eiütheilig, egytagú.
Eintheilung, beosztás, osz
tályozás.
EflBitrag, gyámrés 6.
Eítttt?agen die Proben in die
Muffel, berakni hé. ; eintragen, a. m. einsckreiben,
bejegyezni; eintragen, a.
In. Gewinn bringen, hasz
not hajtani.
Eintraggabel, berakó villa
ko.
Eíütröglich, jövedelmes.
Eittfcráglflffél, adagoló kanál
hé.
•EiMtragskluft, rakófogó tté.
EintragslOfh, adagoló ajtó
ké.

Eintragsöffnung, adagoló aj
tó ké.
Eintragsrolle beim Pochsatz,
görgető a.
Eintragstange, berakó rúd
ko,
Eintragsvorrichtung beim
Pochsatz, görgető készülék
z.
Eintragung, bejegyzés.
EintrSnken, ólmítani hé.
Eintriinkarbeit, ólmítás ko.
EintrSnkblei, itató ólom ko.,
kémlő ólom ké.
EititrSnkscherben, ólmító
csésze ké.
Eintreiben, behajtani.
Eihtreten, belépni.
Einiritt, belépés; Eintritt
des Jabres,kezdete az évnek.
Eintroeknen, kiszáradni.
Einüben, begyakorolni.
Ein und Ausrfickhebel, csatló kar gé.
Ein und Ausrückvorri«htung, csatló készülék gé.
Ein und Ausrfickzeug, csatló
készülék gé.
Einverleiben, bekebelezni.
Einvernehmen, kihallgatni;
im Einvernehmen, egyetértőleg.
Einverstanden, egyetértőleg.
Einverstehen,
egyetérteni,
ráállani valamire.
Einvieren, nógyszögítni.
Einvisiren, irányba venni
bm.
Einwachsen, belenőni.
Einwage, rámérés, túlsúly.
Einwügen, bemérni.
EinwSgerwage, érczmérleg b.
Einwand, kifogás.
Einweehseln, felváltani, el
cserélni.
Einwechsler in der Zimmerung, csere káva, csere rá
kász &., cseretámaszfa b.
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Eimreehslmig,
felváltás,
csere.
Einweisen, beiktatni.
Einweisang, beiktatás.
Einwenden, kifogást tenni
Einwenduiig, kifogás.
Einwilligen, beleegyezni.
EinwIHigung, beleegyezés.
Einwirken, ráhatni.
Einwirkung, ráhatás.
Einwühlen, betűrni.
Einwurf, ellenvetés.
Einaüihlen, befizetni.
Einzahlen, beszámítni.
Einzapfen, becsapolni é.
Einzaunen, bekeríteni é.
Einzeichnen, belerajzolni,
bejegyezni.
Einziehejt einen Balken, be
húzni gerendát é.
Eisbaunt, jégtörő é.
Eisbildung, jégképződés f.
Eisboek, jégtörő.
Eisbreeher, jégtörő.
Eisén, vas ; Bergeisen , bá
nyász ék &., gediegenes Eisen, termés vas; Guszeisen,
öntöttvas;
gesebmiedetes
Eisen, vertvas, kovácsvas;
Schmiedeisen, kovácsvas;
gekohltes Eisen, szénoayült
vas; C-U-föriniges Eisen,
O-U-alaku vas; Doppel
T-oder H-Eisen, kettős T
vagy H-alaku vas ; eckiges
Eisdu, Winkeleisen, szög
letvas ; flaches Eisen, lapos
vas; gefeintes Eisen, finomítottvas; gehammertes Ei
sen , Hammereisen, vert
vas ; halbrundes Eisen,
hohles Eisen , öblösvas;
keilförmiges Eisen, ékalaku vas ; rundes Eisen, gömbölyüvas,
zweimalgeschweisztes Eisen, kétezerforrasztott vas; kaltbrüchiges Eisen, hidegeutörő

vas; Roheisen, ayearsvta;
graues Roheisen, szürke
nyersvas;
Spiegeleisea,
tűkrösvas; halbirtes RohEisen, tarka nyersvas;
weisses Roheisen, fehér
nyersvas;
rothbrüchiges
Eisen, hötöretüvas; sebniges, zahes Eisen, inas, szí
vós, szálas vas ; überhitztes,
verbranntes Eiaen, agyon
égett vas; unganzes Eisen,
szakadozó ttvas ; weiches Ei
sen, lágyvas; Feinkorneisen, finom sgejncsésvas.
Eisenatobrand, vasfogyaték,
vasveszték ko.
Eísenalaun, vastimaó é.
Eisenamyanth, vasamiant ko.
EisenantimonglaBZ, berthierit á.
Eisenarbeit, vasraunka é.
Eisctiai-tig, vasnemü.
Eisenasbest, vasazbeszt ko.
Eisenauflösung, vasoldat t>.
Eisenbakn, vaspálya, vasút.
Eisenbahnbau, vaspályaépí
tés.
Eisenbahnbegehung, vasút bejárás.
Eisenbahnbetríeb, vaspályatizein.
Eisenbahndaiuűi, vasúti töl
tés.
Eisenbalinlmnd, vasúti csil
le b.
EisenbahnhimdrSder, vasúti
caillekerekek b.
Eiaenbahnneta, vaepályahálózat.
Eisenbahnschiene, pályasín
ko.
EisenbahnschieneBwalzen,
pályasínhengerek ko.
Eisenbergwerk, vagihánya.
Eisenbesehlag, vaaazat é.
Eisenblau, vivianit á.
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EisenblausSure, vaskéksav
v.
Eisenblech, vaslemez; galvanisirtes, o. verzinktes Ei
senblech, galvanizált, horganyos vaslemez; geháinmertes Eisenblech, ková
csolt vaslemez; gereiftes,
gewelltes, gerunzeltes Ei
senblech, rovátkos, ránczolt
vaslemez; gewalztes Eisen
blech, hengerelt vaslemez;
verzinntes
Eisenblech,
Weissblech, bádog ko,
Eisenblechmantel
eines
Ofens, vaslemez köpeny ko.
Eisenblechtafel, vaslemez
tábla ko.
Eisenblechwalze, vaslemez
henger ko.
Eisenblüthe, aragonit, vas
virág á.
Eisenbratherd, vassütő tűz
hely ko.
Eisenbringen, a. m. die Granze des Grubenbaues bestiái
mén, határt tűzni 6.
Eisenbruch, vasbánya, vasér czfejtés b.
Eisencalo, vasfogyaték, vas
veszték ko.
Eisencarburet, szónecsvas ko.
Eisenchlorid, vaschlorid ».
Eisenchrom, chromit á.
Eisenconsruction, vasszer
kezet é.
Eisendraht, vashuzal ko.
Eisendrahtíitze, vassodrony.
Eisencrz, vasércz, vaskő.
Eisenerzeugung, vastermelés
ko.
Eisenerzgang, vasér, vasércz
telér 6.
Eisenfabrication, vasgyár
tás ko.
Eisenfeile, vasreszelö gé.
Eisenfeilieht, Eisenfeilspáne,
vasreszelék, vaspor gé.

Eisenfest, vaserőségü é.
Eisenförmerei, vasmintázó
műhely ko.
Eisenfrischen,
vaskészelés
ko.
Eisenfrischflammofen, kavarópest ko.
Eisenfrischherd, vaskészelő
tűzhely ko.
Eisenfrischschlacke, vaskészelési salak ko.
Eisenfunke, vassziporka ko.
EisengSnze. vasöntecs ko.
Eisengelialt, vastartalom ké.
EisengerSth, vaseszköz.
Eisengeirerkschaft, vasbá
nyatársulat b.
EisengezSh, vasszerszám b.
Eisengieszer, vasöntő ko.
Eisengieszerei, vasöntészet,
vasöntő műhely ko.
Eisengitter, vasrostély, vas
rács é.
Eiscnglanz, hamatit, vasfónyle á.
Eisenglimmer, kárnatit, vas
csillám á.
Eisenglimmerschiefer, vas
csillámpala f.
Eisenglnhspan, vassziporka
ko.
Eisengrau, vasszürke.
Eisengrube, vasbánya.
Eisengusz, vasöntet ko.
Eisenguszwaare, vasöntvény
ko.
Eisenhalt, vastartalom ké.
Eisenhaltig, vastartalmú.
Eisenhammer,
vashámor,
vaspőröly ko.
Eisenhainmerschlag, vasszi
porka ko.
Eisenhammerwerk, vashá
mor, vaspőröly ko.
Eisenhandel, vaskereskedés.
Eisenhandler, vaskereskedő,
vasárus.
Eisenhart, vaskeméuységü.

Eisenhelm beim Hamtner,
pőrölynyél ko., Eisenhelm
benn Bergeisen, ék nyele
b.
Eisenhochofen, vasolvasztó,
nagyolvasztó ko.
Eisenhochofengase,
vasol
vasztó gázai ko.
Eisenhntte, vasgyár, vasko
hó ko.
EisenMttcnkunde, vaskohá
szattan ko.
Eisenhüttenwerk, vasgyár
ko.
Eisenhüttenwesen, vaskohá
szat ko.
Eisenindustrie, vasipar.
Eisenkasten im Hoehofen,
olvadó medencze ko.
Eisenkies, vaskovand, vaskéneg á., 1. Pyrit.
Eisenkitt, vasragasz ko.
Eisenknecht beim Hammer,
üllőkar ko.
Eisenkram, vaseszközök ko.
Eisenlech, kénvessalak ko.
Eisenloth, vasforrasz gé.
Eisenmulm, vasföld á.
Eisennickelkies, vasnikolkéneg, pentlandit á.
Eisenniederschlag, vascsa
padék ».
Eisenockcr, vasporva.
Eisenofen, vasolvasztó ko.
Eisenoxyd, vaséleg, vasoxyd
v.
Eisenoxydhydrat, limonit
á.
Eisenoxydsalz, vasélegsó o.
Eisenoxydul, vasólecs, vasoxydul v.
Eisenoxyduloxyd, vasoxyduloxyd v.
Eisenoxydulsalz, vasélecssó
v.
Eisenoxydulsilicat, vasólecsszilikát v.
Eisenpecherz, göthit ó.

Eisenperiode, vaskorszak f.
Eisenphyllit, 1. Vivianit.
Eisenplatte, vaslap, vasle
mez.
Eisenprofoe, vaskémle ké.
Eisenrahm, schuppiger Rotheisenstein, pikkelyes rötércz,
hámatit á.
Eisenrienien, zum Tragen
der Bergeisen, ékszíj b.
Eisenrost, vasrozsda.
Eisenrutil, göthit á.
Eisensalz, vassó e.
Eiseii8and, vasas fövény á.
Eisensau, vasmedve ko.
Eisenschaum, vastajt ko.
Eisenseheifoc, táj korong bm.
Eisensehicht, olvasztási adag
ko.
Eisensehlacke, vassalak ko.
Eisenschlagen dem Arbeiter
vor Ort, éket ütni 6.
Eisenschmied, kovács.
Eisenschmiede, kovácsmű
hely.
Eiscnschneidwerk, vasmetszö gép ko.
Eisenschrot, vasgöbecs ko.
Eisenschüszig, vastartalmú.
Eisenschüssiger Sandstein,
vasas homokkő f.
Eisenschwarz, vasfekete.
Eisenseil, huzalkötél, sod
ronykötél b.
Eisensinter, vasasszivárkő.
EisenspSne, vasreszelék.
Eisenspath, vaspát á.
Eisenstab, vasrúd.
Eisenstange, vasrúd.
Eisenstein, vasércz, vaskő.
Eisensteingang, vasércztelér.
Eisensteingrube, vasbánya.
Eisensteinlager, vasércztelep.
Eisensteinprofoe, vaskémle
ké.
Eisensteinröstofen, vaskőpörkölőkemencze ko,

Els^nstciistntte, kémlő csu
por, próba csupor hé.
Eisenstufe, vasérczpéldány.
Eisenritriol, melanterit, vasgáíicz á.
Eisenwaare, vasáru.
Eisenwerk, vasgyár.
Eisenwerksamt, vasgyári hi
vatal.
Eisenwerksverwalter, vas
gyári gondnok, vasgyári
főnök.
EísemrerksYerweser,
vas
gyárvezető.
Eiseawesen. vasgyártás.
Eisenzaiii, vasbuga ho.
Eisenzeug, vasszerszám b.
Eisern, vasból való.
Eiserner Hut beim Ausbisz
des Ganges, vasas kibúvás
b.
Eisfeld, jégmező.
EísgeMrgc, jeges.
Eisgrufoe, jégverem c.
EiSkeller, jógpincze é.
Eismeer, jeges tenger.
Eisperiode, jégkorszak.
Elsptmct am Thermometer,
fagypont.
Eisregioil, jégtáj f.
Eisstaehel, jegelő vas é.
Eissteín, kryolit á.
Eiswirkung, jéghatáa f.
Eisüeit, jégkorszak.
Ekloglt, eklogit f.
Elalborat, dolgozat.
Elasmos, 1. Nagyágit.
Elasmotherium, elasmotherium f.
Elastieltílt, ruganyosság.
ElasticitSttsg rfnz«, ruganyos
ság határa.
ElasticitStsgrösze, ruganyos
ság nagysága.
Elasticitltsmodul, ruganyos
ság mértéke.
Elastiseh, ruganyos.

Elastischflftszig, gáznemű.
ElektricitSt, villamosság.
ElektricitStsentwiekelung,
villamfejlődés.
EIektrícitats«írregnng, villamgerjesztés.
ElektricitStsleiter, villámvezető.
Elektrieitatsmesser, villammérő.
ElektrieitatsírSger, villámtartó.
Elektricitatszeiger, viliara
mutató.
Elektrisch, villamos.
Elektrische Batterie, villámtelep.
Elektrische Induction, vil
lám indítás.
Elektrisiren, villamozni.
Elektrockemie, villám ve
gyészet.
Elektródé, villamút.
Elektrolyse, villamos bontás.
Elektrolyt, villám által bon
tandó.
Elektromagnet, villamdelej.
Elektromagnetismtis, vil
lamdelej essóg.
Elcktrometer, villammérő.
Elektromotor, villamindító.
Elektroplior, villamtartó,
Elektroskop, villammutató.
Elemeut, elem.
Elementar, elemi.
Elementaranalyse,
regyelemzés.
Elementarbegriffe,
alapfo
galmak.
Elementarsehaden,
elemi
kár.
Elementarschule, elemi is
kola.
Elenehisiren, sorozni.
Elenelius, sorjegyzék.
Elepkas, elephas f.
Elavation, emelkedés.
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tSavatlonssehraube bei Ni- Empfehhuigsbrief, ajánlóle
vellirinstrumenten, emelő
csavar bm.
Elarationswinkel, emelkedé
si Bzög bm.
Elevátor, emelőgép gé.
Eleve, nevendék.
Elimination, kiküszöbölés
E l i m i n i r e n , kiküszöbölni.
Ellipse, kerülék, ellipse.
Ellipsoid, ellipsoid
Elliptisch, kerülékes.
Elongation, lengés távolsága
Etongationswinlcel,
lengés
szöge.
Elotheríiim, elotherium f,
Email, zománcz.
E m a i l a r b e i t , zománczmü.
E m a i l a r t i g , zománezszerü.
E m a i l l e u r , zománczozó.
Eniailliren, zoniánczozni.
Eiíiaillirung, zománczozás.
Emballage, göngyölés, m. t.
göngyölet.
Einballiren, begöngyölni.
Emi)lem, jelkép.
Ernő-lument, járulók.
Einpfahen, die Yerleihung
einer Grrube begehren, bá
nyát felkérni b.
Empfang, bevétel; in Empfang nehmen, átvenni; den
Empfang
bescheinigen,
nyugtát adni.
Empfangen, átvenni, fölven
ni pénzt.
EnipfSnger, átvevő.
EmpfSnglieh, fogékony.
EinpMiiglichkeit, fogékony
ság.
Empfangnahme, átvétel.
EmpfangsbestSfctigung,
nyugta.
Einpfangschein, nyugta.
Empfehlen, ajánlani.
Empfehlenswerth, ajánlatra
méltó.

vél.
Empfindlich, die Wage, érzé
keny ké.
Eiupfindlichkeit, érzékeny
ség ké.
E m p h ' i e , tapasztalat.
E n i p i r i k e r , tapasztalati.
Empírisch, t&pasztalatilag.
Emplektit,
rézbizmutkéneg
á.
Einporblühen, felvirágzani.
E m p o r d r i n g e n , feltolúlni.
EmpordrSngen, felnyoniúlni

fE m p o r i u m , forgalmi piacz.
Einporwinden, föltekergetni.
Eniporzíchen, felbúzni. E m p y r e u m a t i s c h , kozmás v.
Emsig, serényen.
Emsigkeit, serénység.
Emulsion, zavarodás ».
E n a r g i t , rézsulfarzenit á.
E n e r i n u s , enerinus / .
Endbescalusz, véghatárzat.
Ende, vég; zu dem Ende,
a végre.
Endellionit, 1. Bournonit á.
Enden, endigen, bevégezni,
befejezni.
Endergebnisz, végeredmény.
Endesgefertigte, Endesunterzeichnete, alólírt.
En detail, részletesen.
Endfláche, véglap.
Endgeschwindigkeit, végse
besség gé.
Endgiltig, végérvényesen.
Endlieh., véges, végső.
Eiidlos, végtelen.
Endostuose, átszivárgás.
Eadossiren, hátiratozni.
E n d p u n k t , végpont.
Endsbaum, járomfa (hidak
nál) é.
Endstück, végdarab.
Endziel, végezel.
Energie, erély.
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Enci'gisch, erélyesen.
Engagement, szerződtetés.
Engariren, szolgálatba fo
gadni.
Enge, szűk.
Enges Sieb, sürü szita.
En gros, nagyban, Verkauf
-en gros, nagyban árulás.
Entarten, elfajulni.
Entbehren, nélkülözni.
Eutbehrlich, nélkülözhető.
Entbehrung, nélkülözés.
Entbinden. feloldani.
Entbleien, ólonitalanítani ko.
Entblöszen, einen Gang, té
lért megnyitni 6.
Entdecken, felfedezni.
Entdecker, felfedező.
Entdeckung, felfedezés.
Enterben den höberen Erbstollen, felsőbb altárna jo
gát elfoglalni b.
Enterbung, jogfoglalás b.
Entflammen, felgyúl asztani.
Entgang des Gewinnes, ha
szonelmaradás"
Entgegen, ellen, ellene.
Entgegen arbeiten, ellene
dolgozni.
Entgegenbau, elébe vájás b.
Entgegenbauen, elébe vájni
b.
Entgegengehen, elébe men
ni b.
Entgegengesctzt, ellentétes.
EntgegenlSngen, a. m. ent
gegenbauen.
Entgegen sein, ellene lenni.

Entgolden,
aranytalanítni
ko.
Entgoldung, aranytál a nítás
ko.
Ent haltén, tartalmazni 6.
Enthauen, Erze auf unrechtmászige Weise aushauen,
jogtalanul vájni b.
Entheben, felmenteni.
Entitat, vagyon.
Entkohleu, szénteleníteni ko.
Entkraften, erőtlenítni.
EntkrSftung, erőtlenedés.
Entkupfern, réztelenítni ko.
Entladen, leterhelni ; a. m.
absehieszen, kisütni b.
Entlang, hosszában.
Entlassen, elbocsátni.
Entlasschein, 1. Abkehrschein.
Entlassung, elbocsátás.
Entlasten, fölszabadítni te
hertől.
Entlastungsbogen, gyámív,
gyám boltozat é.
Entlastungssehieber,
nyo
mástól mentes tolóka gé.
Entlastungsurkunde, fölszabadítási okmány.
Entlastungsvorrichtung,
nyomástól mentesítő ké
szülék gé.
Entlaszschein, elbocsátó le
vél.
Entleeren, kiürítni.
Entleerung, kiürítés.
Entlegen; távoleső.
Entlehnen, kölcsönözni.
Entlehner, kölcsönvevő.
Entgegnen, válaszolni.
Entmuthigen, bátortalanítni.
Entgegnung, válasz.
Entnehinen, kivenni.
Entgehen, elveszteni b.
Entgeld, jutalom, ohne Ent- Entpkosphorn, foszfortalauítani ko.
geld, ingyen.
Entrepot, lerakótár.
Entgeltlich, pénzért.
Entglasen, üvegtelenítní v. Entreprenenr, vállalkozó.
Eutgleisen, kisiklani vágány Entrichten, leróni.
Entsagen, lemondani.
ból.
Entgleiten, kisiklani.
Entsagung, lemondás.

Entsalzen, sótalanítni.
EnfsSuern, savanytalanítni
EntschSdigen, kártalanítni.
EntscMdigung,
kárpótlás,
kártalanítás, kártérítés.
EntscMdigungsansprucli,
kártalanítási igény.
Entscheiden, eldönteni, elha
tározni.
Entseheidend, döntő.
Entscheidurig, határozat.
Éntseliíeden, határozottan.
Entsehiedenheit, határozott
ság.
Entschlieszen,
elhatározni
magát.
Entschlossen, elhatározott.
Entsclüossenkeit, elszántság.
Entschlusz, szándék.
Entschuldigen, mentegetni.
Entschuldigung, mentség;
Entschwefela, kénetlenítni
ko.
Entsclweümig, kénotlenítés
ko.
Entschweflungsgr'ad, kénetlenítési fok ko.
Entscliweflungsperiöde, kénetleaítési szak ko.
Entsenden, kiküldeni.
Entsetzen, kitenni hivatalból.
Entsiegein, feltörni pecsétet.
Entsiltoern, ezüsttélenítni ko.
Entsilberung, ezüsttelenítés
ko.
EntsilVerungskessel, ezüsttelenítő üst ko.
Entsprechen, megfelelni vá
rakozásnak.
Entsprechend,
megfelelő,
cxélirányos, czélszerü.
Elltstehen, eredni, származni,
keletkezni, lenni.
Enstekuiig, keletkezés f.
Enstehungsweise, keletkezési
mód f.

EntstrÖmen, kifolyni.
EntwSssern, szárazzá tenni,
vizet lecsapolni, vízmentesítni b.
Entw^sserung, szárazzá tétel,
víamentesítés b.
Entwelcheii, die Gase, elil
lanni ko.
Entwenden, elidegenítni, el
lopni.
Entwerfen, tervezni.
Entwerthen, értékteleniitni.
Entwertfaung, órtóktelenülés.
Entwlckeln, kifejleszteni.
Entwickeluilg, fejlődés, ki
fejlődés, fejlesztés, m. t.
fejlemény f.
Entwickeluilg der CowWnatlon, összealakúíás elem
zése 4- ,
Entwickelúrigscaliber, fej
lesztő üregezés ko.
EntwickeluBgsgang, Entwickelungsproceás,
fejlődési
folyamat /.
Entwurí, terv, tervezet.
Entziehen, elvonni.
Entzíífern, megfejteni.
Eutzündbíir, gyúlékony.
Entzáhdbárkeit, gyúíékouyság.
Entzühdén,
meggyújtani,
meggyuladni.
Entzündlich, gyúlékony.
Envelope, borítók.
Eocán, eocan /.
EocSne Periode, eocán kor
szak f.
Eozoon, eozoon f.
Epicykloide, kerékkörüli vo. nal, epicy klóid.
Epidemie, járvány.
Epidemisch, járványos.
Epidosit, epidosit f.
Epoclié, korszak.
Epsóniit, keserüsó á.
E<pisctaéeaé, equisetaceSk/.

Eraehten, vélni.
Erbauen, folépítni é.
Erbauen Erze, erezet fejteni
b.
Erbauer, építő.
Erbbau, altárnamivelés 6.
Erbbuch, bányatelekkönyv b.
Erbenten, termelni b.
Erbgerechtigkeit, altárnajog
6.
Erbieten, ajánlkozni.
Erbkux, úrréaz b.
Erblasen, olvasztani ko.
Erbohren, megfúrni 6.
Erbot, ajánlkozás.
Erbpacht, örökös haszonbér.
Erbrechen, feltörni b.
Erbsenstein, babércz, oolitb,
oolithmészkő, borsókő f.
Erbstollen, altárna b.
Erbstollensbau, altárnamivelés 6.
Erbstollensgebühr, alt&rnailleték 6.
Erbstollensgerechtlgkeit,
altárnajog b.
Erbstöllner, altárnás b.
Erbstufe, al tárnajegy b.
Erbteufe, altárna mélység b.
Erbtrumm, főér, főtelórág b.
Erdachse, földtengely.
Erdarbeit, földmunka é.
Erdart, földnem.
Erdartig, földnemüErdbau, földalkat; földszer
kezet /.
Erdbeben, földrengés.
Erdbeschaffenheit, föld minémüsóge f.
Erdbildung, földképzödés f.
Erdbildungslehre, Geologie,
földtan.
Erdbildungstheorie, fóldképzödési elmélet f.
Erdbohrarbeit, földfúrás b.
Erdbohren, fúrni 6.
Erdbohrer, agyagfúró, földfúró 6.

Erdbohrung, földfúrás 6.
Erdbruch, földszakadás.
Erddach des Meilers, földta
karó ko.
Erddamm, agyaargát b.
Erddeeke des Meilers, föld
takaró ko.
Erde, föld.
Erdensilicat, földesszilikát
ko.
Erdentwickelungsgeschichte, földfejlődési történet f.
Erderschtttterung, földren
gés.
ErdflSche, földterület.
Erdgeschosz, földszint é.
Erdgestübbe, porhany ko.
Erdharz, földszurok á.
Erdbauo, ortókapa b.
Érdig, földes.
Erdiger Bruch, földes törés
á.
Erdiger Mérgei, földes márga
/••

Erdinneres, föld beselje, fold
gyomra f.
Erdkarte, földkép,
Erdkohle, földes barnaszén
ÓL.

ErdkOrper, földtest f.
Erdkruste, földkéreg, föld
kérge /".
Erdkugel, foldteke.
Erdkunde, földismertetés.
Erdlager, földréteg.
Erdmagnetismus, folddelejesség.
Erdmasse, földtömeg.
Erdmesser, földmérő, geometra.
Erdiueszkunst, földméréstan.
Erdoberflőehe, fold felülete,
föld színe f.
Erdői, kőolaj, petróleum.
Erdpech, földszurok á.
Erdpol, földsark.
Erdschanfel, ásókapa.
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Erdschiclite, földréteg.
ErdsphSroid, foldspharoid f.
Erdtorf, földes tőzeg á.
Ereignisz, esemény.
Erfahren, megtudni, tapasetalni.
Erfahrenheit, tapasztaltság.
Erfahrnng, tapasztalás, jár
tasság.
Erfahrungslos, tapasztalat
lan.
ErfahrungsmSszig, tapaszta
lás szerint.
Erfahrungssatz,
tapasztalmány.
Erfinden, feltalálni.
Erfinder, feltaláló.
Erflnderlsch, leleményes, ta
lálékony.
Erfindung, találmány.
Erfindungsgabc, találékony
ság.
Erfolg, eredmény, siker, fo
ganat.
Erfolglassung, kiszolgáltatás.
Erfolgreich, eredménydús,
sikerdús.
Erforderlich, megkívántató,
szükséges.
Erfordern, megkívánni, es
wird erfordert, megkíván
tatik, szükséges.
Erfordernisz, szükséglet.
Erforsehen, kifürkészni.
Erfragen, megtudakolni.
Erfreuen, megörvendeztetni.
Erfreulich, örvendetes.
Erfrieren, wenn die Silberprobe in der Muffel erstarrt, megdermedni ké.
Erfroren, megdermedett ké.
Erfttllen seine Pflicht, teljesítni kötelességét.
Ergíinzen, kiegészítni.
ErgSnzung, kiegészítés, m. t.
pótlék.
ErgSnzungswinkel, kiegészí
tő szög bm.

Ergebenst, alázatosan.
Ergebenster Diener, aláza
tos szolgája.
Ergebnisz, eredmény.
Ergehen lassen eine Verordnung, rendeletet adni ki.
ErgieMg, sikeres, nyereményes.
Erglebigkeit, nyereményesség.
Englühcn, megtüzesedni.
Ergreifer, kalincs gé.
Ergnsz, kiömlés.
Erhaben, domború.
Erhabenc Arbeit, domborúmü.
Erhaltbau,
bányafentartás,
biztonosítás b.
Erhalten.fentartani; einAmt
erbalten , hivatalt nyerni;
Geld erhalten, pénzt kap
ni.
Erhaltung, fentartás.
Erhaltungskosten, lentartá
si költség.
Erhaltungsmittel, fentartási
eszköz.
ErhSrten, megkeményedni,
bebizonyítani.
ErMrtung, megkeményedés.
Erhauen, fejteni b.
Erheben Geld, fölvenni pénzt,
a. m. untersuchen, megvizs
gálni; erheben aufPotenz,
hatványozni.
Erheblich, fontos, tetemes.
Erhebungen pflegen, vizs
gálatokat tenni.
Erhebungskrater, emelke
dési kráter, emelkedésbeli
kráter f.
ErhebungstMler, emelkedé
si völgyek f.
Erhebungstheoria, emelke
dési elmélet f.
Erhellen daraus, kitetszem
abból.
Erhitzen, hevítni.
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Ejrjiiitzt, hevített; es erhitzt Erlaufonisz, engedelem, en
gedély.
sich, hevül.
Erhöhea, magasbítni, föl- Erlaubniszschein,
engedvóny.
enieluL
Erhöhunsr, domborúlat, raa- Erlaubt, megengedett.
ErlSutern, fevilágosítni, megr
fejteni,
Erholung, pihenés.
ErlSüterung, felvilágosítás,
Erkelmigsstunde, szünóra.
megfejtés.
Eriiinern, emlékezni, emlé
Erledígen ein Gescháft, elin
keztetni.
tézni.
Erínnepwng, emlékeztetés.
Erinnerüngsfest, emlékün Erlcdlgt, elintézett.
Erledigte Stelle, megürült
nep.
állomás.
Eriutieruiigsschreilben, intő
Eriedigungsentwurf, elin
iével.
tézési terv.
Erkalten, hidegülni, hűlni.
Erlegen Geld, lefizetni pénzt,
Erkauf, beszerzés, vétel.
erlegen ein Gezahe, aczéErkanfen, megszerezni, meg
lozni b.
yenni.
ÉrkjHÍfspartieuIare, beszer Erleichtern, könnyitni.
Eríeiehterung, könnyítés.
zési számla.
Erkl&rljar, megmagyarázha Erlenholz, égerfa.
Erlernen, megtanulni.
tó, megfejthető.
ErklSren, megfejteni, értel Eriesen, kiválogatni.
mezni, magyarázni; seine Erleuehten, megviíágítni.
Meinung erkláren, kinyi Erletiehtung, megvilágítás.
latkoztatni.
Erlös, bevétel eladás után,
váltság.
Érkláruiig, megfejtés, értel
mezés, magyarázat, nyilat Erloschen, eleuyészett.
ErlSsehen, elenyészni.
kozat.
ErmRchtigen, felhatalmazni.
Erkünstelu, kimesterkélni.
Ermachtigung, felhatalma
Erkttnstelt, mesterkélt.
zás.
Erlag, letétel, lefizetés.
Ermahnen, meginteni.
Erlangen, elérni.
ErWngen, ein Ort, nyilámot Ennaímung, megintés,
terjeszteni; vájatvéget elébb Érmangeln, a. m. unterlassen,
elmulasztani.
hajtani; folytatni vajast b.,
erlangen
die Muthung, Eramiigelung, hiány.
időztetni felkérést b.
Ero^szigen, mérsékelni.
ErlSngung, nyilam terjesztés, Ermitteli}, kideríteni.
folytatás, előbbre hajtás; ErmOgliehen, lehetővé tenni.
Erlangung der Muthupgs- Énnuntern, buzdítani, ösztö
. frist, fejkérés időztetése b.
nözni.
Eriasz, rendelet.
Eramthigen, bátorítni.
Erlassen, kibocsátani rende Ernehnen, kinevezni.
letet.
Ernennung, kinevezés.
Ernennungsdecret, kineve
Erlauoen, megengedni.
zési rendelvény.

Étnettern, megújítani.
Ernjeuerung, ujitás.
Éínstlich, komolyan.
Eröffnen, megnyitni.
Eröffnongsbilanz, kezdetbeli
mérleg.
Erörtern, fejtegetni,
Erörterung, fejtegetés.
Erosion, erózió, kimosás, kj• rágvány f.
Erosionsthal,
kimosásbeli
völgy, kirágványos völgy f.
Erprooen, megkísérlem.
ErproM, biztos.
Erratisch, erratikus /.
Erratische Fottnatíon, erra
tikus képződmény, vándorkö képződmény f.
Erratischer Blóck, vándorkő f.
Erreiejibar, elérhető.
Erreichen, elérni.
Erretten, megmenteni.
Errichten, feállítani, alapítni.
Errichtungsurkunde, alapít
ványlevél.
Ersatz, kárpótlás, megtérítés,
térítmény.
Ersatzhetrag, megtérítendő
összeg.
Ersatzleistung, megtérítés,
ká,rpótlás.
ErsatzinitteJ, pótló szer.
Érsatzpflichtig, téritményreköteles.
Efsatzpost, térítménytétel.
Ersatzrecllt, kártérítési jog.
Ersaufen, eláradni, elfúlni b.,
ersauft die Probe, elfúlad a kérnie ké.
Erschelnen, megjelenni, lát
szani.
Erscheihung. tünemény.
Erscheinungsform, előfordu
lás alakja f.
Erschlagen in den altén
Mann, betörni b.

ErschHeszen, felnyitni, fel
tárni 6.
Erschöpfen, kimerítői.
ErschSpfender Beriekt, ki
merítő jelentés.
ErschSpft, kimerített, kime
rült.
Erschrotten, eine Lagerstatte, oder Wasserquelle, meg
ütni b.
Erschürfen, felkutatni b.
Erschüttern, megrázkódtatni,
megrázkódni, megrendítni,
megrendülni.
Erschütterung,
rázkódás,
rendülés, rengés.
ErsehütterungsgeMet, meg
rázkódtatott terület f.
Erschütterangskreis,
ren
géskor.
ErschVeren, megnebezítni.
Erschwerungsumstaiid, sú
lyosító körülmény.
Ersetzett Jemands Stelle, va
lakit helyettesítni; ersetzen
einen Schaden, megtérítni.
ErsieMlieh, látható.
Ersinken, mélyesztve érni 6.
Ersinnen, kigondolni.
Ersitzeii, elévítni b.
Ersparen, megkímélni, megtakarítni.
Ersprteszlicli, hasznos.
Ersfarren, merevülni, der
medni.
Erstarrung, megmerevülés f.
Erstarrungsgestein, merevü
lésbei i kőzet f.
Erstarrungskruste, merevülésbeli kéreg f.
Erstarrnngspnnkt, meredési
pont.
Erstatten, megtérítni; Bericht erstatten, jelentést
tenni.
Erste AMagertmgsperled*,
első lerakodási korszak f.
Erstehen, venni árverésen.
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Ersteker, vevő árverésen;
Ersteher einer Pachtung,
bérlő.
Erstekungspreis,
árverési
vételár.
Erstgemeldet, erstgenannt,
előbb emiitett.
Ersticken das Feuer, elfőj
tani.
Erstlckend, fojtó.
Erstlingsversuck, első kisérlet.
Erstreken, törekedni.
Erstrecken , kiterjeszteni,
kiterjedni b.
Erstreckung, kiterjedés; Er
streckung in das Fold, telekmentébeni kiterjedés b.
Ersuchen, megkeresni, meg
kérni.
Ersucksckreiben, megkeresvény.
Ertauscken, kicserélni.
Ertel, a. m. Daumling, bü
työk ko.
Ertelring, bütyökgyürü ko.
Ertheilen, adni, kiadni.
Ertrag. jövedelem.
Ertragen, jövedelmezni.
Ertragliek, jövedelmes.
ErtrSgnisz, jövedelem.
Ertragsausweis, jövedelmi
kimutatás.
Ertragsberccknung, jövede
lem kiszámítása.
Ertragskestiinmung, jövede
lem meghatározása.
Ertragskilanz,
jövedelmi
mérleg.
Ertragseolonne, jövedelmi
hasáb.
Ertragseonto,
jövedelmi
számla.
ErtragsfSkigkeít, jövedelemrekőpesség.
Ertragsgrösze,
jövedelem
magasság.
Erüagspost, jövedelmi tét.

Ertragspraelimlnar, jövedel
mi előirányzat.
Ertragsrukrik, jövedelmi ro
vat.
Ertragssatz, jövedelmitét.
Ertragsvoranscklag, jövedel
mi számvetés.
Ertragsükersckusz, jövedel
mi fölösleg.
Ertragszweig, jövedelmi ág.
ErtrSnken, elárasztani, elfulasztani b.
Erükrigen, megtakarítni, es
erübrigt, fenmarad.
Eruiren, kinyomozni.
Eruption, kitörés, kitódulás,
eruptio f.
Eruptionsgestein, kitódulási
kőzet, eruptiv kőzet.
Eruptionsperiode, kitörési
időszak f.
Eruptionszeit, kitörés ideje

f-

Eruptivgestein, eruptivkőzet,
kitörésbeli kőzet f.
ErwSgen, megfontolni.
ErwStgung, tekintetbe vétel;
in Erwágung, tekintve,
ErwSknen, megemlítni.
ErwSknt, említett.
Erwsibnung, említés.
ErwSrmen, fölmelegítni.
ErwSrmung, melegítés, me
legedés.
ErwSrmungsrohr, hevítőcső
ko.
Ei'warten, elvárni, megkí
vánni.
Erwartung, várakozás.
Erweis, bizonyítás.
Enreisen, bebizonyítni.
Erweislit'k, bebizonyíthatólag.
Erweitern, tágítni, kiterjesz
teni.
Erweiterung, tágítás, tágu
lás.
Erwerk, kereset.
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Erwerben, keresni.
Erwerhf&hig, keresetre al
kalmas.
ErwerbsfSthigkeit, keresetre
képesség.
ErwerbsunfShig, keresetre
. képtelen.
Erwerfoszweig,, keresetág.
Erwiedern, válaszolni.
Erwirken, kieszközölni.
Erwischen, rajtakapni.
Erwiinseht, kivánatos.
Erythrit, kobaltvirág á.
Erz, érez; armes Erz, sze
gény érez; derbes Erz, tö
mör érez; dürres Erz, szikár
érez ; eingesprengtes Erz,
hintett érez; fein einge
sprengtes Erz, aprón hintett
érez; gutartiges Erz, jólol
vadó érez ; grobes Erz. dara
bos érez; grobeingesprengtes Erz, durván hintett érz ;
klares Erz; érczmorzsalék ;
Klauberz, szemelt érez;
Scheiderz , választott érez ;
mittelreiches Erz, középsze
rű érez; reiches Erz, dús
érez b.
Erzader, érezér b.
Erzanbrueh, érczes nyitvány
6.
Erzanflug, érezverődék b.
Erzantheil, érczilleték b.
Erzart, érezfaj b.
Erzartig, éreznemü b.
Erzaufbereltung, érczelőkészttés b.
Erz auftragen, erezet feltöl
teni ko.
Erzaugen, érezszemek 6.
Erz aushalten, erezet válo
gatni 6.
Erz ausschlagen, erezet különítni 6.
Erzbeschlag,
érezverődék
6.

Erz brient gangartig ein
az érez telérként jön elő
Erz bricht in kurzen Mit
teln, fészkenként jön elő
Erz bolzet, érez jelentkezik
Erz blutet, érczvöröslik b.
Erzhringer, érezhozó kőzet
b.
Erzdiefo, ércztolvaj 6.
Erzdruse, érezodor b.
Erzeintragsehaufel, érczadagoló lapát ko.
Erzeugen, termelni, előállítni, gyártani, készítni; selbst
erzeugt, hontermelt b.
Erzeugende Linie, alkotó
vonal.
Erzeuger, termelő, gyártó,
előállító, készítő.
Erzengnisz, termény, gyárt
mány, készítmény.
Erzeugung, termelés, gyár
tás, készítés, előállítás.
Erzeugungsítíhigkeit, terme
lési képesség.
Erzeugungspreis, termelési
ár.
Erzfall, dúséra? törés 6., 1.
Adelsvorschub.
Erzförderung, Erzfördernisz,
érez szállítás 6.
Erzformation, érczképződmény f.
Erzfűhrend, éreztartó kőzet
b.
ErzfHh rendé
Grünsteine,
ércztartalmu zöldkövek f.
Erzftthrnng, éreztartás 6.
Erzgang, ércztelér b.
Erzgeding, érezszakmány b.
Erzgefíthrte, érczfoglalék b.
Erzgewinn, éreznyeremény
6.
Erzgícht, érczadag ko.
Erzgicktwagen, órczadagoló
csille ko.
Erzgraupen, érezdara b.
Erzgries, érezmorzsa b.
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Erzsatz, érczadag hé.
ErzgFWbtf, érezbáiiya b:
Epzsítnl«, érezoszlop 8.
Erzhalde, érezbalom b.
ErsdialteiKl, erzhaltig, éíez- Erzschciden, érezválasztás,
órcaszemelés 6.
tartalmu,, órezea 6.
Erzkííuei*, érezvájár, érezfej- Erzscheider, érezválasztó b.
Erzschlich, ércziöa,™ «.
Erzschnürel, érezfonal b.
Erzliaus, éreztár 6.
Erzspiegel, éreztűkőr f.
Erzhütte, érezolvasztó ka.
Erzstoek, éreztömzs b.
Erzlelen, kieszközölni.
Erziinpregnjfttlon, érozhintet Erzstrasse, érezpászta b.
Erzstufe, érczpéldány b.
Erztaxe, beváltási ár fi.
Erzkasten, érozszekrény 6
Erzteafe, érczes mélység fi.
Erakaaf, órezbér v.
Erzthellung,
érczuaázsáláa,
Erzklauber, érczszemelő fi.
éreaátvétel fi.
Erzkleia, ércznaorzsalék fi.
Erztornister, éreztáska 6.
Erzkrani, éreztár b.
EpatrSger, érezhordó b.
Erzkrechsen, ósezkosár 6.
Erztranspdrtwagen, érezcsillo ka.
Erzkiibel, érczputtoiny, érczErztrog, éreztéknő fi.
veder b.
Erzkunde, érozismertefcós v. ErztriHiiiu, érezszakadvány
Erükundig, érczisnaerö t>.
fi.
Erzlager, érezlek vet •/•
Erzverhüttimgi órczolvasztás
Er*lagerstatte, éreztelep fi.
ko.
Erzeinlageruitg, érezfekvet Erzvorrath, érczkészlet 6.
Ers&wage, érezmérleg 6.
Erzw&nde, nagy darab érez
Erzmacker, érezhozó 6.
Erzmeb.lv érezliszt, érezpor fi.
fi.
Erzuiesser, éi«zmérő 6.
ErzwSsche, érezmosó mű z.
Eiüittittel, ércakös! fe.
Erzwecken* ozólezni.
Erzmühle, érezőrlö b.
ErzwiHgen, kikényazerítni.
Erzpoeber, ércztöfőft.
Erzwungen, erötetett, kényErzpost, érczrakváfiy 6.
saerített,Eraporobe, órezkémW M
Erzziehen ausdeín Röstofen,
Erzprobenpost, kémlési adag,
pörköléket húzni ko.
Esckel, feinkörnigste Smalte,
próba adag ké.
királykék ko.
Erzprobempsitte, próbaputEschenholz, körisfa.
tohy fi.
ErzprobensehattM, ércap*ó» Eseooipte, leszámítolás.
Escoinptebank, leszámítoló
ba 1 apáit b.
bank.
Erzquetsehe, érezzwzó henger
Eseoinptiren, leszámítolni.
Esconto, lerovat, leszániítoErzrSuber, éreztol vaj 6.
lat.
Erzreiek, érezbendús 6;
Escorte, őrkiséret.
Erzrbwle, érczkéireg b.
Eseortiren, kisérai.
Erzrolle, érezgurító b,
góth
ErzrOst, érczpörkölékhakwá Eselsriickengewölbe,
boltozat é.
ko.
*

.

•
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Espénholz, nyárfa.
Essbank, salaklap ko.
Jlsse, kémény, kürtő ko.
Esseisen, a. m. Form, fúkatok ; Esseisen, eine Stange
zura Putzen der Formen,
száklyavas ko.
EsseisenrSumer, száklyavas
ko.
Esseisenwage, a. m. Forinwage, fúkatokszintezö ko.
Essenaufsatz, kőménytoldat
ko.
Es$enkanardeckel, kéménycsatorna fedő ko.
Essenkehrer, kéményseprő.
Essenklappe, kéményfedő ko.
Essenkroiie, kéménykorona
ko.
Essenschieber, kéménytolóka
ko.
Essenspiesz, szítórúd.
Essentragpíatte,
kémény
gyámlap ko.
EsséntragsSule,
kémény
gyámoszlop kp.
Essen ver kleidung, kémény
burkolat ko.
Essmeister bei Sensenschmieden, kaszagyárügyelő ko.
Estafette, gyorsfutár.
Estrade, emelvény, ablaklép
cső é.
Estrich, födényburkolat é.
Etabliren, alapítni, telepítni.
Etablissement, telep, intézet.
Etage, emelet é.
Etagenbau, emeletes vajas 6.
Etagenbruchbau, paszta viszsza fejtés b.
Etagenfördergestelle, emele
tes szállítókas b.
Etageiirost, lépcsőzetes rács
gé.
Eucliroit, euchroit á.
Eudlometer, légkémlő mű
szer.

Eudiometrie, légkémelés.
Eugenglanz, polybasit ó.
Evaporatlon, elgőzölgés.
EventualitSt, esetlegesség.
EventueU, esetleges.
Eviction, szavatosság.
Evident, szemmellátbató.
Eridenz, nyilvánság.
Eriden'zauswels, nyilvántar
tási kimutatás.
Eviden/lialtung, nyilvántar
tás.
Evolute, lefejlő vonal.
Evohition, lefejlós.
Evolvente, lefejtő vonal.
Evolvii'en. legombolyítani.
Ewige Teufe, végtelen mély
ség b.
Exact, pontos.
Exactor, számvevő.
Examen, vizsga.
Excediren, kibágni.
Excellent, kitűnő.
Excenterkurbel, excenterforgatyú gé.
Exeenterring, excentergyürű
gé.
Exenterstange, excenterrúd
gé.
ExentricitSt, középkivüliség.
Exertrik, középkivüili korong
Exentriseh, középk vüli.
Exception, kivétel.
Excerpiren, kiszemelni.
Excerpt, szemelvény.
Excess, kibágás.
Exelusir, kizárólag, kizáró
lagos.
Exeursion, kirándulás.
Excusation, mentegetés.
Execution, végrehajtás.
Executiren, végrehajtani.
Exempel, példa; ein Exempel
statuiren, példát adni vala
kin.
Exemplar, példány.
Exemplarisch, példás.

8
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Exháustór, légszívó gé.
Exhibíren, benyújtani.
ExMbit, beadvány, igtatinány.
Exhibitenprotocoll, igtató
könyv, beadvanyi jegyző
könyv.
Exhibitenzahl, igtatói szám.
Existenz, létei.
Existiren, létezni.
Exniissioii, kiküldetés.
Ex officlo, hivatalból.
Exogyra, exogyra f.
Exosmose, kiszivárgás.
Expansibel, terjedhető, terjedékeny.
ExpansibilitSt, terjedékenyaég.
Expansion, terjedek; Dainpfmaschine ohne Expansion,
terjedéktelen gőzgép; Expansions Dampfmaschine,
terjedékes gőzgép gé.
Expansionscylinder, terje
dékes henger.
Expansionssehieber, terjedéktolatyú gé.
Expansionssteuerung, terjedékváltás gé.
Expansionsvorrichtnng, ter
jedési készülék.
Expansivkrafí, terjedési erő.
Expectant, várományos, tiszt
jelölt.
Expedient, kiadó.
Expedit, kiadóhivatal.
Expeditor, kiadó.
Experienz, tapasztaltság.
Experinient, kisérlet.
Experimentiren, kisérleni.
Explication, magyarázat.
Explosion, durranás, robba
nás.
Exponiren, kitenni, kiren
delni.
Exposé, Exposition, előter
jesztés.
Expresz, különfutár.
Expropriation, kisajátítás.

-

Exsiceator, szárító.
Exspectant, 1. Expectant.
Extabulation, kitáblázás.
Extensiv, mint intensiv el
lentéte, külterjü.
Extract, kivonat.
Extraction, lúgzás ko.
Extractionsanstalt, lúgzó in
tézet ko.
Extractionsapparat, lúgzó
készülék ko.
Extractionsbottich, lúgzókád.
Extractionsfasz, lúgzókád ko.
Extractionsriickstand, lúgzási maradvány ko.
Extractionssaal, lúgzóterem
ko.
ExtraordinSr, rendkívüli.
Extrásérial, soronkivüli.
Extrastein, beim englischen
Kupferhüttenprocess, fehér
rézkénv ko.
Extrém, szélsőség.
Extrémé Gebilde, szélső kép
ződmények f.

Fabrieiren, gyártani.
Fabrieirung, gyártás.
Fabri'k, gyár.
Fabrikant, gyáros.
Fabl'ikat, gyártmány.
Fabrikation, gyártás.
Fabrikationsbuch, gyártási
könyv.
Fabrikationsprocess, gyári, folyam.
Fabriksarbeiter, gyármun
kás.
Fabriksinhaber, gyártulaj
donos.
Fabriksmarque, gyárjegy.
Fabrikspreis, gyári ár.
Fabrikszeichen, gyárjegy.
Facade, homlokzat é.
Fach, szakma, műkor.
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FScherförmig, legyező ala
kú.
Főchergebiase, szeleltető.
Fachgenosse, szaktárs.
Fachkundiger, szakértő.
Fachknrs, szakosztály.
Fachlehrer, szaktanár.
Fachlehrsystem,
szaktan
rendszer.
Fachmann, szakértő.
Fachstudium,
szaktanul
mány.
Fachten, a. m. Kohlén mes
sen, szenet mérni.
Fachwand, rovottfal é.
Fachwerk, rovottmű é.
Faclrwerksbrüeke,
rovottműves híd é.
Fachwissenschaft, szaktudo
mány.
Facit, összeg.
Faconeisen, mintavas ko.
Facta, tények.
Faetisch, tényleges.
Factor, tényező, ügynök.
Factoríe, ügynökség.
Factotum, mindenes.
Factura, áruszámla.
Facturalbetrag, számlaszerin
ti összeg.
Facturafouch ,
áruszámla
könyv.
Fadenkreuz, hajszálkereszt
bm.
Fagus sylvatica, fagus sylvatica f.
Fairig, képes.
FShigkelt, képesség.
Fahlerz, tetraé'drit, fakóércz
á.
FahraMheilung, átjáró to
rok b.
Fahrbar, járható 6.
Fahrbrücke, kocsihíd é.
Fahrbuch, hányajárási könyv
6.
Fahrbühne, létrapad, nyug
vó állás, állomás 6.

Fairen, járni bányába 6.
Fahrende Docke, einer Drehbank, központos szorító gé.
Fahrgebühr, utazási díj.
Fahrgeld, fuvarbér.
Fahrgeleise, kerékvágás.
FalirgestSnge, palló 6.
Fahrkappe, bányászsüveg 6.
Fahrknecht, kötélnyereg 6.
Fahrkunst, szállógép gé.
FahrlSssig, hanyag.
Fahrleder, farbőr 6.
Fahrmaschine, szállógép 6.
Fahrordnung, menetrend.
Fahrpost, kocsipósta.
Falirsattel, kötélnyereg 6.
Fahrschacht, beszálló akna
b.
Fahrseil, beszálló kötél 6.
Fahrstange, karfa b.
Fahrstrahl, vezérsugár.
Fahrstrasse, országút.
Fahrt, járás bányában 6.
Falirt, létra b.
FahrtMhne, állomás, állás
az átjáró aknákban b.
FShrtensandstein, lábnyo
mokat rejtő homokkő f.
Fahrtgriff,' fogódzó b.
Fahrthaken, létrakapocs 6.
Fahrtklammer, fogódzó 6.
Fahrtlos werden, létrát ve
szítni 6.
Fahrtrumm, átjárótorok 6.
Fahrtschenkel, létraszár b.
Fahrtsprosse, létrafok b.
Fahi'iing, beszálló készülék
6.
Fahrweg, szekérút.
Fahrzeit, beszállás ideje, tar
tama 6.
Fahrzins, palló díj b.
Fali, esés, eset, a. m. Gefálle,
esvény; 1. Adelsvorschub 6.
FSUapparat, ejtő készülék
ko.
FallbSnder,
kiesführende
Schieferlagen, érczespalák 6.

íáó
FSlíbaí, kiejthető ko.
íaiUblÖCÍ, ütökos é.
Fáílbóck, ütőkos é.
TálYbUiiéh, ejtő kád ko.
Fallbremse, fogófék 6.
Falíbrett, esapódeszka é.
FallbfÜcke, csapóbid é.
Falíe, a. m. Verwerfungea,
vetődések 6.
FSllefséri, ejtővas ko.
Fallen, esni; a. m. abnehmen, apadni; alábbszállni;
a. m. Grefálle habén, dőlni,
lejteni.
FSllen, ejteni, lecsapatni ko.
Fáílend, esvényes 6.
Faííendiing, es vény vég bm.
Fallenschlosz, kollantyús zár
é.
Fallgestánge, eső rudazat fú
rásnál .6.
Fallgeseiwíndigkeft, sülyedési sebesség %.
Fallgewielit, eső súly gé.
Fallgitterwásche, surlómosó
z.

Fallhammer, ütőpőröly ko.

Fallhöhe,
esvénymagosság
,bm.
FSlíig, esedékes, lejárt (ka
mat.)
FSlllgkett, lejárat.
Fallinient, bukás.
Fálliren, megbukni.
FáliísSeinent, 1. Fallinient.
Falíit, bukott.
FallkáSteíí, ejtő szekrény ko.
Fallkessel, ejtő üst ko.
Fallklappé, csapó zár.
Fallkioiz, ütő kos é.
Fallkreuz, keresztbe dőlés b.
FSJJkupfer, ejtő réz ko.
FSlikiípfergranalien,
ejtő
rézdará ko.
Fállliilie, esvényvonal bm.
Falllutte, ejtő csatorna ko.
fállort, ereszkevég b.

Failpfanné, ejtő üst ko.

Fallpi'Obe, ütőpróba ko.
Fallraum, esési tér.
Fallschirm, szálló ernyő b.
FallschlSgel, ütö kos é.
FSllSiíber, ejtett ezüst ko.
FalltMr, csapó ajtó é.
Falltrájn, vakgerenda é.
FSllnng, ejtés ko.
FSllungsanalyse, ejtő elem
zés ».
FSllungsfasz, ejtő kád ko.
Fallungsgefasz, ejtő edény
ko.
FSllungsmittel, ejtőszer ko.
Falluligssaáí, lúgzó terem ko.
Fallwítsche, surló mosó z.
Fallwinkel, dőlésszög bm.
Falsch, hamis.
Falschen, hamisítni.
Falscher, hamisító.
Falsches Geld, hamis. pénz.
Faischittftnzer, pénzhamisító.
FSltelung, redőzet.
Faltenartig. redőszerű.
Faltúrig, gyűrődés f.
Faltung deí Schichten, ré
tegek gyűrődése f.
Falz, a. m. umgebogener
Rand, hajték; a. m. Hohlkehle, horony é.
Fálzen, hajtogatni, hornyolni.
Falzhobel, horonygyalu 6.
Falzpfaül, horonykaró é.
Falzplatte, hajtogató lap.
Falzvetkieiduiig,
horony
burkolat é.
Falzzange, rovátkos fogó gé.
Fangapparat bőim Erdbohren, fogó készülék 6.
Fangaria, íogatyú.
Fangbacken an den Schachtgestángen, fogó könyök gé.
Fangbuhite, iszapfogó é.
Fangdaíum, zárgát é.
Fangen, a. m. Hángen bleiben, megakadni b.
Fariggtístílhge a.m. Führungslatten bei der Schachtför-

derung, vezeték; Fanggestange beim Bohrén, fogó
rudakat 6.
Fanggraben, vízfogó árok gé.
fanghaken, beim Erdbohren,
fogó horog b.
Fanginstrttmeiit auf den Förderscluilen, fogó készülék;
Fanginstrument beim Boh
rén, fogó szerszám b.
Faugkatze beim Erdbohren,
ollósfogó b.
Fangkeíl an den Schachtgestangen, fogó könyök, fogó
ék b.
Faíigfclaue, foga tyű.
Fauglager, fogószék b.
Fangíiagel an den Schachtgestangen, fogó könyök gé.
Fangschaufel, beim Wasserrad, fogólapát z.
Fangscheerc, ollós fogó 6,
Fangschuh, foga tyű.
Fangsehürz, fogóláticz gé.
FaiígTörriehtüng beim Erd
bohren, fogó készülék 6.
Farbe, szín.
FárÍMJii, színezni.
Farbenprobe, színkémle.
Fahrbenspiel, színjáték.
FarfreiiTrandlnng, színválto
zás.
Farbestoff, festőanyag.
FSrbung, színezet.
Fasehine, rözsenyaláb é.
Fasehiiicnbau, rözserakat é.
Faschinendamnl, rózsegát é.
Faschineíiwérk, rőzsemű é.
Fáscikel, füzet.
Faseí, rost.
Faserbaryt, barit á.
Fasergyps, gipsz á.
Faserig, rostos.
Faseriger Brauiispath, manganocalcit á.
Faserkohle, foszlószén á.
Faserstoff, rostanyag.

Fassen, a. m. fangeir, meg
fogni ; a. m. begreifen, féífogni; a. m. enthalten, be
foglalni.
FSsseramalgamation, hoídőfoncsoritás ko.
FSsserweisc, hordónként.
Fassion, bevallás.
Fassttng, felfogás, foglal vány.
FassungsfShigkeít,
felfogó
tehetség, befogadhatási ké
pesség.
Fassiingsgafce, fulfogotehetség.
Fassttilgskraft, felfogófcefbetsóg.
FassimgsveriiiSgen, felfogötehetség, béfogadíiatási ké
pesség.
Fas», hordó.
Faszböden, hordófenék.
Faszbuckfornien, bélyeg hor
dók jelzésére pv.
Faszdaube, kordódonga.
Faszesckel, mosott kékézín
ko.
Faszliéh, megfogható.
Faszreif, hordóabroncs.
Faszreifeisen, abroncsvas.
Faszstatt beim Salzbergbau,
sórakodó $b.
Fatireli, bevallani.
FattUfa, áruszámla.
Faulbruch, revestörés ko.
Faulbruehig, revestöretü ko.
FSule, mürbe Gebirgsart,
málladék b.
Faules testein, mállott 6.
Fanlnlsz, rothadás.
Faum, hab, tájt.
Faumkelle, habszedö.
Faustéi, kézikalapács, fél
kézkalapács b.
FSustelbaliii, kéaikalapács
foka 6.
FSustelkelm,
kézikalapáos
nyele b.
Faustgíész, ökölnyi.
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Fausthobel, fenékgyalu é.
Faustpfaud, ingó zálog.
FaustsSge, kézifürész é.
Féder, rugó gé.
Federerz, Jamesonit, pelyhes
piskolcz á.
Federfalle, ruganyfogó 6.
FedergehSuse, rugótok gé.
FederglSttc, pikkelyes mázag ko.
Federhaken, ruganyos horog
6.
Federkraft, ruganyosság.
Federstahl, ruganyaczél ko.
Féderventil, ruganyos sze
lep gé.
Federwage, ruganyos mérleg.
Federwiderhaken, ruganyos
visszáshorog 6.
Féder zeichimug, tollrajz.
Federzirkel, ruganyos kör
ző.
Fegehaiaiuer zum Ausschlagen des Salzsteins aus den
Pfannen, tisztító kalapács
sb.
Fegschaufel, takarító lapát
b.
Fehlausweis, hiánykímutatás.
Fehlbar, hibázható.
Fehlbohren, félrefúrni b.
Fehlen, elhibázni, hibát ten
ni, hiányzani.
Fehler, hiba.
Fehlerfrei, hibátlan.
Fehlerhaft, hibás, hiányos.
Fehlsumnie, hiányzó összeg.
Fehltram, vakgerenda c.
Feícrabcnd, munkaszünet.
Feierlíeh, ünnepélyesen.
Feierlichkeit, ünnepély.
Feiern, szünetelni b.
Feiersehicht, szüoetelési na
pidíj b.
Feierstunde, szünetelő óra
6.
Feiertag, szunetelőnap b.

Feiges (Sestein, lazakőzet 6.
Feilbar, reszelhető.
Fielbicten, árulni.
Feilbogen, ivesfürész gé.
Feildocke, reszelőtőke, reszelöállvány pv.
Feüe, reszelő ; grosze Feile,
öregreszelő gé.
Feilen, reszelni.
Feílenabzugeisen,
reszelőt
levonó vas pv.
Feilenhalter, reszelőtartó gé.
Feilhauer, reszelő műves gé.
Feilkauergcscnk, reszelőfekhely gé.
Feilhauermeiszel, reszelővágó véső gé
Feilhaiicrriemen, reszelővágó szíj gé.
Fcilicht, reszelek.
Feilkloben, kösü gé.
FeilspSne, reszelek.
Feilstock, kösü gé.
Feilstrich, reszelőnyom gé.
Fciltisch, reszelőasztal pv.
Feilungsbttchse, reszelő szelencze pv.
Feilzimmer im Münz-Amte,
súly egyénítő terem pv.
Feín, finom, vékony ; feines
Gold , Silber, színarany,
színezüst ko.
Feinbliek, pxllanás ko.
Feinbrennen, színig üzelni
ko.
Fcibrennherd,
szinreüzelő
tűzhely ko.
Feine, finomság ko.
Feineisen, finomított nyers
vas ko., Feineisen, vékony
vas ko.
Feineisenfeucr, vasfinomító
tűzhely ko.
Feineisenwalze, vékonyvas
henger ko.
Fcineisenstrasse, vékonyvas
hengersor ko.

Feineisenwalzwerk, vékony*
vasat hengerlő mű ko.
Feinen, finoinítni ko.
Felnern, finoinítni ko.
Feingehalt, finomság ko.
Feingeniengter Gneisz, fino
man elegyedett gneisz f.
Feingold, színarany.
Feinlialt, finomság ko.
Feinkeit, finomság ko.
Feiniren, színig üzelni ko.
Feinkorneisen, finom szem
csés vas ko.
Feinkörnig, apró szcmü, fi
nom szemcsés.
Fcinkupfer, színréz.
Feinmachen, finomítni ko.
Feinmetall, szinfóm ko.
Feinperiode beim Bessemern,
salakitó olvasztási szak ko.
Feinprobe, finomsági kémle
ko.
Feinsilber, színezüst.
Feinstreekeisen, vékony rúdvas ko.
Feinstreckzangc, nyújtó fo
gó ko.
Féld, a. m. Grubenfeld, bá
nyatelek b., aelter im Felde, régibb adományos b.
Feldauf'scklusz, telekföltárás
b.
FeldesgrSnze, telekhatár b.
Feldessperre, telekzárlás b.
FeldgestSnge, külrudazat gé.
Feldinaasz, a. m. Grubenmaasz telekegység 6.
Feldiuesser, mérnök.
Feldin.eszkunst,földméréstan.
Feldincssung, földmérés.
Feldort, vájatvég 6.
Feldort angeben, vájatvéget
jelölni 6.
Feldortsbetrieb,
vájatvég
hajtás b.
Feldschiniede,
hordozható
kovácsműhely gé.
Feldspath, földpát á.

Feldspathgehalt,
foldpáttartalom f.
Feldverschienung, telek föl
mérés bm.
Felge, a m. ítadring, kevéktalp.
Felis spelaea, felis spelaea f.
Fels, szikla.
Felsart, sziklafaj.
Felsengruppe, szirtcsoport
Felsenkainm, szirtborda.
Felsenkluft, szirthasadék.
Felsenriff, sziklahát.
Felsenrilcken, sziklahát.
Felsenwand, sziklafal.
Felsig, szirtes.
Felsitfels, folzitszikla f.
Felsitporghyr, felzitporfir f.
Felsitschiefer, felzitpala f.
Fclsklippe, szirtcsúcs.
Felsstück, szirtdarab.
Felstrumin, szirtdarab.
Fenster, ablak é.
Fensterband, ablakpánt é.
Fensterbank, könyöklő é.
Fensterbekleidung, ablak
bóllés é.
Fensterbeschlag, ablak vasazat é.
Fensterblende,
vakablak,
fülke é.
Feusterbogen, ablakív é.
Fensterböschung, ablakmé
lyedés é.
Fensterbret, ablakdeszka é.
F e n s t e r b r ü s t u n g , könyöklő
é.
Fensterfliigel, ablakszárny é.
Feusterfutter, ablakbéllés é.
Fenstergiebel, ablakorom é.
Fenstergitter, ablakrostély é.
Fensterglas, ablaküveg.
Fensterhaspeu, ablaksarok
vas é.
Fensterkreuz, ablakkereszt
é.
Fensterladen, ablaktábla é.
Feusterlehne, könyöklő.

Fensterpfeiler,
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ablakkö>ial

Fensíerrahmen, ablakráma
é.
Fensterreiber, ablakretesz é.
Fensterscheibe, ablaküveg.
Fensterstock, ablaktok é.
Fensterstock, ablaktok é.
Fenstertrieb, ablakzár é.
Ferialtag, szünetelő nap.
Feríen, szünetelő idő.
Ferinent, élesztő p.
Fermentatiou, erjedés v.
Fermentiren, erjedni v.
Fcrne, Büsen in der Bessemerbirue, fúvókák ko.
Ferngjas, messzelátó cső.
Fernréhr, messzelátó cső.
Fertig. kész, elkészült.
Fertigkeit, ügyesség, jártas
ság.
Fertigung, a. m. Unterfertigung, aláirás.
Fest, szilárd; festei* Preis,
szabptt ár; einen Termin
festsetzen, határidőt szabni.
Feste, a. m. Bergfeste, gyám
b.
Festgesetzt, meghatározott.
Festigen, erősítni.
Festigkeit, szilárdság; absolute Festigkeit, nyújtási
szilárdság; relatíve Festig
keit , hajlási szilárdság,
rückwirkende Festigkeit,
összenyomási
szilárdság;
Torsions Festigkeit, csavarási szilárdság,
Festigkeitsinodul, szilárdsági
mérték gé.
Fcstlichkeit, ünnepélyesség.
Festmachen, megerősítni é.
Festwerflen, szilárdulni, me
revülni.
Fett, zsírop, kövér.
Fette, szelemen é.
Fettglanz, zsírfény.
Fettíg, zsíros.

-

Fettkohle, tapadó kőszén á.
Feusnt, nedves, nyirkos.
Feuchtigkeit, nedv, nedves
ség.
Feuehtigkeitsgrad, nedvességi fok.
Feufitigkeitsinesser, nedves
ségmérő.
Feudal, bübéri.
Feudalrecht, hűbérjog.
Feudum, hűbér.
Feuer, tűz; Feuer, a. m.
Feuerstatte, tűzhely ko.,
Feuer anmachen, anlegen,
tiizetrakni; Feuer anfachen, tüzet szítani; Fouer
abdámmen, tüzet elrekesz
teni.
Feuerabgang,
tüziveszték,
tűzi fém veszték ko.
Feuerarbeit, a. m. das Feuersetzen, tűzzelváj;is &., Feuer
arbeit bei Schmiede und
Frischfeuern, tüzimunka ko.
Feuerarbeiter, tttzirnunkás
ko.
Feuerassecuranz, tűzkárbiz
tosítás.
Feuerbau, tűzhely készítés
ko.
Feuerberg, tűzhányó hegy.
FeuerbestSndig, tűzálló.
FeuerbestSndigkeit, tüzál ló
ság.
Feuerbleeh, tűzellenző ko.
Feuerbock im Puddlingsofen,
rácstartó ko.
Feuerbrücke, lánghíd ko.
Feuerbühne, tüzpad.
Feuercanal, lángvezeték, tüzcsatorna ko.
Feuerdamm, tűzgát 6.
Feuerelfer, heves buzgóság.
Fcuereímer, tűz veder, tűz
oltó sajtár.
Feueresse, kémény.
Feuerfangend, gyúlékony.
Feaerfest, tűzálló.
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Feuerfestigkeit, tüzállóság. | Fenerseliwaden, gyúlékony
! lég b.
Feuerflstelie, lángfelolot.
í Feuersetzarbeit, tűzzel vájás
Feuerflamme, láng.
b.
Feuei'liüssig, izzón folyó.
Feueri'imkcn, szikra.
Feuersetzen, tűzzel vájni,
gyújtani 6.
Feuergabel, salakvilla ko.
Feuersetzer, tűzrakó b.
Feuergefalír, tűzveszély.
Feuergefáiirlicli, tűzveszé Feuerspeiend, tűzhányó.
Feuerspiegel, t tüzellenzö pv.
lyes.
Feuerspritze, tüzfecskendő.
Feuergrube, tűzmeder ko.
Fcuerhaggen, tűzoltó horog Feuerstein, tűzkő, kovakő á:
Feuerstörer, piszkavas.
é., tüzhorog ko.
Feuerhaken, szitó horog ko. Fcuei'img, tüzelés.
Feuerkerd, tűzhely, tűz ko. Feueriingsanlage, tüzelő ké
szülék gé.
Feuerkolz, tűzifa.
Feuerkut, tűzvédő kalap pv. Feuerungsmaterial, tüzelő
anyag, tüzelek.
Fenerlg, tüzes.
Feuerversiclierung, tűzkár
Feuerkelle, merőké ko.
biztosítás.
Feuerkloben, csavar fogó gé.
Feuerkluft,
Feuerkluppe, Feuerwaehe, tüaőrség.
FeuerwSchtcr, tüzőr.
tüzfogó.
Feuerzacken, tüzhelylap ko.
Feuerkriicke, piszkavas.
Feuerzange, tüzfogó.
Fenerkiibel, szénkosár b.
Feuerkiibehl,
szénkosárral Feuerzeit, olvasztási szak ko.
Feuerzeug, gyújtó szer.
szeleltetni b.
Ffiuerleiter, tűzlétra, födél Fiebte, lúczfenyő.
Fletion, képzelmény.
létra.
Fidelitat, hűség.
Feuerloch, tüzelő lyuk.
Fignr, ábra.
Feiierlöseher, tűzoltó.
Feuerlösekordnung, tűzrend. Figurant, jelző bm.
Feuerlöschwagen , tűzoltó Filialbank, fiókbank.
Filter, szürlő ».
kocsi.
Filterpumpe, szűrőszivatyú v.
Feuermantel, füstfogó é.
Filtrat, szttredék ».
Feuermauer, tűzfal é.
Filtration, szűrés v.
Feuern. tüzelni.
Filtrirapparat, szűrőkészü
Feuerplatte, tűzi emez é.
lék V.
Feuerprobe, tüzkémle ké.
FiltrirbeuteJ, szürőzacskó.
Feucrraum, tüzelő hely.
Filtriren, szűrni.
Feuerreissen, szikrázni b.
Feuerrohr hei Dainpfkessel , Filtrirgestelle, szürlő áll
vány ké.
lángcső gé.
Filtrirkessel, szűrő üst.
Feuerrost, tűzrács.
Filtrirpapier, szűrőpapír.
Feuersbrunst, égés.
Filtrirstein, szürőkő.
Feuersckadeii, tűzkár.
Filtruiu, szürlő v.
Feuei'sckaui'el, tűzi apát.
Fenorscliutzkleck , tüzvéc 5 Filz, das feinste Mehl aus
den Pochwerken, iszap z.
lemez pv.
8*
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Filzherd, iszapszer z.
Fimmel, nagy ék b.
FimmelfSustel, nagy kala
pács b.
Finalerledigung, vég elinté
zés.
Finanzdireetion,
pénzügyigazgatóság.
Finanzcn, pénzügy.
Finanziell, pénzügyi.
Finanzlage, pénzügyiállapot.
Finanzminister, pénzügyminister.
Finanzministerium,
pónzügyministerium.
Finanzprocuratur, kincstári
ügyészség.
Finanzrath, pénzügyi taná
csos.
Finanzrerwaltung,
pénz
ügyigazgatás.
Finanzrache, pénzügyőrség.
Finanzw&chter, pénzügyőr.
Fínanzwesen, pénzügy.
Finanzwissensehaft,
pénzügytudomány.
Finden, találni, fölfedezni.
Finder, találó, fölfedező.
Finderrecht, fölfedezési jog.
Findig, fölfedező b.
Findling, lelenczkő b.
Fingiren, költeni, képzelni.
Fingirt, költött, képzelt.
Finné, pőröly él ko.
Finnhainmer, élkalapács.
Firma, czég.
Firn, jéghegy.
Firnissen, mázítni.
Firnisz, máz.
Firniszfarbe, mázfesték.
First am Dache, gerincz é.,
eines Grubenraumes, főte
b.
Firstabsatz, főtesarok b.
Firstbalken, gerincz szele
men é.
Firsteinbrucü, főterós b.
Firstenbau, főtevájás b.

Firstenbrand beim Feuersetzen, főtetüzelós 6
Firstendruek. főtenyomás b.
Firstenflötz, főteróteg b.
Firstengewölbe, föteboltozat
b.
Firsteukasten, főteállás b.
Firstenlauf, főtebelne b.
Firstenuiííszig, főteszerü 6.
Firstenschuh, gerincztok é.
Firstenstempel, főtetámaszfa b.
Firstenstosz, főtemart b.
Firstenstrasze, főtepászta b.
Firstlatte, gerinczlócz é.
Firstnagel, gerinczszeg é.
Firstulmbau, főteoldalvájás
b.
Firstulinstrasze,
főteoldalpászta b.
Firstziegel, gerinczcserép é.
Fiscal, ügyész.
Fiscaladjunet, ügyészi segéd.
Fascalamt, ügyészi hivatal.
Fiscalat, ügyészség.
FiscalitSt, m. t. kincstári
jószág.
Fischbauchroststab, halalaku rácsvas gé.
Fiscus, közkincstár.
Fix, a. m. fest, unbeweglich,
állandó, határozott.
Fixiren, meghatározni, állandósítni.
Fixpunkt, jelespont bm.
Flach, lapos, sík.
Flachbohrer, csapozófúró é.
Flachcaliber, laposüregezés
ko.
FlSche, lap, terület, sík.
Flacheisen, laposvas ko.
FlSehen,
Contactflachen,
választólapok &., Flachen,
Spiegelflachen, tükörlapok
6.
FlSchenacb.se, laptengely á.
Flackenfusz, négyzetíáb.
FIScbgrÖsze, tóruagyság.

FlScheninkalt, térfogat.
Flaehenklafter, négyzetöl.
FlScheniuaasz, térmérték.
FISchcnmeile, négyzetmér
föld.
.
Flaelienmeszkunst,
síkmé
réstan,
FlSclienmessung, területmórés.
FlSchenraum, térfogat.
Fiacher Wlnkel, laposszög
bm.
Flachfallendc Lagerstátte,
laposdőlésü tolór b.
Flachgangig,
laposmenotü
(csavar).
Flachhammer, laposkalapács
ko.
Flachluppenwalzen, laposbocshengerek ko.
Flachrost, síkrács gé.
Flachschlenen,
lapossínek
ko.
Flachzange, laposfogó ko.
Flachzicgcl, lapos födólcseróp é.
Flamme, láng.
Flammcln,
Blechflammeln,
lcmóztusag ko.
Flammcnfeuer, lángtüz.
Flamme nme rgcl, láng márga

fFlammgliihoí'en, izzító láng
pest ko.
Flammholz, tüzelőfa ko.
Flammkohle, lángoló szén á.
Flammloch, Flammlucke ,
lánglyuk ko.
Flammofen, láagkomenczo,
lángpest ko.
Flammofenf'rischen,
lángkemenczében koszolni ko.
Flammofenwalze, görgő vas
ko,
Flammschmelzoí'cn, olvasz
tó lángpest ko.
Flanschen der Röhron, cső
karima gé.

Flasche, a. m. Daumling, bü
työk gé.
Flaschengusz, üres öntés, m.
t. üres öntvény ko.
Flasehenzug, csigasor gé.
Flatterrusz, szállókorom.
Flauen, öblögetni.
Flauf'asz, öblögető kád z.
Flechten, fonni.
Flechtwerk, fonadék, sövényzet.
Flehen, könyörögni.
Flechtzaun, sövény é.
Fleekscliieí'er, foltospala f.
Flcisz, szorgalom.
Flciszig, szorgalmas.
Flexilbel, hajtható.
Flexibilitat, hajthatóság.
Fliekarbeit, foltozás.
Flieken, foltozni.
Flickerei, foltozás.
Flickwcrk, férczmű.
FliehMhne, mentő állás b.
Fliehgold, mosottarany z.
Fliekraft, középtőlfutó erő
gé.
Fliehort, menedék hely b.
Flieszen, folyni; flieszen a.
m. schmelzen, megolvadni
ko.
Flieszend, folyó, folyékony.
Flieszgold, mosottarany z.
Flieszloch, eresztőlyuk.
Flicszpapier, itatópapiros.
Flink, serény.
Flinkheit, serénység.
Flintglas, ólomüveg.
Fllsch, flis, fucoidos homok
kő f.
Flittersand, csillámhomok.
Flocke, pehely.
Flockiger Niederschlag, pelyhes csapadók ».
Floren, forint.
Floriren, virágzani.
Floskel, szóvirág.
Flossenbett, öntccságy ko.
Flossgarbe, öntecscsomag ko.
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Flossherd, a. m. Pauschherd,
óncsurgató tűzhely ko.
Flosz, tutaj ; a. ni. Eisenflosz,
öntecs ko.
Floszamt, faszállító hivatal.
Flöszanstalt, i'ausztatás.
Flöszbach, úsztató patak.
Floszbetricb, tutajozás.
Flöszen, úsztatni fát; flöszen
das Werkzinn, ónt csurgatni
ko.
Floszenschale, öntecsminta
ko.
Floszftthrer, tutaj os.
Floszgraben, fausztató csa
torna.
Floszhake, csáklya.
Floszholz, úsztatott fa.
Floszplatz, farakóhely.
Floszrecht, usztatási jog.
Floszwehr, usztatási gát.
Flötz, telep; Kohlenflötz.széntelep 6.
Flötzartig, telepszerű b.
Flötzbergbau, a. m. Kohlenbergbau, szénbánya mivevelés 6., telepbányászat 6.
Flb'tzformation,
üledékes
képződmény f.
Flötzgebirgc, üledékes kőzet
/••
Flb'tzkalk, telepmósz f.
Flötzkarte, teleptérkóp b.
Flötzweise, telepenkint 6.
Flötzleerer Sandstein, puszta
homokkő, meddő homokkő
/••
Fliichtig, illó, illékony ko.,
flüchtiges Gestein, rozga
kőzet b.
Fluctuation, hullámzás.
Fluder, vízcsatorna.
Fluderzwangeii, vízcsatorna
szorítók ko.
Flugdach, félfödél é.
Flttgel, szárny; Gebaudeflügel, épületszárny; Thür-

flügel, ajtószárny, Feüsterflügel, ablakszárny.
Flügelaxblech, szárnyas ma
rokvas ko.
Flügelbau einer Grube, mivelési osztály b.
Flügelbohrer, szárnyas véső
b.
Fliigelbrett bei Ventilátorén,
szárnydeszka gé.
Flttgeldach, szárnyfödél é.
Flügelmeiszel, szárnyas véső
b.
Flügelort, oldal váj afcvóg b.
Flügelrad, szeleltető gé.
Flügelschíag, oldalvágat b.
Flügelschraube, szárnyascsa
var gé.
Flflgelthor, szárnyas kapu b.
Flügclthiir, szárnyas ajtó e.
Flttgelzapfen, szárnyas csap
gé.
Flugkammer, porfogó, szálló
por kamara ko.
Flugkammerthür, szállópor
kamara ajtója ko.
Flugsand, futó homok.
Flugstaub, szállópor ko.
Flugstaubkammer, porfogó,
szállópor kamara ko.
Fluid, folyékony.
Fluidum, folyadék.
Fluorit, calciumfluorid, folyópát á.
Fluss, fluorit á.
F l ü s s i g , folyó, folyékony,
híg; a. m. leicht schinelzbar, könnyen olvadó ko.;
flüssig machen , olvasztani
ko., flüssig werden, olvadni
ko., elastisch flüssig, lég
szerű ; tropfbar
flüssig,
csepfolyó.
Flössigkeit, folyókonyság, m.
t. folyadék.
Flüssigkeitsmasz, folyadékmérték.
Flussspath, fluorit á.

Flussthal, folyóvölgy, völgy
csatorna f.
Flusz, Fluszinittel, olvasztó
saer ko., roher Flusz, nyers
olvasztó szer; schwarzer,
weiszer Flusz, fekete, fehér
olvasztó szer ké., in Plusz
kommen, megömledni, fel
olvadni ; in Plusz bringen,
megömleszteni, megolvasz
tani ko.
Fluszbecken, folyammeder.
Fluszbett, folyamágy.
Fluszgebiet, folyam vidék.
Fluszgcfiílle, folyam esvény.
Fluszgold, mosott arany.
Fluszmittel, olvasztó szer ko.
Fluszsíiure, folyósav v.
Fluszspath, folyópát á.
Flutli, vízár; wilde Pluth,
elfolyó víz a zúzókból,
folyam z.
Fluther, a. m. Pluder.
Flutherwerk, a. m. Pluder.
Focus, gyúló pont, gyújtó
pont.
Föhre, erdei fenyő.
Folgern, következtetni.
Folgerung, következtetés.
Folglieh, következtetóskópen.
Folgsam, engedelmes.
Foliant, ívnagyságu könyv.
Folio, ívlap.
Folioforinat, ívrét.
Fond, alaptöke.
Fondiren, alapítni.
Fouds, értékpapírok.
Fontaine, szökőkút.
Foraminiferen, foraminiferák f.
Foraminifcrcnmergel, foraminiferákban
bővelkedő
márga f.
Force, erő.
Forciren, erőltetni.
Förderabtheilung,
szállító
osztály aknában , szállító
torok 6.

Förderbahn, szállító pálya
6.
Forderer, követelő.
Förderer, szállító 6.
Fördergeding, szállítási szakmány b.
Fó'rdergcfász, szállító edény
b.
Fördergcstelle,
szállítókas
b.
FördergestSnge, palló 6.
Fördergestell, szállítókas b.
Förderhaspel, vitla 6.
Förderhnnd, csille b.
Förderkasten, szállító szek
rény b.
Förderkette, a. m. Schurzkette, csatló láncz 6.
Forderkorb, szállítókas b.
Fördcrkosten, szállítási költ
ség b.
Förderinascliine,
Förderungsmascbine, szállítógép
b.
Fördcrmethode,
szállítási
mód b.
Fordern, követelni.
Fördcrn, szállítni 6.
Fördernisz, szállítás b.
Förderschacht, szállító akna
b.
Förderschale, szállítókas 6.
Förderseil, szállítókötél b.
Förderstoíln, szállítótárna b.
Fördcrstrecke, szállító nyi
lam b.
Fördcrtonnc,
szállítóveder
b.
Forderung, követelés.
Forderung, szállítás, m. t.
szállítmány b.
Fördcrungsarbeit, szállítási
munka b.
Forderung schaffen, szállí
tást eszközölni b.
FörderungsgcMudc, akna
ház b.
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ForderungssumHMi, követel
mény.
Förderung iiber inckrcre
Kratzen, többször kaparó
szállítás 6.
Fö'rderweg, szállítási út b.
Forellengranulit, pisztránggranulit. f.
Fenn, alak, idom; auszere
Form, külem; Guszform,
minta ko., Windform, fúkatok ko., überfeilte Form,
al-ajaku fúkatok ko., unterfeilte Forui, föl-ajak u
fúkatok ko.
Fönnálltat, szertartás.
Formaliter, annak módja
szerint.
Formalsteine, alaksó sb.
Form&nderung, alakváltoz
tatás.
Formát, alak.
Formation, képződmény f.
Formationsglied, kópződméayi tag f.
Formationsgríinzen, képződ
mény választó határok f.
Formatio»sgruppe, képződ
mény csoport f.
Fonuationsreilie, képzödménysorozat f.
Formauge, fúkatokszáj ko.
Fwmbank, mintázópad ko.
Foriubar, alakítható.
Formbarer Schieferletten,
palás idomítható agyag f.
Formbaueh, fúkatok boltoza
ta ko.
Formblatt, fúkatok talp ko.
Formboden, fúkatok talp ko.
Formbrett, mintatábla ko.
Formbrust, fúkatok boltoza
ta ko.
Forinbusen, fúkatok bolto
zata ko.
Formeisea, fúkatok tisztító
ko.
Foriuel, képlet.

Formell, formaszerint.
Foriuen, alakítni, mintázni
ko.
Förmcr, mintázó ko.
Forincrdc, mintaföld ko.
FSrinerei, mintázó műhely
mintászat ko.
Formfaustel,
niintászkalapáes ko.
Formfehler, alaki hiány.
Formflasche, mintaszckróny
ko.
Formgebung, alak-adás.
Formgetreu, alakhű.
Formgewölbe, szélbolt, fúkatokfülke ko.
Foriugrubc, mintagödör ko.
Formhakcn, fúkahorog ko.
Formkasteu, inintaszekróny,
fúkatokágy ko.
Formkastentransportwagen
mintaszekrónyt szálító sze
kér ko.
Formkrücke, fúkahorog ko.
Formkunst, mintászat ko.
Formlade, mintaszekrény ko.
Formlagc, fúkatok fekvése
ko.
Formlehm, minta-agyag ko.
Formlöffel, szóiosztó ko.
Formlos, idomtalan.
Formmasse, mintaanyag ko.
Formmaul, fúkatokszáj ko.
Formineistcr, míntamester
ko.
Formmttnduug, fúkatokszáj
ko.
Fornmaht, férez ko.
Formnase, ormány ko.
Formöffnung,
fúkatokszáj
ko.
Formplatte, fúkatoktalp ko.
Formrüssel, fúkatokszáj ko.
Formsand, mintafövóny ko.
Formscite, fúkaoldal ko.
Formstall, fúkatokfülke ko.
Formstein, fúkatokkő ko.
Formstörer, fúkahorog ko.
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Formnlar, minta.
Forstgeometrie, erdőmérés
Formuliren, szóbafoglalni.
tan.
Formwage,
fúkatoklejtező, Forstgesetz, erdőtörvény.
fúkatok szintező ko.
ForstgewScks, erdei növény.
Formwand, pesthát, fúkatok- Forsthaus, erdőszkáz.
fal ko.
Forsthauslialt, erdei háztar
Formwölbplatte,
fúkabolt
tás.
burkolólap ko.
Forsthuth, erdővédelem.
Formzackcn beim Frisck- Forsthíither, erdőőr, erdő
feuer, fúkatoklap a készecsősz.
lő tűzhelynél ko.
Forstingenieur, erdőmérnök.
Forsclien, fürkészni, búvár Forstinsekt, erdei rovar.
kodni.
Forstinventar, erdészeti leForschergeist, búvárszellem.
le ttár.
Forst, erdőség.
Forstjnnge, erdészlegény.
Forstakadenrie,
erdészeti Forstkandidat, erdészjelölt.
akadémia.
Forstkarte, erdőtérkép.
Forstamt, erdőhivatal.
Forstkasse, erdőpőnztár.
Forstbeamte, erdésztiszt.
Forstknecht, favágó.
Forstbenutzung, erdőhasz Forstkultur, erdősítés.
nálat.
Forstkunde, erdőtan.
Forstbereiter, erdőkerülő.
Forstleliranstalt,
erdészeti
Forstbetrieb, erdőgazdaság.
tanintézet.
Forstbewirtksehaftung, er Forstmann, erdösz.
Forstmeister, erdőmester.
dőkezelés.
Forstnutzimg, erdőhasználat.
Forstbezirk, pagony.
Forstbodenkunde, erdészeti Fovstpersonal, erdészeti sze
talajtan.
mélyzet.
Forstbotailik,
erdőnövény Forstpflege, erdőápolás.
tan.
Forstpolizei, erdőrendőrség.
Forstdendrologie, fanövóny- Forstpraktikant, erdószgyakornok.
tan.
erdöterméForstdirektlon, erdőigazga Forstprodukte,
nyek.
tóság.
Forstratk,
erdésztanácsos,
Förste, főte b.
erdőtanácsos.
Forsteigeiithiimer, erdőtu
lajdonos.
Forstreclniungswesen, erdei
Forsteinrichtungs- Commisszámvitel.
saire, erdőrendező.
Forstregulator, erdörendező.
Forstrevier, pagony.
Forsteisen, fabélyegző.
Forsteleve, erdésznevendék. Forstrodung, erdőirtás.
Förstenbrand, főteégetós b. FortscliSdlich, erdőkáros.
Forstselmle, erdészeti iskola.
FSrstenmittel, főtcköz b.
Forstschutz, erdővédelem.
Förster, erdész.
Fo rstsekretair, erd észti tkár.
Försterei, pagony.
Forstservitut, erdei szolga
Forstfrevel, erdei kihágás.
lom, faizási szolgalom.
Forstgefalle, erdőjövedelem.
Forstgeoiueter, erdőmérnök. Forsttaxator, erdőbecslő.
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Forstteclinologie, <vrdő ipar
üzlettan.
Forstterminologie, erdészed
műszótár.
Forstunkraut, erdei gyom.
Forstvermcssung, erdőmérés.
Forstverwaltung, erdőkeze
lés.
Forswart, erdőőr.
Forstwesen, erdészet.
Forstwirthsehaft, erdőgaz
daság'.
ForstwissenscUaí't, erdötudomány.
Förstziegel, oromtégla é.
Forstzins, töár.
Forstzoll, erdő vám.
Fortarbeiten, folytatni a
munkát.
Fortbauen, folytatni a bá
nyamivel ést, építést.
Fortbelassen, továbbra meg
hagyni.
Fortbewegeu, tovább mozog
ni.
Fortbringen, elvinni.
Fortbringung, elszállítás.
Fortdauern, tartani.
Fortführen, elszállítni ; fortfiihren ein Geschaft, tovább
folytatni üzletet.
Fortgaiig, folyamat; menet.
Fortgehen, elmenni.
Forthelfeii, elősegítni.
Fortjagen, elkergetni.
Fortlaufend, folytonos, fo
lyó.
Fortpflanzen, szaporítni, ter
jeszteni.
Fortpflanzung,
szaporítás,
terjesztés.
Fortpflanzungsgesekwiudigkeit, terjedési sebesség.
Fortpflanzungsmittel,
ter
jesztő közeg.
Fortsatz, nyúlvány. folyta
tás.

Fortschaffen, eltakarítni.
Fo rtscliaufelungsröstofeii,
tovalapátoló pörkölő pest
ko.
Fortsckieben, tovább tolni.
Fortschleppen, elhurczolni.
Fortschreiten, haladni.
Fortschritt, baladás.
Fortseliiveininen, elmosni.
Fortsehwimmen, elúszni.
Fortsetzen, folytatni.
Fortsetziuig, folytatás.
Forttragen, elvinni.
Forttreiben, elűzni.
FortwShrend, folyvást.
Fortwsilzen, elbengerítni.
Forum, bíróság.
Fossil, ásvány, ásatag, ásadék, kövület f.
Fossile Kolile, kőszén, ásványszón.
Fradit, teher, szállítmány,
rakomány; a. in. Frachtlobn,' fuvarbér.
Frachtbricf, szállítólevél.
Frachten, szállítni.
Frachter, szállító, fuvaros.
Frachtfnhrmann, fuvaros.
Frachtgeld, fuvarbér.
F r a c h t g u t , szállítmány.
Fraehtlolm, fuvarbör*
Fraclltschiff, teherhajó.
Frachtspesen, szállítási költ
ségek.
Frachttrain, tehervonat.
Fraclitversender, szállító.
Fraelitwagen, teherkocsi.
Frachtzettel, szállítólevél.
Fractioil, törtszám, töredék.
Fragil, törékeny.
Fragment, töredék.
Fragmentarisch, töredékes.
FrailCO, bérmentve.
Frankiren, bórmeütesítni.
FrSsbohrer, rágófúró gé.
Fraueneis, gipsz á.
Frei, szabad.
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Freibau, költségmentes mi.
velés 6., költségűit fedező
mivelés b.
Freibauen, költségmentesen
mivelni; mivelés költsé
geit a termelés által fedez
ni b.
Freibauleken, költségmentes
mivelés b.
Freibauzeehe, költségeit fe •
dezö mivelés b.
Freiberger Griieisz, freibergi
gneisz, szürke normálgneisz
/••
Freibillet, szabadjegy.
Freibusch, szabad faizás.
Freie, szabad tér, im freien
Felde, élnem foglalt térben
b.
Freierklitren, szabaddá nyilvánítni 6., mivolési jogot
elvonni valamely bányától
b.
Freies Féld, szabad tér, sza
bad telek b.
Freieslebenit, ólomezüstsulfostibit, kakás üveg érez á.
Freifaliren, hatóságilag meg
szemlélni a bányát adomá
nyozás előtt b.
Freifakrung, hatósági szemle
adományozás előtt b.
Freifallapparat, 1. Abfallapparat.
Freifallbuhren, szabad esési
fúrás b.
Freifallbohrer, szabadon eső
fúró b.
Freifallen lassen, felszabadítni.
Freigeben, felszabadítni b.
Frcigedlng, szabad szakmány,
korlátlan szakmány b.
Freihandel, szabad kereske
dés.
Freikandxeichnung, szabad
kézi rajz.

Freiheit, szabadság.
Freikarte, szabadjegy.
Freiknx, költségmentes bá
nyarész b.
Freilegung, kitakarás f.
Freimaelieii, a, m. freierklaren.
Freimaeher, másodfel kérő b.
Freischurf, szabadalmas ku
tatás b.
Freisehurfamneldung, ku
tatási szabadalom följelen
tése b.
Freischurf anmeldungs - BestSttigung,
szabadalmas
kutatási elismervény b.
Freiscliurf'buch, kutatási sza
badalmak könyve b.
Freisehürfer,
szabadalmas
kutató b.
Freischurf kreis,
szabadal
mazott kutatási kör b.
Freisehurfzeiehen, szabadal
mas kutatási jel b.
Freisinn, Freisinnigkeit, sza
badéira üség.
Freistufe, felszabadítási jel b.
Freistunde, pihenő óra.
Freitreppe, szabadon álló
lépcsőzet é.
Freiung, fölmentés a folyto
nos mivelésben tartás kö
telességétől b.
Freirerbau, a. m Freibau.
Freiwillig, önkénytesen.
Freiziigigkeit, szabadköltözés.
Frequentiren
die Schule,
járni iskolába.
Frequenz, gyakoriság.
Freszbohrer, kézi kis fúró é.
Friction, súrlódás.
Frictionscooffieieiit, súrló
dási tényező, súrlódási há! nyados gé.

Frictionshanuner, szíjjpöröly
gé.
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Frictionskuppelung,

surló Frischhütte, készelő mű ko.
Frisckmauipulation, a. m.
csatolás gé.
Prischarbeit, kószelés, szíFrictionskuppeluiigsmuff,
nítés ko.
súrlódva csatló tok gé.
FrictionsrSder, surló kere Frischperiode, készelő szak
ko.
kek gé.
FrictionsroIIe, surló csiga Friseliprocess, kószelési fo
lyamat, színítési folyamat
gé.
ko.
Frictionsscheifoe, surló ko
Frischschlacke, készelő salak
rong gé.
ko.
Frictionswinde,
súrlódási
Frischschlackentransportemelő gé.
wagen, készelő salak csille
Fries, képszék é.
ko.
Frieslboden, eresztékes padoFrischschmiede, vasfinomító
dozat e.
ko.
Frischabstricli, rézfinomítási
Frisehstahl, a. m. Rohstahl,
salak ko.
nyersaczél ko.
Friseharbeit beim Silberhüttenprocess, kénvdúsítás ko.; Frisehstein, színítési kénv
ko.
beim
Eisenhüttenprocess,
Frischstüek beim Seigerprokészelés ko.
cess, csurgatok, csurgatni
Frischhlei, mázagólom ko.
való ko.
Frischfooden, a. m. Bodeu,
vastárcsa; a. m. Boden- Frischzaeken am Frischherde, tüzhelylap a készelő
platte des Frischherdes, tüsftűzhelynél ko.
helyfenék ko.
Frist, határidő; Frist, a. m.
Frischeisen, készeitvas ko.
Zeit in welcher eine Grube
Frischen, beim Eisenhüttenmit Bewilligung der Bergprocess, készelni ko., a. m.
behörde auszer Betrieb bleireduciren die Grlatte zu
ben kann, időzés 6.
Blei, színíteni ko.
Fristbewílligung, időzósi en
Fríseher, készelő ko.
gedély b.
Friseher Anbruch, uj nyitFristhuch, időzési könyv b.
vány 6.
Friseherei, készclés; a. m. Fristen, időzni, időztetni b.
időzés
Frischhütte, készelő mű ko. F r i s t e r s t r e c k u n g ,
hosszabbítása b.
Frischer Schlich, darás má
FristgewShrnng, időzési en
ra a.
gedély b.
Frischerz, dúsércz ko.
Frische Sehlacke. bíg salak Fristung, időztetés b.
Fristungsgesueh, időztetési
ko.
kérvény 6.
Frisches Wetter, üde lég b.
időzés
Frischfeuer, készelő tűzhely Fristverlangerung,
hosszabbítása b.
ko.
Fristzeche, időző bánya b.
Frischglíttte, színmázag ko.
Frischherd, készelő tűzhely Frittbokrer, kis fúró é.
Frohne, bányaúrbér 6.
ko.
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F r o h n f r e i h e i t , úrbérnientes- Fügehobel, eresztőgyalu é.
ség b.
Fügén, összeereszteni, össze
F r o n t é , homlokzat é.
illeszteni é., sich in etwas
F ü g é n , valamihez alkal
Frontispice, oromoldal e.
mazkodni.
F r o n t m a u e r , homlokfal é.
Frosch, a m. Daumling, bü Fugenbohrer, eresztőfúró é.
työk z.
Fngenschnitte,
eresztékvo
Fröschel, létratámasz 6.
nalok é.
Fügigkeit, engedékenység.
F r u c h t b o d e n , magtár.
F r u c h t b r i n g e n d , gyümölcsö Füglich, alkalmasan.
Fügsam, engedékeny.
ző.
Fruchtgenusz, haszonélvezet. Fügung, eresztés, ereszték c.
F r u c h t M n d l e r , gabnakeres- F u u l b a r , érezhető.
F ü h l e n das Gestein, meg
kedő.
kopogtatni b.
Fruchtlos; gyümölcstelen.
F u h r e , fuvar, szállítmány.
F r u c h t m a n g e l , gabnaszüke.
Ftthren, vinni, vezetni, szálF r u c h t m a r k t , gabnavásár.
lítni; das Gestein führt
Fruclitpreis, gabnaár.
Gold, a kőzet aranyt tart
F r u e h t s e h i e f e r , szemospala
6.
/••
Frnctificiren,
gyümölcsöz F ü h r e r , vezető.
F u h r l o h n , vitelbér, fuvar
tetni.
bér.
F r ü h , korán, jókor, reggel.
Frühschieht, hajnali szak, F u h r m a n n , fuvaros.
F ü h r u n g , vezeték gé.
reggeli szak b.
Fuchs bei Flammenöfen, füst- F ü h r u n g s k l u p p e an Schraubenschneidmaschinen, csa
lyuk ko.; Fuchs der Bohrvarszár vezető gé.
löcher, egérlyuk b.
Fuchsbrücke bei Flammöfen, F ü h r u n g s k r e u z k o p f an Bohrmaschinen, vezeték foglaló
füsthíd ko.
gé.
Fuchsloch, füstlyuk ko.
F
ü
hrungslatte,
kasvezeték,
Fuchsschaufelbeim Sehweissvezotőlécz b.
oí'en, füstlyuklapát ko.
vezetőlap
Fuchsschwanz, a. m. Krát- F ü h r u n g s p l a t t e ,
zer, körömvas 6.
gé.
F u e h s v e r a n k e r u u g bei Pud- F ü h r u n g s s c h r a u b e , vezeték
delöfen, füstlyuk erősítés
csavar gé.
ko.
F u h r w c g , szekérút.
Fuchsvcrlangcrung
beim Fuhrwesen, szekerészét.
Schweissofen, füstlyuktol F u l g u r i t , villámvessző, fuldalék ko.
gurit f.
Fucoiden-Sandstein, flis, fu- F ü l l b a n d , ajtópánt é.
coidos homokkő f.
F ü l l b a n k , a. m. Füllort, raF u d e r bei Sudsalinen, sógúla
kóodor, rakodó.
sb.
Füllen, tölteni, megrakni.
Füge, hézag, ereszték e.
Füller, töltő 6.
Fügebank, eresztő gyalupad Fülfasz, töltike, töltőké, ko
é.
sár b.
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Füllkelle, merítő kanál e.
Füllloch am Meiler, töltölyuk.
Füllort, rakóodor, rakodó 6.
Fiiüortslbiihne, rakóodorpadj a b.
Fiillschacht des Eisenhoehofens, kültorok ko.
Fttlltrichter, tölcsör.
Füllung bei
Sohachtöfen,
tölték ko., Füllung an Thüren, táblázat é.
Fnnction, hivatalos eljárás ;
függvény.
Functioniren,
hivatalosan
működni.
Funetionszulage, működési
pótlék.
Fmid, lelet b.
Fundament, alap, alapzat é.
Fundainental, sarkalatos.
Fundamentirung, alapópítés
é.
Fundamentplatte,
alaplap,
alaptábla gé.
Fundamcntschlosz bei der
Schaohtzimmerung,
alapkötés b.
Fiindamentschranbe, alap
csavar, alapzatcsavar gé.
Fundation, alapítás, m. t.
alapitmány.
Fundationsbrief, alapítóle
vél.
Fundator, alapító.
Fundgrube, leltbánya b.
Fundgrübner, bányalelő b.
Fundiren, alapítni.
Fundort, lelethely 6.
Fundpunkt, leletpont 6.
Fundrceht, leletjog b.
Fundscliaeht, leletakna b.
Fundstufc, leletjel b.
Fundwahrzeichen,
leletjel
b.
Fünfeck, ötszög.
Fünfkantig, ötélü.
Fungiren, hivataloskodni.

Funke, szikra.
Fuiikeufiinger,
szikrafogó,
íustfog'ó ko.
Funkenkammer, szi krafogó
kamara ko.
Funkenspriihen,
szikrázni
ko.
Furche, barázda, redő, ho
rony é.
Furkel, villa ko.
Fiirsatz, a. m. Vorgelege,
kerékzet gé.
Fiirschlag, érczmorzsalék b.
Fiirsorge, gondoskodás.
Fttrsprache, közbenjárás.
Fürstlieh i'reies Féld, sza
bad terület b.
Fürtrag, átvitel.
Fusz, láb ; Fusz eiues Bei'ges,
hegy töve, Fusz einer Sáule,
oszlop alja; Münz Fusz,
pénzláb.
Fuszband, talpkötós é.
Fusz des Kohlcnineilers,
bogsa alja.
Fuszgcdingc, hosszszakmánv
r
6.
Fuszboden, padozat, talaj e.
Fuszgesints, talappárkány é.
Fuszgestell, oszlopszék, ta
lapzat é.
Fuszgetalel, padolattábla é.
Fuszglattc, adalékmázag ko.
Fuszlager, talppersely gé.
Fuszlöeher am Kohlenmeiler, lábgőzür.
Fuszuiasz, lábmérték.
Fuszpfalil, talpdeszka b.
Fuszpfund, lábfont gé.
Fuszpunkt, alpont.
Fuszráume, lábgőzür.
Fuszrnmmen, lábgőzür.
Fuszsalz, sómorzsalék sb.
Fuszscheit, hasábfa.
Fuszsteig, gyalogút.
Futter, béllés, béllet.
Futterbret, bólletdeszka é.
Futterbüchse, bélléstok gé.
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F u t t e r h o l z beim Hammerwerk, ékfa ko.
F u t t e r k r i p p e , jászol.
F u t t e r i n a u c r , támaszfal é.,
Futtermauer beim Hochofcn, bélletfal ko.
F ü t t e r n , béllelni c.; füttern
den Hoebofen, tölteni ko.
FutterrínginderStopfbüchse,
béllés gyürü gé.
F u t t e r r o h r , bólcsö b.
F u t t e r s c h a e h t , kültorok ko.

(xallertartlg, kocsonyanemü.
Gallerte, kocsonya.
Gallizea bei
Sudpfannen,
szelelő sb.
GallussSure, gubacssav v.
Galmei, gálma, horganypát
á.
Gralvanische Sa'ule, galván
oszlop.
Gralvanismns, galvánosság.
Galvanométer, galvánmórö.
Gralvanoplastík, galvánképelós.
Gang, tolér &., fauler, flacher,
O.
gestaltiger, höflicher, saigeGraar, kész ko., 1. gar.
rer, stehender, steiler, unGabbro, gabbro f.
artiger, ungestaltiger, unGabbroit, gabbroit f.
höílicher, tauber Gang ; mál
üabbroitschicfer, gabbroitlott, lapos, jó alakú, re
pala /.
ményteljes, függélyes, me
Oabe, adomány ; milde Gabe,
redeken álló, meredek, rossz
minőségű, rossz alakú, re
kegyes adomány, kegydíj,
ménytelen, meddő telér;
Gnaden Gabe, kegydíj.
der Gang thut sich auf, a
Crabel, villa.
telér tágul, megnyílik, der
Gabelkluft, villásfogó ké.
Gang macht oinen Bauch,
Grabeln, sicb in zwei Trüma telér dudorodik; der Gang
mer theilen, elágazni b.
verdrückt sich, a telér öszGrabelschlosz, villás zár b.
szenyomúl; der Gang falit
Grabelstander beim Gichtaus der Stunde, a telér el
gasfang, villaállvány ko.
hagyja irányát; der Gang
Gabelung, elágazás b.
wirft Haggen, a telér kö
Crage, havifizetés.
nyököt vet; der Gang richGrShren, erjedni v.
tet sich auf, a telér vissza
Ctahrmittel, Gahrungsmittel,
csap; der Gang verflacht
erjesztő v.
sich, a telér laposabb lesz;
Gührung, erjedés ».
der Gang stürzt sich a telér
(Jahriingsprocess,
erjedési
meredek lesz; der Gang
folyamat ».
beiszt aus, a telér kibúvik ;
Gralakleid, díszruha.
der Gang keilt sich aus; a
(xalenit, Bleiglanz, ólomfónytelér kiékül; der Gang gale, galenit á.
belt sich, a telér elágazik;
(Meerenofen,
Retortengeder Gang wird verworfen,
fászofen, retortás edénypest
a telér elvetődik ; der Gang
ko.
wird abgeschnitten, a telér
Gralizenstein, fehér gálicz,
elvágódik; der Gang wird
horgany gálicz á.
ausgerichtet, a telér feltá
(xallSpfelsSure, gubacssav v.
ratik ; der Gang véredéit
( M l e r i e , Strecke,, nyilam 6.
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sicli, a telér nemesbül; der
Gang verunedelt sich, a te
lér silányul; die Gangé
kreuzen sich, durchsetzen
sich, a telérek metszik egy
mást ; die Gánge scharren
sich, a telérek találkoznak ;
die Gánge schleppen sich,
a telérek párosulnak 6.
Gfang, folyamat, menet; etwas in Gang bringen, vala
mit megindítani; die Sache
ist iin Gangé, a dolog fo
lyamatban v a n ; eine Mühle
mit zwei Gangén, két ke
rekű malom; der Gang
eines Ofens, olvasztási fo
lyamat ; gaarer
Gang,
készelő olvasztási folyamat;
hitziger, kalter, schlackiger,
sperrer, roher, trockener,
übersetzter Gang, heves,
hideg, salakos, rideg, nyers,
száraz, túlterhelt olvasztási
folyamat ko., Schraubengang, csavarmenet gé.
Gfang, tornácz, folyosó é.
Gfangabban, telérfejtés b.
Gfangart, telérkőzct b.
Gfangansfüllung, telértőlteínény b.
Gfangausríchten, télért ki
nyomozni b.
Gfangbav, a. m. fahrbar, jár
ható b.; gangbare Waare,
kelendő áru.
(rang belegen, télért mun
kába venni b.
Gfangbergfoau, telórbányászat
6.
Gíangbildung, telórképződős
6.
Gfangblatt, telérlap b.

Gang durchbreehen, télért
áttörni 6.
Günge, a. m. Pochgánge,
r'.úzó érez, zúzni való érez
b.

GfSnge durchschneiden sich,
telérek metszik egymást b.
GfSngehalde, zúzóórezhányó
6.
Gfange n e h m e n ab, telérek
keskenyülnek 6.
Gfang entblöszen, leleplezni
télért b.
Gfangformation, telérképződmény b.
Gfang gabelt sich, a telér
szétágazik b.
Gfanggebirge, teléres hegy
ség 6.
Gfanggestein, telérkőzet 6.
Gfanggruppe, telórcsoport 6.
Gfanghöhe bei der Schraube,
csavarmenet magassága gé.
Gfang k e i l t sich aus, a telér
kiőkül b.
Gfangkreuz, telérkereszt 6.
Gfauglehre, tel ér tan b.
Gfangmasse, telér anyag b.
Gfangmasz, zúzóércz mérték
z.
Gfangmaaszkastcn, zúzóércz
mérték b.
Gfangmittei, telérköz b.
Grangnetz, telérhálózat b.
Gfangrechensieb, zúzóércz szí
tarács b.
Gfang r i c h t e t sich auf, a
telér fölfelé
meredekebb
lesz b.
GrSngrolle, görgető z.
Gíangscharrung,
telórtalálkozás b.
Gfiingschlagclungskosten,
zúzóércz feltörési költségek
6.
Gfangspalte, telérhasadók b.
Gfangspiegel, váladóktükör 6.
Gfangstock, telértömzs b.
Gfangstück, telérdarab pél
dány b.
Gfang s t ü r z t sich, a telér le
felé meredekebb lesz b.
Gfangsystein, telérrendszer b.
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öangtiefe des Schraube, csa
varmenet mélysége gé.
Gfangtrumm, telérszakadvány
b.
Gfangulm, teléroldal b.
Glangzug, telérvonúlafc, telércsoport b.
(Janóidén, ganoidok f.
Cfiili/O, ép, egész b.; das Gestein steht in der Ganzé, a
kőzet ép, épen áll, egész
ben van b.; Ganzé a. m.
Roheisen zutn Frischen,
öntecs ko.
Gt&nzeform, öntecsminta ko.
GfSnzemachen, a. m. zangen,
bocsot verni ko.
(JSiizeschale, öntecsminta ko.
©iínzeselinielzen, öntecs ol
vasztás ko.
Ganzé Z i m i n e r u n g ,
egész
kötés b.
Grar, kész ko.
Öarantie, jótállás.
Ö a r a n t i r e n , jótállni.
GVararbeit, készelő olvasztás
ko.
Gtaraufbrechen, beim Eisenfrischen, készelö bontás ko.
Glarbe, kéve.
GrSrben, den Stalil, kével ni
ko.
Glarbenbildflng,
kévekötés
ko.
Grarbeiifö'rniig, kéve idomú.
Gtarbenschiefer, kévéspala f.
Gürbfeuer, kével ő tűz ko.
Gt&rbschiene, kéverúd ko.
GrSrbstahl, kévéit aczél ko.
GtSrbstange, kéverúd ko.
Glare, készállapot ko.
Grareinschinelzen beim Ei. senfrisclien, készelő olvasz
tás ko.
Grareisen zum Proben nehmen beim Spleiszon, kémlőrúd ko., a. m. Eisen wel-

ches sehnell gar wird, ké
szelő vas ko.
Cfare Frischschlacke, ólesztösalak ko.
Gfaren, készelődni ko.
Clarend, készelö ko.
Gfargang beim Eisenfrischen,
készelő folyamat, fto., Gargang eines Hochoí'ens, j ó járat ko.
Grargeröstet, kószpörkölt ko.
Grarlierd, rózfinomító tűzhely
ko.
Glarkratz, rézfinomítási va
karok ko.
Grarkupfer, fionomított réz
ko.
Grarmaehen, tisztálui, finomítni rezet ko,
Grarmacher, róztisztáló ko.
Gfarnirung, fölszerelés.
Gíarnitur, fölszerelés.
Gíarofen, rézfinomító tűzhely
ko.
Gíarrösten,
kószrepörkölni
ko.
Grarröstperiode,
pörkölési
végszak ko.
Gfarsalz, főttsó sb.
Grarschauin, vastajt ko.
Gíarscheibe, réztárcsa ko.
Grarscklacke, végsalak, jójárásu salak ko.
Gíarsclimelzend,
jólkészelő
nyersvas ko.
Glarspan, próbaréz, próbagyüszü ko.
Gfas, gáz.
Gíasableitung, gázvezetés.
Gíasabzug, gázak elvonulása.
Gíasart, gáz neme.
Grasartig, gáznemű.
Grasbeleuehtung, gázvilágí
tás.
Gfasbereitung, gázgyártás.
Ghisbrenner, gázcsőr.
Grasentwiekelung, gázfejlés,
gázíejlesztés.
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Gtasfang, gázfogó ko.
Gfasfangrohr, gázfogócsö ko.
Gfasfangthurin, gázt'ogó to
rony #o.
Gtasfeuerung, gázfűtés ko.
Grasflainme, gázláng.
Crasflamittofen,
gázlángpest
ko.
GrasfÖrnrig, légnemű, gázne
mű.
Gíasgenerator,
gázfejlesztő
ko.
Grasheitzmig, gázfűtés.
Gfaskanal, gázcsatorna ko.
Graskanaldeckplatte, gázcsa
torna fedőlap ko.
Gíasklappe, gázszelep ko.
GíasklappengehSuse, gázsze
lepszekrény ko.
Gfasklappenrahinen, gázsze
lepkeret ko.
Glasleitung, gázvezeték.
Grasofen, gázkemencze ko.
Grasometer, gázgyüjtő.
Gfaspuddlingsofeii, gázkavarópest ko.
Grasquelle, gázforrás f.
Glasreinigung ,• g íztisztítás,
gázmosás ko.
Gtasreinigungsapparat, gáz
mosó készülék ko.
Gtasregulator, gázszabályzó.
Gasröhre, gázcső.
Gasröstofen,
gázzalpörkölő
kemenczt) ko.
fcrasschweiszofen,
hegesztő
gázpest ko.
Grasse des Saigerherdes, csur
gó ko.
Grasverbrenner, gázcsőr ko.
Gíasverbreiiiiangskasten,
gázégető szekrény ko.
Gíaswascliapparat, gázmosó
készülék ko.
Gaswasclikasten,
gázmosó
szekrény ko.
Gfatter, rács.
Gfattereisen, rácsvas ko.

G-attcrwerk, rácsozat é.
Gattiren, vegyítni, elegyítni
ko.
Cfattirung, elegyítés, m. t.
elegy ko.
Gtattwig, nem.
Gayhissac-sclier P r o b i r a p parat, Gaylussac-félo kém
lő készülék pv.
Grebahren, kezelni pénzt.
Glebalirung, kezelés.
Grebalke, gerendázat é.
GrebSude, épület, építmény
é.
Gíeben, Gedinge, adni szakmányt 6., Rath gebén, ta
nácsolni ; Vervveis gebén,
megdorgálni; sich Miihe
gebén ; igyekezni.
Gíebiet, terület, környék, vi
dék, határ.
Ctebilde, képződós, képződ
mény ; noptunische, plutonische, vulkanische, pyrogeno, maríné G-obilde, neptuni-.plutoTii-,vulkáni-, tüzcredetü-, tengeri-képződmé
nyek á.
Cíebinde, Gebünde. köteg.
Gtebirge, hegység; a. m. Gestein, kőzet b., aufgeschloszenes , aufgeschwemmtes,
brttehiges, faules, flüchtiges, mildes, mittelfestes,
sehwimmendes, sohr festés,
standhaftes,
unverritztes,
verrifcztes, rolliges, druckhaftes, trockenes, wasserreiches Gebirge ; foltárfc,
üledékes, törékeny, mállott,
omladozó, lágy, közópszilárd, futó, igenszilárd, biz
tosan álló, érintetlen, át
kutatott, görgeteg, nyomadékos, száraz, sok vizet
tartalmazó kőzet 6.
Grebirgig, hegyes, bérezés.
Grebirgsabhang, hegylejtő.

Gebirgsart, kőzetfaj.
GeMrgsbau, hegyalkat,
Gebirgsdruck, kőzet nyomá
sa b.
Gebirgseinsattelung, hegy
nyereg.
Gebirgsentstehung, hegykép
ződés.
Gebirgsformation, hegykép
ződés, m. t. hegyképződ
mény.
Gebirgsí'usz, hegy töve.
Gebírgsgrat, hegygerincz.
G e b i r g s g r u p p e , hegycsoport.
Gebirgskaiiim, hegytaraj f.
Gebirgskeil, kőzet-ék.
Gebirgskette, hegyláncz.
Gebirgslelme, hegyoldal.
Gebirgsmasse, hegység tö
mege.
Gebirgspasz, hegyszoros.
Gebirgsrücken, hegyhát.
Gebirgsscheidung, választó
lap, vála lék lap 6.
Gebirgsstoek, hegytömeg.
Gebirgsstruetur, hegyalkat.
Gebirgswall, hegységsáncz f.
Gebirgszug, hegy von úlat.
Gebirgsspitze, hegycsúcs.
Geblase, fúvó; einfachwirkendes Geblase, egyhatásu
fúvó; doppeltwirkendes Ge
blase, kettős hatású fúvó;
das Geblase spielt, a fúvó
jár ko.
GeblSsecylinder, fúvóhenger
gé.
Grebiaseflammenofen, fúvós
lángpest ko.
GeblSsekammer, fúvó szoba
ko.
GeblSseluft, fúvott szél ko.
Geblasemascliine, fúvógép.
GeblSseofen, fúvóspest ko.
GeblSseseliachtofen,
fúvós
aknapest ko.
GeblSsestrom, szótáram ko.

Gebot, parancsolat; ein Gebot thun, Ígéretet tenni.
Gfebrauch, használat, szokás.
GebrSuchlich, szokott.
Gebreck, törékeny.
Gebund, Gebünde, köteg.
Gebundeu, kötött.
Gebiihr, illeték, illetmény,
járandóság.
Gebfikrenansatz, díjszabás.
Gebfihrenausmasz, díjszabás.
Gebtthrenfreí, illetéktől men
tes.
Gebührcnpflichtig, illetékre
köteles.
GedSchtnisz, emlékezet.
Gfedanke, gondolat.
Gedankengang, gondolatme
net.
G e d a n k e n l o s i g k e i t , gondolatlanság.
Gedankenreich, gondolattal
teljes.
Gediebelt, összecsapolt é.
Gediegen , tiszta; gediegen
Gold, Silber, termék arany,
ezüst 6.
Gediele, padozat é.
Geding, szakmány b.
Gedingabnahine, szakmányátvétel é.
Gedingabnehmen, szakmányt
átvenni b.
Gedingarbeit,
szakmány
munka 6.
Gedingarbeiter, szakmányos
b.
Gedingbueh, szakmányjegyzék b.
GedinghSuer, szakmányvájár 6.
Gedingkette, mérő láncz b.
Gedinglohn,
szakmánybér,
alkubér b.
Gedingstufe, szakmányjegy
b.
GedingtrSger, szakmányos 6.
9*
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Gredörrt, aszalt koGredríiektes Glewöllbe, lapos
boltozat é.
Gtedrungener S t y l , tömött
irásmodor.
Gefahr, veszély.
GfefShrdet, veszélyezett.
Gíef&krdiHig, károsítás.
Grefáhrlich, veszélyes.
GtefahrlOS, veszélytelen.
Gtef&Iirte, Grefahrtel, mellék
szakadék b.
GrefSlle, a. m. Pali, esvóny,
lej tőség, vízesés b.; a. m.
Erzeugnisse,
nyeremény;
Grubengefalle, báuyanyeremóny; Pochwerksgefalle,
zúzóházi
nyeremény;
Waschwerksgefalle, mosó
házi nyeremény ; Hüttengefálle, kohó nyeremény.
Gtefíüligkeit, szívesség.
GfefSllsaiiit, jövedék hivatal.
Gfef&llskasse, jövedék pénz
tár.
Grefiillsiuatenal, nyermény
anyag.
GlefSHsiilbcrtretung, jövedéki
áthágás..
Grefallsvcratzung, sóhulladók
lúgzása sb.
Gíef'iísz, edény.
GrefSszbarometer,
edényes
légsulymérő.
GrefSszofen, edénypest ko.
Gtefiissentliclt, szándékos.
Crefluder, a. m. Fluder, víz
csatorna.
Grefrierpunkt, fagypont.
Grefrfliate Beclite, külön jog
b.
Greföge, szerkezet, szövedék,
szöveg.
Gfefttgig, hajlékony, alkal
mazkodó.
Gfefüllt, töltött, teljes.
Gtei'ureht, rovátkolt.
Gíegenantrag, ellenjavaslat.

Gregenfoau, ollenvájás, m. t.
ellenvájat 6.
Gfegenfoefekl, ellenparancs.
Gfegenbesclieinigimg, ellen
nyugta.
Gregenbuch, ellenőrkönyv.
Öegendienst,
viszonszolgálat.
Gregcndruck, viszonnyomás.
Gregenerklarung, ellennyilat
kozat.
Gtegenforderuug, viszonkövetelés.
Gfegengehiínge, szemben lévő
hegylej tőség.
CregengewieM, ellensúly gé.
Gfegengewiclits-Balaiieier,
ellensulyhimba gé.
Gregengewiclttskette, ellensulyláncz gé.
Gregengewiehtsrolle, ellensulykorong gé.
Gtegengewiehtswagen, ellensulycsille.
Gfegenhalt, ellentámasz.
(xegenhandler, ellenőr.
Gregenkeil, ellenző ék gé.
Gfegenleistung, viszonszolgálat.
Gfegenlenker, ellenvezető gé.
Gregeniűittel, ellenszer.
Gregeniautter, védőcsavartok
gé.
Cregenort, ellenvájatvég b.
Gregenpfeiler, ellentámasz é.
Gregenprobe, ellenkémle ko.
Gregenprobirer, ellenőrködő
kémlész ko.
Gfegeiiquittiing, ellennyugta.
Gíegenrechiiuiig, viszonszámla.
Gfegensatz, ellentét.
Grcgensehein, ellenjegy.
Gfegenseitig, viszonos.
Gregensiegel, ellenpecsét.
Gregensperre, ellenzár.
Gíegenstand, tárgy.
Gfegenstellung, szembesítés.

Gfegeiístiiek, ellenkép.
GregenStfitze, ellentámasz.
Gfegentheil, ellentót; im Gegentheil, ellenkezőleg.
Gtegentrum, ellenrész b.
Gregenttbel*, átellenben; gegenübór íiegend, átellenes.
(tegcnunterselirift,
ellene
jegyzés.
Gtegénverordnung, élleníeiidelet.
Gtegenverpiliehtung, ellenkőtelezettség.
GregenYOFstellttHg, ellennyi
latkozat.
GregenwSrtig, jelen levő.
Gregenwirkung, ellenhatás.
Greg-enzeiclteii, ell'énjegy.
Gregenzeichming, ellenjegy
zés.
Greg'Iier, ellenfél.
Grehalt, tartatom; átv. ért.
bel érték; a. nr. Besóldung,
fizetés.
Gtehaltlós, meddő.
GrehaMvolI, tartalom b and ús.
Gtehaltsabstufimg,
fizetési
fokozat.
Grehaltsabzug, fizetési levo
nás.
GrehaJtssper're, fizetési tila
lom.
Gíehaltszulage, fizetési pót
lék.
Gfehaöimert, veit, kovácsolt.
GrehSnge, lejtő.
Gfehassig, gyűlöletes.
GrehSuft, halmozott.
Grebilusc, tok, hüvely.
Crcheim, titkos.
Gíeheimíraltiiiig, titokbantar
tás.
Greheimnisz, titok.
frehéimsehrift, titkosírás.
Gíelieisz, meghagyás.
G-chölz, erdő, liget.
Crehorchen^ engedelmesked
ni.

Gfehörsam, engedelmes!
Gíehrhobel, eresztőgyalü é.
Grehrmasz, rézsút vonalzó é.
Grehrung, rézsút irány é.
Grehülfe, segéd.
Grehwerk, járótnü gé.
Creigenlbohrei', pergőfúró é.
GreiszfasZj kecskeláb 6.
(reistesanlage, lelkitehefoég.
Grelstesgegenwart,
lélekje
lenlét.
Gteiteskíaft, lelkierő!
Gfeistréich , elmés5, szelle
mes.
(Msttödtend, lélekölő.
Grekörnt, szemcsés, szemített.
GrekrStz, vakarék ko.
GrekrSnselt, fodrozotí kit.
Gekreuzt, keresztezett b.
CfckrSpft, könyökös gé.
Grekrösestein, anhydrit á.
Gfekritmmt, görbe, $öf bítefct.
Gteküitstelt, mesterkélt.
GíelSndcr, karzat, karfa, koílát, könyöklő é.
töelatinös, kocsonya szdrü t.
GtellbMeierz, sárga ólomércz
6.
Glelfoerde, liinonit á.
Grelbsieden, sárgítás pv.
Gfclfosudgaaden, sárgító mű
hely pv.
Greld, pénz; kleineá Geld,
aprópénz; baáres Geld',
készpénz; falscb.es Geld!,
hamis pénz.';
Gteldauíwand, költség.
Grddausgafoe, pénzkiadás:
Greldaushülfte, pénzsegély.
Gteldbeitrag, pénzbeli járu1lék.
GMdbetrag, pénzösszeg.
Greldbusze, pénzbírság.
Greldeinnalime, pénzbevétel.
Gfeldeftinefcmer, pénzbeszedö.
Gíeldfassel, pénzeshördő pb.

Greldfassgabel, pénzeshordó
villa pv.
Gíeldforderung, pénzkövete
lés.
Grelgebahrung, pénzkezelés.
Oeldkasse, pénztár.
Gfeldkasten, pénzszekróny.
(Mdklemme, pénzszükség.
Gteldmangcl, pénzszükség.
Gfeldpraege, pénzverő rnü.
Gfeldpraegen, pénztverni.
Greldschaufel, pénzlapát pv.
Grcldsehüszcl, pénztáí.
Geldsendung,
pénzkülde
mény.
Gfeldsorte, pénznem.
(xeldstrafe, pénzbírság.
Gfeldstiick, pénzdarab.
Geldsumme, pénzösszeg.
Grcldtrichter, pénztölcsér pv.
Greldtrog, pénzteknőcske.
Greldtruhe, pónzszekrény.
(íeldumlauí', pénzforgalom.
Gleldverfalschcr, pénzhamisí
tó.
Gleldverlust, pénzveszteség.
Greldverschwendung, pénztékozlás.
Greldwechsler, pénzváltó.
Gfeldwerth, pénzérték.
Gíeleise, vágány.
Greleisweite, vágány széles
ség b.
Gfeleitstorief, igazoló levél.
Oeleitsmann, kísérő.
Grelenk, csukló; universal
Gelenk, egyetemes csukló
gé.
(relénkig, hajlékony.
Gtelenkquarz, hajlékony ho
mokkő f.
Geleuchte, világító szer 6.
Gfelferz, sárgaércz, rézkovand á.
Gfelferzschmelzen, sárgarézércz olvasztás ko.
Grelfhütte, sárgaréz kohó ko.
Grelí'krStze, sárgavakarék ko.

Grclfkupfer, sárgaréz ko.
Grelfkupferrohschmelzen,
sárga nyersolvasztás ko.
Grelfrohlcch, sárga nyerskénv ko.
Grelfrostdurchstechen, sár
ga kénvolvasztás ko.
Gtelfspeise, sárga fémeg ko.
Gelingen, sikerülni.
Greltend, érvényes; geltend
machen, órvényesítni.
GrCluiisz, szerinti.
(xcmííszigt, mérsékelt.
Gremauer, falazat c.
Gtemeinfaszlich, értbető.
Glemeinkosten, közköltség.
Gremeinnutzen, közhaszon.
Gfemeiimützig, közhasznú.
Gíemeinsam, közös.
Gremcinsanie
Erstarrung,
közös megmerevedés f.
Gremeinschaft, közösség.
Gfemeinsinn, közérzület, köz
szellem.
Gfemeinstücke bei Eisenhochöfen, pótló kövek ko.
Gremeinwesen, közügy.
Gremeinzeche, közősbáuya b.
Gremenge, keverék.
Gfemengtheil, alkotó rész.
Gfemiscn, keverék.
Gremme, ékkő á.
Gfemse beim Treiben, ólotnvilla ko.
Gíemiille, omladvány 6.
Gfenau, pontos, szigorú, szo
ros.
Grenanigkeit, pontosság, szi
gorúság.
Grenehmígen, jóváhagyni.
Grenehinigung, jóváhagyás.
Greneigt, meghajlott, átv. ért.
hajlandó.
Gfeneralisation, általánosí
tás.
Greneralisiren, általánosítni.
Greneralversaminlnng, közgyüllés.
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Generátor, fejlesztő, Gasgeűerator, gázfejlesztő.
Gíeneratorgas, fejlesztett gáz.
Grenerell, általánosan.
Genesis, eredet.
éenetisch, eredtető.
Gfenial, lángeszű.
Gfenialitat, lángeltnüsóg.
Gícnie, lángész.
Gfenietet, szegecselt gé.
Gtenossensehaft, társaság.
Creniigeleísten, elegettenni.
Gtenttgend, kielégítő;
Gtenugsain, elégséges.
Oenusz, élvezet.
Geodíísie, földmérés.
Gfeognosie, földismertetés.
Gfeognost, földismerö.
Greognostiscli, földismertetési, geognostikus f.
Gíeogonie, földalakulástan.
Creolog, geolog.
Greologie, földtan.
Gíeologisch, földtani.
Greologische Periode, geoló
giai korszak f.
Gíeologischer Horizont, geo
lógiai horizont, geológiai
színtáj /.
Gíeologischer Process, geo
lógiai folyamat /.
Greologisches Altér, geolologiai kor f.
Greologische Zeiteintheilung
geológiai időfelosztás f.
Gfeonieter, földmérő.
Gteoinetrie, méréstan, földmóróstan; analytische Geometrie, elemző méréstan,
darstellende Geometrie, áb
rázoló méréstan ; praktische
Geometrie, gyakorlati mé
réstan.
Greometrisch, méréstani.
Gíeordnet, rendezett.
Glepflogenheit, szokás.
GreprSge, pénzveret pv.
Grepreszt, nyomott.

Grcquetscht, zúzott.
Gíeradc, egyenes, egyenesen.
Grerade oder schiefe Abstumpfung der Kanté, az élnek
ép vagy ferde tompítása á.
Greradfiihrung, vezeték gé.
Grcradführungsbacken, veze
tékpárkányok gé.
Greradführungsstange, vezetókrudak gé.
Greradlinig, egyenesvonalu.
GrerSthc, eszköz, szerszám.
Glerathschaft, eszköz, szer
szám.
GrerSthschaftsinventar, szer
szám lelettár.
Greraumig, tágas, téres.
Grerecht, igazságos.
Grerechtigkeit, igazság, jog.
Grcrechtsame, jogosítvány.
Gíericht, törvényszék.
Gferichtlich, bírói, tövényszéki.
Grerichtslbarkeit, tőrvényha
tóság.
Gfericfitspflegc, törvény szol
gáltatás.
Grerieoe, dörzsölék.
Glering, csekély, kevés, kis.
Gferingéi, gyürűzet.
Gferingfiigig, csekély.
Gferinghaltig, csekólytartalmu.
Glerinne, csatorna, vályú.
Grerippe, váz.
Gíerippt, bordás.
GrCröllaMagerung, görgeteg
lerakódás f.
Gíerölle, görgeteg, hömpöly.
Greröllig, görgeteges.
Grcröstetes E r z , pörkölék,
pörkölt érez ko.
Gíersdoríit, gersdorfit, arzénfényle, nikolarzénkéneg á.
Gíerüstbalken, állásgerenda
é.
Gíeriistband, kötővas é.
Gíerüstbock, állásbak é.

Grerüstfcrett, á'llásdeszka é.
OeseMossene €festaílt, zárt
Gtefiiste, állas, állvány é.
alak á.
Gtefttstholz, állásfa é.
Greschmeidig, nyújtható ko.
(jteritstklammer, állványka- üeschmeidigkeit, nyujthatópoes é.
ság ko.
ífcriíststock beiüi Hammer- öesehmiédet, kovácsolt ko.
wérke, csappállvány ko.
Greschmolzen, olvadt, olvasz
Grervilliaschtclrijen, gervillia
tott ko.
rétegek f.
Greschur, kaparék kó.
Gresammtbetrág, teljes ösz- O-eschiref'ft,- kanyarított é.
szeg:
Gfes«hwindigkeit, gyorsaság,
Gressmintmassc, összestömeg
sebesség.
Gíesehwiíuligkeitscoefffeient
tsebességi együtt tényező.
Cfesammttcmperatur, általá Greselle, társ, legény.
nos hőmérséklet f.
GresellenbaTt, legénységi mi
GesSsz des Marksteines, ha
vel et 6.
tárkő' talpa b.
Gesellsehaft,
társaság.
Gfesjíuert, savanyított e.
Gíesenk,
ereszke
b.
fitescMft, üzlet.
Gresenkailifoosz,
mélyedt
üllő
(
,
(jreschaffeang elég e»heit, üz
ko.
leti ügy.
ereszke 6.; Gesénke
GtescMftsbcsorgiSiig, ügyvi Gesenke,
bei Eisenhammern, eresz
tel.
ték ko.
GescMffokenntniSZÍ, ügyis Gesenkhaflimer,
eresztékes
meret.
pöröly
ko.
GteschSfMocale, üzleti he
6teseiikstö«kl, mélyeszteti tő
lyiség.
gé.
GresehSftestyl, üzleti irály,
Gresetz, törvény.
tiszti irály.
GreschSftsstockirag, üzletpan Gesetzgelber, törvényhozó.
Gesetzgebuiig, törvényhozás.
gás.
Gresetzli'eh, törv-ényes.
6res«Mftsstiiek, ügyirat.
(ioísetzmaszig, törvényszerű.
Gréschaufelt, lapátolt.
Greschlehtet, réteges, réteg Gtesetzwidrig, törvényellenes.
Gesfcht, arcz.
zett.
GresichtsMnie; látóvonal.
6reschichtliohy történelmi.
Gesichtspunkt, szempont.
Ctesctoícke, teílnéöyek B.
GeSiins, párkány é.
Gteschickt, ügyes.
Gíeschiebe; görgeteg, göí-ély, Gresiinseindeeküng, párkány
födél é.
torladék f.
Gesinisholbel, párkány gyalu
GfeSCbirr, edény, szerszám.
c.
(jeschlamittt-, iszapolt.
éteschlifferi, csiszolt, köszö Grcsimsiriaucrwerk, párkányzat é.
rült.
Gesimsplatte beim Hochofen,
GtesoMmge, hurkolat.
párkány lap ko.
Greschlitzt, hasított 6.
GresinisrahTiien, párkánykeGrCscMossehi zárt.
ret é.

Gesimsrohr, párkánycső ko.
lágy; geschmeidiges Gestein
GesimsverMndungsplatte
fejlékeny, záhes Gestein,
beim Hochofen, párkány
SZÍVÓS kőzet b.
kapcsoló lap ko.
Gesteingang, kőzettalér *.
G-eslnnung, érzelem.
Gesteinmittel, kőzotköz b.
Gespalten, hasadt, hasított.
Gesteinsbildung, kőzetképző
Gfespann bei der Kupferhamdés f.
merarbeit, kötet k.
Gesteinsbohrmaschine, kő(respaimkolz, aknagárdfa b.
fúró gép 6.
Gespaimt, feszített, feszes.
Gesteinslehre, kőzettan, pefiresparre, szarufák é.
trografia f.
Gesteinsmasse, kőzettömeg f.
Oesperre, zárkészület.
€resprüuge, sarok b.
Gesteinstufe, kőzet példány
(jesprengelt, pettyegetett.
6.
kőzefcbeli
G-e»prengte Brücke, feszített Gesteinszustand,
állapot f.
híd; gesprengter Stuhl, fe
szítő kötés; gesprengter Gestell, állvány, kas 6.; GeTram, feszített gerenda é.
stell beim Hochofen, olvadó,
olvadó medeneze, medencze
Oíespüudc, vízcsatorna, vályú.
ko.
Grespüudet, horonyos é.
Grestaltig, jó kinézésű, jóra Gestellleitung , kasvezeték
b.
való 6.
Gestaltung, alakúlat, alakzat G estellwagen, kascsille 6.
Gestellstein, olvadó kő ko.
/••
Gestemmt,
összevésett é.
GrestSndnisz, vallomás.
Gestemmbohren, sarok fúrás
GestSnge, rudazat 6.
b.
(xestSngboliren,
rudazattal
Gcstemmbohrer, sarok fúró
fúrás b.
b,
Crestünglbohrer, palló fúró b.
Gestümmte
VerdíSmmung,
GrestSngschiene, rudazat sín
feszelt rekesz 6.
gé.
GestSnge, járó deszka, palló
Crestatten, megengedni.
6.; rudazat gé.
(xestautes Wasser beim Pochsatze, zárt víz, torlott víz GéstSngsteuer, palló díj b.
Gestieit, nyeles.
a zúzóköpüben a.
Gestrcckt, nyújtott.
Gestehen, megvallani.
G estelimig, Gestehungspreis, Gestrecktes Féld, nyújtott
telek 6.
előállítási költség, előállí
Gestiibbe, szénporhany ko. ;
tási ár.
schweres Gestübbe, nehéz,
Gestehungsfoereclinuiig, elő
mittleres G. közép ; leicbtes
állítási költségvetés.
G. könnyű szénporhany ko.
Gestein, kőzet b.; Arbeit am
Gestein, kőfejtés 6.; anste- Gestübb«kamuier,
porfogó
hendes Gestein, jeíenkoző
ko.
kőzet; festés Gestein, szi Gestübbepochwerk porhanylárd ; íladriges Gestein, re
zúzó ko.
pedezett ; ganzes Gestein, Gestübbesohle, szénporhany
egész, é p ; mildes Gestein,
talp ko.

Gestiibbestampfer, porhany- Gewerbe, iparág.
döngölő ko.
Gewerbefreiheit, iparszabad
Gestübkrampe, porba ny ka
ság.
paró ko.
Gewerbkunde, a. m. Teehnologie, műtan.
Gestübsieb, porhanyszita ko.
Gestübstöszel, porhanydön- Gewerke, bányarészes 6.
gölő ko.
Gewerkenbueh, bányarészoGesuch, kérvény.
sek anyakönyve 6.
Gesuehsteller, kérvényező, Gewerkenliste, bányarésze
sek sorozata b.
folyamodó.
GeAverkenstand, bányarésze
Gesueht, keresett.
sek létszáma b.
Getheilt, osztott.
Getleft, mélyített.
Gewerkentag, bányarészesek
közgyűlése b.
Getreu, hű.
Gewerkschaft, bányatársu
Getreulich, hiveu.
lat 6.
Getriebarbeit,
cseglyézés,
cseglyemunka b.
Gewerkschaftlich, bányatár
sulati b.
Getriebe, kerékzet gé.; cseglye kötés 6.
Gewieht, súly, súlymérték ;
absolutes Gevicht, általá
Getriebpfahl, cseglye karó b.
nos súly; specifisches GeGetricbfeld, cseglyőzet 6.
wicbt, fajsúly.
Getriebkranz, cseglyekáva b.
Getriebrad, fogaskerék gé.
Gewiclitsabgang, súlyhiány.
Getriebspindel, hajtó ten Gewichtsanalyse, mennyisé
gi elemzés ké.
gely gé.
GetriebstSnder,
kerékáll Gewielitsmeilge, súlymennyi
ség.
vány gé
Gewiehtsspindel beim GichtGetibt, gyakorlott.
gasfang, ellensúly tengely
Gevler, keret; blindes Geko.
vier, álkeret: halbes Gevier, félkeret b.
Gewichtsverlust, súlyveszte
ség.
GewShr, adományozás b.
GewShren, a. m. bowilligen, Gewiild, tekerület gé.
teljesítni kérést.
Gewindbohrer,
csavarfúró
gé.
GewShrleisten,
szavatolni,
kezeskedni.
Gewinde einer Schraube, csa
varmenet gé., Gewinde ei
GewShrleistung, szavatosság.
ner Féder, tekei"cs gé.
Gewahrsain, őrizet.
GewSbrschein, adományle Gewindquerschnitt, csavar
menet szelvénye gé.
vél b.
Gew3hrsmann, szavatos, ke Gewiilli, nyereség.
zes.
Gewinnbarkeit, fejtbetőség
b.
GewSltigung, újra nyitás b.
nyeresé
Gewaitigungslicenz; ,
újra Gewinnbringend,
ges.
nyitási engedély b.
Gewiimen, nyerni, megnyer
Gewandt, ügyes.
ni, fejteni b.
GewSsser, vizek.
Gewlnuuug, nyerés, fejtés b.
Geweble, vízcsatorna b.
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(Jewinnungsarbeit,
fejtési Grezimmer, ácsolat, kötés ;
flíichtiges Gezimmer, talmunka b.
patlan kötés b.
Gtewinnungslehre, fejtéstan
Grezogcn, vonott.
• b.
Gtewiimuiigskosten, fejtési GUcht, torok; dunkle Gicht,
sötét; lichte Gicht, világos
költségek b.
torok ; a. m. eine bestinlmte
Grewissenhaf't, lelkiismeretes.
Menge Erz und Kohlén,
Gfewissenlos, rosszlelkü.
adag; Erzgicht; érczadag;
Gfewlszheit, bizonyosság.
Kohlengicht, szénadag ko.
Gtewogenheit, jóindulat.
GUchtaufgeber,
adagoló,
Gewohnheit, szokás.
adaghányó ko.
Glewöíbe, boltozat; böhmisehes Gewölbe, cseh; fla- Griehtaufzug, adagemelő ko.
ches Gewölbe, lapos; ge- Gichtboden, elegytér ko.
drücktes Gewölbe, lapult; GUchtbrücke, torokhíd, ada
gothisches Gewölbe, gót;
goló híd ko.
halbkreisförmiges Gewölbe, Grichtbriickenfuszplatten,
félkörű;
Tonnengewölbe,
torokhídfedő lapok ko.
donga boltozat; Kreuzge- GUchtbiiime, adagolópad ko.
wőlbe, keresztboltozat é.
Gtiehtcylinder , torokgyűrű
Grewöbbogen, boltív é.
ko.
Grewölbfusz, bolttalp é.
Griektdeckel, torokfedő ko.
Grichten, adagolni ho.
Grewölbgűrtel, boltöv é.
Gfichtengang, das NiedersinGrewölbkrone, bolt ék é.
ken der Gichten, adagok
Grewölbinauerung, boltfalazat
sülyedóse ko.
é.
Gíclitflamnie, torokláng ko.
Gfewölbrippe, boltgerinez é.
Gtewölbrüstung, ives állvány Gliehtgas, torokgáz ko.
Grichtgasfang, torokgázfogó
é.
ko.
Gíewölbschlieszenschuli,
GUchtgasheitzung, torokgáz
boltkapocstalp é.
zal hevítés ko.
Crewölbschlusz, boltzár é.
GÜchtgemSsz,
Gichtniasz,
Grewölbstein, boltkő é.
adagmérték ko.
Gréwölbwiderlage, boltváll é.
torok
GrewundenerBohrer, tekercs Grichtgesimsplatte,
fúró b.
párkánylap ko.
Grezahe, szerszám b.
Gíiehthaus, torokház ko.
GrezShescíilacke, tapadó sa Gíichtkasten, torokszekrény
lak ko.
ko.
Grichtkrücke, torokhorog ko.
Grezahnt, fogas.
Crezeuge, a. m. Gezahe, szer Griehtl aufer, adagszállító ko.
szám ; Gezeuge beim Setzen Gfichtmaasz, adagoló mérték
ko,
der Marksteine, határigaGficktmantel, füstfogó ko.
zoló b.
Gíezeugstreeke, nyilam, bel- Gricktplatte, toroklap, adag
jelző ko.
ne; halba Gezeugstrecke,
közbelne b.
Grichtrauch, torokfüst ko.
10
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Oichtsand, torokpor ko.
GUchtschirbel beim Eisenfrischeu, nyerstusag ko.
Crichtsehwamin, toroktapadék ko.
Gíiehtseite beim Frischfeuer,
adagoldal ko.
Grichtstiege, toroklépcső ko.
Gichttafel, adagtábla ko.
Grichtthurm, adagtorony ko.
CUchttrichter,
toroktölcsér
ko.
Grichttrichterfenster, torok
tölcsér ablaka ko.
GUchtwagen, adagcsille ko.
GUchtwechsel, adagváltozta
tás ko.
Gttcktwecker, adagjelző ko.
Grichtzacken
beim Eisenfriscbberd, adaglap ko.
Grlchtzug, adagemelő ko.
(Hchtzugthurm,
adagvonó
torony ko.
Griebel, csúcs é.
Gríebeldach, csúcsfödél é.
Giebelfenster, csúcsablak é.
Güebelmauer, csúcsfal, tűzfal
é.
Griebelschliesze, végfalkapoos
é.
Griebelseite, csúcsoldal é.
GHeszblech, öntőlemez ké.
Grieszbuckel, öntőcsésze ko..
öntöke ké.
Grieszen, önteni ko.
Grieszer, öntesz ko.
Gleszerei, öntószet, öntőmű,
öntőműbely ko.
Gtieszform, öntőminta ko.
Gfieszhaus, öntőmű, öntőműhely ko.
Crieszhűtte, öntőmű, öntőműhely ko.
Gieszkelle, öntőkanál ko.
(Jieszkopf, öntecs ko.
Grieszkunst, öntószet ko.
Grieszloch, öntőlyuk ko.
Grieszofeii, ömlesztő ko.

Crieszpfanne, öntőüst ko.
Grieszlade, mintaszekrény ko.
Grieszsand, mintahomok ko.
Gfieszwaare, öntvény ko.
Grieszwerk, öntőmű, öntőmű
hely ko.
Griffardspuinpc, gözsugárszivatyú gé.
Griftfang, arzénfogó ko.
GHftgang, arzénfogó ko.
Grifthütte, arzénkohó ko.
Griftig, mérges.
Griftkammer, arzénfogó ko.
Gllftkrilg, arzénszedő ko.
Griftmeb.1, méregliszt ko.
CUftretorte, arzénszedő ko.
Griftröhre, arzéncső ko.
Griftschiiszel, arzéntál ko.
Griftthurm, arzéntorony ko.
Gfigantiseh, óriási.
Gíipfel, tető, csúcs, orom.
Grirailt, forgató.
Gririren, forgatni váltót.
Griro, forgatmány váltónál.
Grirobank, forgatóbank.
Gritter, rács, rostély.
Grittereisen, rácsvas ko.
Gritterfenster, rostélyos ab
lak é.
Gritterstange, rácsrúd.
Griterthor, rostélyos kapu é.
Gritterthür, rostélyos ajtó é.
Glítterwerk, rácsozat, rostélyzat é.
Gllanz, fény; als Erz, fényié
á.
GHanzarzenikkies, 1. Leukopyrit.
GrlSnzen, fényleni.
GrlSnzend, fénylő, fényes.
Gílanzerz, fényié á.
Gflanzkobalt, kobaltfényle á.,
1. Kobaltit.
Gllanzkohle, fénylőszén á.
Grlanzlos, fénytelen.
Grlanzpunkt, fénypont.
Grlas, üveg.
Grlasartig, üvegnemü.
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Glaserz, ridegezüstércz á.
Glasfenster, üvegablak é.
Grlasflusz, oldó üveg ké.
Crlasglanz, üvegfény á.
Grlasiren, mázítni.
Grlaskopf, vörös v. barna vas
fej á.
(rlasmachen, in der Gifthüt
te, arzénüveg készítés ko.
(ílasmehl, üvegpor ké.
érlasperle, üveggyöngy ké.
(üasscheibe, üvegtábla.
(Hasschinelz, üvegmáz.
GrlastMr, üvegajtó é.
GUasur, máz.
Grlasurerz, mázagércz b.
Glaswand, üvegfal é.
CrlStscher, jegeshegy.
Crlatt, sima.
CrlSttarbeit, mázagítás ko.
€rl3ttblei, mázagólom ko.
GrlStte, mázag; gélbe, sárga;
grüne, zöld ; ordinare, kö
zönséges ; r o t h e , vörös;
schwarze, fekete; Manipulationsglatte, üzemi mázag
ko.
CrlStten, simítni.
Gflatter Anbrueh, sima nyitvány b.
Crlatter Bruch, sima töret
6.
Crlattfaszel, mázaghordó ko.
GISttfaszelzeicheii, mázagjegy ko.
Grlattfeilc, simító ráspoly gé.
(Mattfrischen, mázagszínités
ko.
Griattfrischofen, mázagszínitő pest ko,
(xlSttfrischschlacke, mázagszínitósi salak ko.
GclSttgasse, mázagcsurgó ko.
CrlStthacken, mázaghorog ko.
Crlatthammer, sima kalapács
gé.
Crlatthammer, simító pőröly
ko.

Grlatthobel, símitó gyalu é.
CrlSttkasten, mázagszekrény
ko.
Criattloch, mázaglyuk ko.
GrlattrSndeln, simán szélezni
pv.
Grlattr£ndelung, simán szólezés pv.
Glaubersalz, glaubersó, mirabilit á.
(rlüubiger, hitelező.
Glaiibwurdig, hiteles.
Grlaubwttrdigkeit, hitelesség.
Grlaukosiderit, 1. Vivianit.
Crleich, egyenlő.
Glcicharmig, egyenkaru.
Gleichartig, hasonnemü.
Grleichartigkeit, hasonnemüség.
Cfleichbedeutend,
hasonér
tei mü.
Crleichberechtigt, egyenjogú.
(xleichberechtigung, egyen
jogúság.
Grleiehe, egyenleg.
Crleiche Kantén, hasonló élek
á.
Crleichfailige Korner, egyenlően sülyedő szemecskék JS.
GrleiehflSchige Ecken, hason
lólapu csúcsok á.
Grleichiiachige Kantén, ha
sonlólapu élek á.
Grleiehf'örmig,
egyenletes;
gleichförmige
Bewegung,
egyenletes mozgás; gleichförmig beschleunigt, egyen
letesen gyorsulva.
ftleichgewieht,
egyensúly.
Grleichgewichtslehre, súlyegyentan.
GrleichgewichtsTentil, egyen
súlyozott szelep gé.
Crleichheit, egyenlőség.
Grleichkantig, egyenélü á.
Grleichkantige Ecken, hasonlóélü csúcsok á.
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Oleiclikantige sechsseitige
Pyramiden, hatszöges pi
ramisok á.
GleichmSszig, egyenletes.
Gleichnamig, egynevü.
Grleichnamige FlSchen, egy
nemű lapok á.
(xleichschenklig, egyenszáru
á.
Oleichsehenklige vierseitigc
Pyramide, négyzetes pira
mis á.
(rleichseitlg, egyenoldalu" á.
Gfleichung, egyenlet; tíleichung des ersten Grades,
első fokú egyenlet; Gleichung der quadrirten Differenzen, a négyzeteit különbzetek egyenlete.
(jrleichwinklig, egyenszögü.
Grleichzeitig, egykorú.
CHeitbacken, csúszó vezeték,
korcsolya gé.
Crleitbahn; csúsztató.
Crleiton, csúszni.
Gleitende ReiJmng, sikló
súrlódás.
Grleitklotz,
Gleitschlitten,
vezető szánka gé.
Grleitschiene, vezető sín gé.
Grleitstttck, korcsolya gé.
(xletseher, jégár.
Gletscherwirkung, jégárha
tás f.
GUiederung, tagozat.
Crlimmen, parázslani.
(xlimmer, csillám á.
(xlimmerdiorit, csillámdiorit

fCrtlmmerporphyr, csilámporfir f.
Crlimaierporphyrit, csillámporfirit f.
(Srlimmerschiefer,
csillám
pala á.
Crltmmertrapp, csillámtrapp
f-

Grlocke am Bohrapparat,
egyengető b.
Grlockenapparat, foncsorége
tő kemencze ko.
Grlockenbau, sátor vájat sb.
Crlockenbohrer,
egyengető
fúró b.
drlockengchliisc, kádfúvó ko.
Grlockenofen,
foncsorégető
kemencze ko.
Grlockentelegraph, harangjelző gé.
Grlockenventil, harangszelep
Grloekenventilator, szeleitető
kád b.
Crlück, szerencse.
Grlückauf! áldást! jó szeren
csét! 6.
Crlücksliacken, fogó horog b.
(Hűek z u ! adjon isten !
Crlühbock, izzító bak pv.
Grlühlbockzugstange,
izzító
bak vonórúdja pv.
Grlüken, tüzesítni, hevítni,
izzítani ko.; glühend, es
glüht, tüzes, izzó ko.
Crlühfeuer, izzító pest ko.
Grlühherdlbodenplatte, heví
tő fenéklap ko.
CrlUhhitze, izzó hév.
Grlühlampe, izzító lámpa.
(xlöhofen, izzító pest ko.
Glühraiterlboek, izzítórosta
bakja pv.
Grlühroth, vörösen izzó ko.
ftlühsiel), izzító szita pv.
Crlühspan, rózsziporka, vassziporka, kovácspor ko.
6rlfilistaM, izzított aczél ko.
(rlühtiscll, izzító asztal pv.
Glath, izzó tűz, parázs.
Gluthhaggen, tüzhorog ko.
€rlutb.pfanne, tüzserpenyő.
(Myptostrolbus, glyptostrobus
/••
Gnadcngalbc, kegyes ado
mány.
Gfnadengeld, kegy díj.
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Oneissit,
gneiszit,
vörös
gneisz f.
(JrieiíiZ, csillámszírt á.
Ónom, főldmanó.
Gínoiuoiiik, napóratan.
Gnosis, ismertetés.
Gfold, arany, Berggold, bányarany; Crudogold, nyers
arany; Mühlengold, mosottarany 6., Gediegengold, ter
més arany 6.
Groldader, aranyér 6.
ó o l d a m a l g a m , aranyfoncsor
ko.

GoIdauswSsseniiigsstitndcr,
öblítőkád a ponyvaszérnél
CroJdauszicb.cn, aranyat mos
n i , aranyat kézi szérkén
nyerni z.
(Sroldauszleher, aranymosó,
aranyszórkelö z.
ÉrOldbergbau, aranybánya b.
G o l d b e r g w e r k , aranybánya
b.
Goldblick, aranypillanás ko.
CrOldchlorid, aranychlorid t>.
Groldchlorttr, aranychloríir v.
(íolddraht, arany huzal.
Groldeinlöser, aranyváltó b.
Groldeinlösung, aranyváltás
6.
Cfoldeinlösungsamt, arany
váltó hivatal b.
troldcn, arany, aranyból való.
(íoldgaiig, aranyér 6.
Croldgelb, aranysárga.
GrOldglanz, aranyfény.
Goldglanzeild, aranyfényű.
CroldglStte, rothe Glátte, vö
rös mázag ko.
GrOldglühticgel, aranyizzító
tégely pv.
Groldgrube, aranybánya b.
Croldhalt, arany tartalom ké.
Ooldhaltig,
aranytartalmu
b.

Goldhaltige (rilnge, aranytartalmú telérek f.

(Mdhaltige

Lagerstfttten,

aranytartalmu fekhelyek f.
Groldherd, aranyszér z.
(xöldiseli, aranytartalmu ko.
(röldiseh S i l b e r , aranytar
talmu ezüst.
Groldkies, aranyfövény, aranykéneg b.
Goldkluiupcn,
arany darab
b.
Croldkönig. színarany ko.
6rOldkorn, aranyszem ké.
ö o l d l e g i r u n g , aranyötvözet
PGrOldlutte, aranyszér z.
érOldmtihle, foncsormolna z.
(Joldiniinze, aranypénz p.
doldplache,
Goldplachenherd, ponyvaszér z.
Croldbrobe, aranykómle ké.
Croldpurpur, aranybibor.
CrOldreicJl, aranyban dús.
Groldrinne, aranyszér z.
GrOldrOSt, aranyrostély pv.
Ooldsand, aranyhomok.
GrOldsehaufel, aranylapát pv.
öoldseheiden, aranyat válatni, aranyválatás pa.
Cfoldscheider,
aranyvájató
pv.
Groldseheidung, aranyválatás
pv.
6rOldschlich, aranymara z.
Croldseife, aranymosás b.
Groldsolution,
aranyoldat,
aranypróba ké.

Groldsolutionsapparat,

aranyoldó készülék pv.
Goldsalutionsprobe, arany
próba ké.
Cíoldsolutionsrost, lombik
tartó pv.
Groldstauh, aranypor.

Groldstreichnadeln,
kémlö tük ké.

atany-

Goldstufe, aranyércz példány
b.
Goldtrögcl, aranyteknőcske
pv.
Goldwage, aranymérleg.
GoldwSsehe, aranymosás.
GoIdwSscher, aranymosó a.
GoldwSscherei, aranymosás,
aranymosó vállalat 6.
Goldzieher, aranymosó a.
Goniatiten, goniatitek f.
Goniometer, szögmérő á.
Goniometrie, szögméréstan.
Göpel, j á r g á n y ; Pferdegöpel,
lójárgány; Wasserrad Göpol, vízkerékjárgány; Wassersaulen Göpel, vízoszlop
járgány; Dampf Göpel, gözjárgány 6.
Göpelbespannung, j á r g í n y fogat b.
Göpelförderung járgány szál
lítás b.
Göpelkorb, járgánydob b.
Göpellaterne, járgánylámpa
b.
Göpelpferd, járgányló 6.
Göpelseil, aknakötél b.
Göpelspindel,
járgányten
gely b.
Göpelstock, járgánytalp b.
Göpelstuhl, járgányszék b.
Göpelwiiehtei.', járgányőr 6.
Göpelwelle, járgánygörönd 6.
Gosauschichten, gosaurétegek f.
Goslarit, horganyvitriol á.
Gosse, garat érczmalmoknál
a., csurgó vasolvasztóknál
ko.
Gosseneisen, csurgórúd ko.
Gossenschlacke, csurgósalak
ko.
Gossensehuh, garatválu a.
Göthit, vashydroxyd á.
Graben, árok.
Grabenbrust, ároktöltés gé.
Grabcnsteiger, árokőr 6.

GabenwSchter, árokőr 6.
GrabenwSrter, árokőr gé.
Grad, fok; in Grade eintheilen, fokokra osztani; Gleichung ersten Grades, első
fokú egyenlet m.
Gradatiin, fokonkint.
Gradbalken, derékgerenda
é.
Gradbogen, fokív m.
Gradftthrung, vezeték gé.
Gradiren, sóvizet tömíteni
sb.
Gradirhaiis, tömítőmű sb.
Gradirung, tömítés sb.
Gradirwerk, tömítőmű sb.
Gradmessung, fokmérés m.
Gradrichtmaschine, egyene
sítő gép gé.
G r a d s p a r r e n , szögletszarufa
é.
Gradtram, szögletgerenda é.
Graduirt, tömített sóvíz sb.
Gradweise, fokonkint m.
Gramm, gramm; Grammgewicht, grammsuly.
Gran, Gran, szemer (arany
ban egy karát tizenketted
része, ezüstben egy lat tizennyolczadrösze) pv.
Granalien. dara ko.
Granalienprobe, darakémle
ké.
Granat, gránát á.
Granatblende, gránáttünle á.
Granatfels, gránátszikla f.
Granatgliminerschiefer, grá
nátcsillámpala f.
Grand, válu a.
Gránit, gránit á.
Graiiitáhnlicher Gneisz, grá
nithoz hasonló gneisz f.
Granitit, granitit f.
Granuliren, szemcsézni, da
rálni.
Granulirí'asz, szemcsé&ö kád.
Granulirkessel,
szémcséző
üst pv.
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ftranulit, granulit, fehérkő, f.
(JrSnzbereiter, határkerülö.
(JrSnzbesichtigung,
határ
járás.
Graiize, határ.
GrSnzen, határos lenni.
OrSnzgraben, határárok.
GrSnzuaufen. határdomb.
(JrSnzlinie, határvonal.
OrSnznachbar, tőszomszéd.
(jfrSnzpflock, határkaró m.
GrSnzstein, határkő.
OrSnzstrecke, határnyilám b.
Granzstreit, határper.
ÓrSnzweg, határút.
CrrSnzzeichen, határjel.
Öraphit, grafit á.
Graphittiegel,
grafittégely
ko.
Graphtolithen, graphtolithek

Grauwackenformation, keselykőképződmény á.
Grauwackenkalkstein, grauvakkemészkő f.
Grauwackensehiefer, kesely
pala, grauvakkepala f.
Graveur, vésnök pr>.
G r a r i g r a d a , gravigrada f.
Gravitation, nehezulés.
Greifapparat, fogószer, fogómű 6.
Greife, fogantyú ko.
Greifzirkel, öblös körző, vas
tagságmérő gé.
Greisen, jegeczfészek b.
Grelles
Itoheisen,
rikító
nyersvas ko.
G r e m i a l , testületi.
Grémium, testület.
Grieskohlen, szénmorzsa ko.
Griff, markolat, fogantyú,
fnyél, fül.
(írat, gerincz, orom é.
Griffelschiefer,
irópala f.
Gratbalken, sarokgerenda é.
Grathobel, ormozó gyalu é. G r i n d e l . görönd gé.
Grindelring, göröudesapka(xratis, ingyen.
rika gé.
Gratsparren, sarokszarufa é.
Gratstichbalken, sarokfiók G r i n d e l z a p f e n , göröndcsap
gé.
gerenda e.
G r i n s e n des Kupfers beim
Grau, szürke.
Schmelzen, olvadozás ko.
Graubraunsteinerz, pyroluG r i p h o s a u r u s , griphosaurus
sit á.
Grauer ííormalgneiss, szür
fke normálgneisz, freibergi Griszbeil, úsztató horog erd,
gneisz f.
Gritzbeil, úsztató horog erd.
G r a u g ü l t i g e r z , tetraedrit á. Grob, durva, darabos, nyers.
G r a u k o b a l t e r z , kobaltkéneg, Gröbe, darabos érez b.
syepoorit á.
Grobeingesprengt, darabo
Graumanganerz,
pyrolusit
san hintett á.
á.
Grobeisen, öregvas ko.
Graupe, göcsör ko., érczdara Grobeisenwalzen,
öregvas
z.
henger ko.
G r a u p e n r o s t , darapörköl ék Grobfeile, öreg reszelő gé.
ko.
G r o b h a m m e r , nagypőröly ko.
GrauspieszglanzerK, szürke Grobkalk, szemcsés mészkő,
antiinonércz á.
durva mészkő f.
Grauwacke, keselykő, grau- Grobkohle, darabos szén b.
vakke f.
G r o b k ö r n i g , nagyszemü.
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Grobschmied, pörölyös ko
vács.
GrobstroekstSnder, előheuger állványa pv.
Gros, en gros, nagyban.
Grossular, zöld gránát á.
Gröszé, nagyság, mennyiség.
Gröszenlehre, mennyiségtan.
Groszgletscherzeit,
nagy
jégár korszak f.
Groszhammer = Grobhammer, nagypöröly ko.
GroszJSbrig, nagykorú.
Groszjshrigkeit, nagykorú
ság.
Grosxkörnig, nagyszemü.
Grube, bánya, Grube ver
seiben , bányát berakni;
Grube verstürzen, bányát
beomlasztani b.
Grubenantheii, bányarész b.
Grubenarbeit, bányamunka
b.
Grubenarbeiter, bányaimuukás b.
Grubenaufnanine, bányaföl
mérés bm.
Grubenausbau, bányabiztonosítás b.
Grubenaufseher, bányaügye
lő 6.
Grubenbahnschiene, bánya
sín 6.
GrabenbahnscMenenwaÍKe ,
bányasínhenger ko.
Grubenbau, bányamivelés 6.
Grubenbefahrung, bányajá
rás b.
Grubenbeil, bányászfejsze b.
Grubenbesitzer, Bányatulaj
donos, bányabirtokos b.
Gritbenbetrieb, bányaüzem.
Grubenbtld, bányatérkép.
GrubenbfeHde, bányásssmées
b.
Grubenbrandy bányaégés.
Grubeacasse, bányapénztár.

-

Grubeneompass, bányatájasz
?«.

Grubeni'eld, bányatelek.
GrubenfÖrderung, belszállítás 6.
Grnbengas, bányagáz.
GrubengebSude, bányaépü
let.
GrubengefSUe, bányányeredék b.
GrubengezSke, bányászszer
szám.
Grubenhauptbefahrung, főbányajárás.
Grubenhausbalt, bányagaz
daság.
Grubenhemd, bányászing.
Gfubenholz, ácsolatfa 6.
Grubenhosen, bányásznad
rág.
Grubenhund, csille b.
Grubenkundlade, csilleszek
rény b.
Grubenhiiter, bányaör.
Grubenhutiuann,
bányaügyelő.
Grubenjunge, bányászinas.
Grubenkalk, veremmész.
Grubenkarte, bányatérkép.
Grubenkaue, bányakunyhó.
Grubenkittel, bányászkabát.
Grubenkleid, bányászruha.
Grubenklein, bányatörme
lék, morzsalék.
Grubenkohle, bányaszén.
Grabetllehen,
bányaado
mány.
Grubenlicht, bányamécs.
Grubenluft, bánya levegő.
Gpubenmaasz, bányatelekmérték.
Grubenmauerung, bányafa
lazat.
Grubeumütze,
bányászsü
veg.
Gubenrattung, beszámolás.
Grubenrisz, bányatérkép.
Grubenrock, bányász kabát.
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Grubenröstung, verempör
kölés ko.
GrubenscMcllt, bánya-mű
szak b.
Grübenschniiede, bányako
vács műhely b.
Grubenseil, aknakőtél.
Grubensteiger, bányaügye
ié.
Grubenstempel, támaszfa b.
Grubenteufe, bányamélység.
Grubentheil, bányarész b.
Grubenverkohlung, veremszenitós.
Grubenvei'sckienung, bánya
mérés m.
Grubenvorstand, bányatiszt.
GrubenwSckter, báüyaőr.
Grubenwasser, bányavíz.
Grubenwehre, sóvízgát sb.
Grubenwerk, bányamű.
Grubenwetter, bányalevegő.
Grubeziinmeriuann, bánya
ács 6.
Grubenzhnmerung, bányaácsolat, bányakötés b.
Grabeuzug, bányahuzat m.
Grünbleierz, zöldólomércz á.
Grund, fenék, alap, talp;
bergfreier Grund, szabad te
lek b.
Grundaushcbung, földkieme
lés é.
Grundbalkcn, fenékgerenda
é.
GíTundbau, alapzat é.
Grundbaum, talpfa é.
Grnndbegi'iff, alapfogalom.
Grundbesitzer, földbirtokos.
Grundbuch, telekkönyv.
Grundeigenthum, földbirtok.
Grundén, alapítani.
Griinder, alapító.
GrundflScke, alapterület.
Grundform, főalak á.
Grundgerecktsame, földbir
tokjog.

Grundgesetz, alaptörvény.
Grundgraben, alapárkolat é.
Grundherr, földbirtokos.
Grundhobel, völgyelő gyalu
Grundidee, alapeszme.
Grundklotz, alapfa.
Grundkux, földesúri bánya
rész 6.
Gründl, kis tengely gé.
Grundlage, alapzat.
Grfindlick, alapos.
Gründlichkeit, alaposság.
Grundlinie, alapvonal.
Grundlos, feneketlen, alapttalán, oknélküli.
Grundmasse, alapállomány f.
Grundmauer, alapfal é.
Grundmauerwerk, alapfala
zat é.
Gíundplatte, alaplap é.
Gründpfákl, alapkaró é.
Grundpfeiíer, alaposzlop é.
Grundprincip, alapelv.
Grundregei, alapszabály.
Grundrisz, alaprajz.
Grundsalz, földes só sb.
Grundsatz, elv.
Grundschnitt, síknyom.
Grundsckwelle, ászokj algerenda, párnafa, gadnár b.
Grundsohle, ászok, algerenda, párnafa, gadnár 6.
Gíundstein, alapkő.
Grnndstollen, altárna b.
Grundstreeke, főnyilám b<
Grundw&sser, fenékvíz é.
GruiidzinS, főldbér.
Grünsalz, zöldsó f.
Grüfisand, zöldhomok f.
Grünsandstein, zöldhomokkő
/"•
Grünspan, rézzöld.
Griinstein, zöldkő á.
Grünsteinporphyr, zöldkőporíir á.
Gruppé, csoport.
Gruppiren, csoportosítni.

Gtrus, morzsalék, hulladék.
Crryphaea, gryphaea f.
Crtthr, folyó sár.
Gíulden, forint.
Guldenstiick, forintos.
Gültíg, érvényes.
Grumpe, zagyló z.
Gurtbogen, boltöv é.
Ghirte, öv, heveder.
Gturtelgesims, övpárkány é.
O-nsz, öntés, m. t. öntvény
ko.
(xiiszbank, olvasztó pad pv.
Gíuszblei, öntött ólom.
Gfuszeisen, öntöttvas.
Gtuszform, öntvény minta ko.
Gíuszgeding, öntészszakmány
ko.
Griiszgckríitz beim Gieszen
des Kupfers, rézvakarék ko.
Guszhaut, öntvénykéreg ko.
Ghiszherd, olvasztó tűzhely
ko.
Gtuszhtttte, öntő csarnok ko.
(rliszlöffel, öntőkanál ko.
Gíuszlöffelring , öntőkanál
karika pv.
Cruszmauerwerk, öntött fala
zat é.
Cruszmeister, öntőmester ko.
Gruszmodell, öntvény minta
ko.
Oriisznaht, fércz, forradás ko.
Gruszpfanne, öntő üst, öntöke
ko.
Ctnszpfannentraggabel, öntőkehordó villa ko.
Gíuszprobe, öntés kérnie ko.
Ghiszstahl, öntött aczél ko.
Gmszstahlkönig, öntöttaczólbocs ko.
Gfnszstahlofen, aczélöntő pest
ko.
Gtttszstahltiegel, aczélolvasztó tégely ko.
Gnszwaare, öntött áru, önt
vény ko.
Gruszwerk, öntőmű ko.

Gfilt hüttenmannisches, olvasztmány ko.
Grutaehten, vélemény.
Gutartig, jónemü.
Griiter regelniSsziger Ofengang, szabályos olvasztási
folyamat ko.
Gtutgewicht, ráadás
Gmtkaben, követelés.
CrUtheiszen, jóváhagyni.
Gutrösten, végig pörkölni
ko.
Grutsckreiben, javára írni.
Gfutspreehen die Salzsoole,
forralhatónak mondani sb.
Grutsteken, jótállani.
Gyps, gipsz á.
Gypsofen, gipszkemencze.

H.
Haarförmig, hajszálalaku.
Haargold, hajszálalaku arany
á.
Haarkies, nikolkéneg á.
Haarkupfer, bojtréz ko.
Haarröhrchen, hajszálcső.
Haarschlacke, hajszövetü sa
lak ko.
Haarsieb, szörszita ké.
Haarsilfoer,
hajszálalaku
ezüst á.
Haarzirkel, osztókörző m.
Habén, adott, követel.
Habét, adott, követel.
Hacke, kapa, fejsze.
Hacken, horog 6.
Haekiger Bruch, fogas törés.
Hackig, horgos, fogas.
Hadriges Eisen, rongyos vas
ko.
Hafon bei Blaufarböfen, kékszintégely ko.
Haftung, jótállás, kezesség.
Haftungsnrkurde, kezesié
vel.
Hagebuche, gyertyánfa.
Ha*gewald, tiloserdő.

Haggen, horog, telérkőnyők
6.
Halni, csap gé., Hahn beim
Frischen, félkészvas ko.
Hahnbalken, kakasülő é.
Hahnsteuerung, csapválto
gató gé.
Haid = Kappe, bomlokfa b.
Haidingerit, 1. Berthierit.
Haken, horog, gamó, kampó.
Hakenband, horgaspánt é.
Hakenbolzen, horogszeg é.
Hakenförmig, horgas.
Halbbau, felibe mivelős.
Halbcylindrisch, félhengerded.
Halbdach, félfödél é.
Halber Thürstock, félajtó
b.
Halbfertig, félkész.
HalbflSchige Gestalt, feles
alak á.
Halbgar, féligkósz ko.
Halbgeschosz, félemelet é.
Halbhoehofen, középolvasztó
ko.
Halbiren, ketté osztani.
Halbirtes Roheisen, tarka
nyers vas ko.
Halbirung, felezés.
Halbirungspunkt,
felező
pont.
Halbiruugssystem, felezési
rendszer.
HalbjShrlich, félévenként.
Halbjahrig, féléves.
Halbkreis, félkör.
Halbkugel, félgömb.
Halblicht, félhomályos ko.
Halbmesser, félátmérő, su
gár.
Hall)opál, félopál á.
Halbprodukt, félkész ter
mék ko.
Halbrund, félkerek, fólgömbölyü.
Halbsíiulc, féloszlop é.
Halbstahl, vasasaczél ko.

Halbwallonschmiede, félval
lonkészelés ko.
Halbzirkel, félkör.
Halde, hányó b., Erzhalde,
órczhányó ;
Berghalde ,
meddő hányó; Schlacken
Halde, salakhányó.
Haldenberge, hányótörecs b.
Haldenerz, hányóércz 6.
Haldenknttnng, hányókutatás b.
Haldcnprobe,
hányókémle
ké.
Haldenputzka, feltörő kala
pács b.
Haldcnsturz, buktató, hányótór b.
HaldenwSschc, hányómosás
b.
|
Halit, kősó á.
Hallbursch, sóbányamunkás
sb.
Hallor, sóbányamunkás sb.
Halobia, halobia f.
Halolde, sőképzök v.
Halotechnik, sóbányamiveléstan sb.
Hals des Krummzapfens, csap
nyak gé., Hals der Retorte,
a göreb nyaka »., der innere Hals, torok.
Halseisen, nyaklóvas é.
Halslagerpfanne, nyakper
sely ko.
Halsring, nyakkarika 6.
Halsstück des Freifallbohrers,
fúrónyak, nyakrész b,
Halszapfen, nyakcsap gé.
Halt, tartalom b.
Haltgcdinge, fémszakmány
b.
Haltba uer, fémszakmányos
vájár 6.
Háltig, tartalmas b.
Haltkette, tartójáncz.
Haltring, tartókarika.
Haltzange, tartóíbgó gé.
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Haltzettel, tartalomjegyzék
ké.
Halurgíe, sómiveléstan sb.
HSmatit, vasoxyd, vörösvasérez, vörösvaskő á.
Hamiten, haraitek f.
Hammer, kalapács, pőröly ;
Stirnhammer, homlok pő
röly ;
Aufwerfhammer,
nyakpőröly ; Schwanzhammer, billegőpőröly; Grobhammer,
nagypöröly;
Streckhammer , nyujtópőröly; Zainhammer, rudacspőröly; Blechhammer, lemezpőröly;
Tiefhammer,
mélyítő pőröly; Planirhammer,
Schlichthanimer,
egyengető pőröly; Polirhammer, simító pőröly;
Breithammer, lapító pőröly;
Patschhammer, boespőröly;
Dampfhammer, gőzpőröly
ko.
Hammer = Hammerwerk,
hámor, pőrölymű ko.
Hanimerauge, kalapácslyuk.
Hammeraxt, fokosfejsze.
Hammerbahn, verőfok ko.
Hammerbar, kovácsolható.
HSmmerbarkeit, kovácsolhatóság.
Hammerbleeh, vert lemez
ko.
Hammerchabotte, üllőtok ko.
Hammereisen, vertvas ko.
Hammerfeder, pőröly nyél
ko.
Hammerfluther, hámori víz
fogó ko.
Hammergar, nyújtható ko,
Hammergarkupfer, kószréz
ko.
Hammergarmachen, rézvógkészelés ko.
Hammergerfist, pőröly áll
vány, verőszék ko.

Hammergesenke, mélyített
csapok ko.
Hammergrindel, pöröl ygörönd ko.
Hammerhelb, verőnyél ko.
Hammerbülse, verőtok ko.
Hammerkeil, verő ék ko.
Hammerknecht, pőröly tá
masz ko.
Hammerkopf, pőrölyfej ko.
Hammermeister, pőröly mes
ter ko.
Hammerrad, pőrölykerék ko.
Hammerpauke,
bütyökko
rong ko.
Hammerradwellc, pőrölygörönd ko.
Hammerschaffer, pőrölymű
ügyelő ko.
Hammersehlacke, végsalak
ko.
Hammersehlag,
sziporka,
reve ko.
Hammerschmied, kovács ko.
Hammerseele, verő ék ko.
Hammerstiel, verőnyél ko.
Hammerstock, üllőtőke ko.
Hammerstubl, verőszók ko.
Hammerweich, pőrölysalak
ko.
Hammerzeichen, pörölyj egy
ko.
Hammerzeug,
pőröly szer
szám ko.
Hampiana, hampiana f.
Haiidaiiibosz, kézi üllő ko.
Handarbeit, kézimunka.
Handarbeiter, kézmives.
Handbalg, kézi fúvó ko.
Handbcil, balta, szekercze é.
Handbohrer, félkézfúró, kis
fúró é.
Handbuch, kézikönyv.
Handcompass, kézitájasz m.
Handdrehbank, kézieszterga
gé.
Handdr ncker am Thürschlosz,
kilincs é.
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Jfandeinlösung, kézi váltás Handstreckwerk, kézi nyujpv.
tómü pv.
Handel, kereskedés.
Handstück, ásványpéldány b.
HandelsMei, áruólom ko.
Handtrögcí, kézitekuő 6.
Jlandelsglíitte, árutnázag ko. Handwago, kézimérleg'.
Handelsverkehr, kereskedel Handwcrk, mesterség.
mi forgalom.
Handwerker, kézmives.
Handfííustel, kézi kalapács, Handzirkel, kézi körző m.
félkéz kalapács b.
Handzugramine, kézi czölöpHandgeld, foglaló.
verő é.
Handgriff, kézfogás, marko Hanfdichtung, kendertömet
lat.
gé.
Handhabe, fogantyú, nyél, Hanflicderung, kendertömefül.
dék gé.
Handhaminer, fólkéz kala Hanfseil, kenderkötél.
pács.
HSngMgel, függő foglalók,
Handhobelinaschinc,
kézi
függő kengyelvas é.
gyalugép pv.
HSngcompass, fülestájasz m.
Handkassa, kézipénztár.
Hangeband, függőkapocs é.
Haildkaui* beim Goldeinlösen, HSngcbank = Eallthür, csa
kézi váltás b.
pópad b. = das oberste
Schlacb tschloss, aknatorok
Handkrückel am Bohrappab.
rat, kormányrúd b.
Handlanger, napszámos.
HSngeoankbander,
csapó
Handlangerarbeit, napszá
padfoglalók b. .
mos munka.
H8ngebankschürzl,
csapó
Handlung, üzlet; Berghandpad emelő láncz b.
lung, bányaüzlet; Eisen- Hangebaum, vitlagörönd 6.
handlung,
vasgyáriüzlet; HSngelbrücke, függő híd é.
Hüttenhandlung, kohóüzlet HSngeMhne, függő állás 6.
b.
HSngeisen, függőkapocs é.
Handpumpe, kézi szivatyú Hangén einen G-egenstand in
den Schacht, leereszteni b.
gé.
Hangéiul, das Hangende, fedü
Handramme, kézisulyok é.
6.
Handrisz, vázlat.
Hangendkluft, fedü ér b.
Hiindsiigc, kózilürész é.
fedüvágat
Handscheidimg, kézi külö- Hangendschlag,
b.
nítés 6.
HandschlSgel, nagy kalapács Hangenddtruinm, fedüszakadék b.
b.
Handschmiedefeuer, kisko- Hangendverquerung, fedükeresztezés b.
vácstűz é.
Hanggerüst, függőállvány á.,
Handschrift, kézirat.
függöküszöb b.
Handsieb, kézi szita.
HSngliaggeii, függőhorog gé.,
Handskizze, vázlat.
függesztő horog JS.
Handstachel, piszkavas ko.
Handstössel, döngölő ko.
Hangkette, függesztő láncz
a.

Há'ngklaniiner, függesztő ka
pocs z.
HSnglatte, függőlécz m.
HSngsaule, függőoszlop, fel
kötő oszlop 6.
HSngschacht =
Förderschacht, szállító akna 6.
HSngschlicsze, fűggökapocs
é.
HSngschraube, függőcsavar
z.
Hangscil, aknakötél 6.
HSngstSnder, függőállvany
gé.
Hangstange, függesztő rúd z.
HSngwerk, 'függesztek, füg
gőszék é.
HSngzeug, függesztek, füg
gesztő műszer bm.
Happ = Gumpe, zagyló z.
Happenhrett, zagyosztó z.
Happenklotz, tekecs z.
Harke = Rechen, gereblye.
Harnisch am G-esteine, kővért b.
Hart, kemény.
HartMei, kemőnyólom, an
timonólom ko.
Hartbruch, Hártling bei der
Zinngewinnung, ónmedve
ko.
HSrte, keménység.
HSrtcfoorstcn beim Stahl,
edzési szálkák ko.
Harteisen = Eeinkorneisen,
finom szemcsésvas ko.
HSrten den Stahl, edzeni ko.
ffitrtenrisz,
edzési repedés
ko.
HSrtescala, keménységi fo
kozat.
HJirtetrog, edzőválu ko.
Hartflosz , = Spiegeleisen ,
keményöntecs ko.
Hartgusz, keményöntet ko.
Hartköbaltkies, kemény kobaltkóneg, arzénkobalt á.
HSrüing, medve ko.

Hartloth, kemény forrasztó
szer gé.
Hartlöthen, keményen for
rasztani gé.
Hartmanganerz, psilomelan
á.
Hartmeiszel, hidegen véső,
edzettvésö gé.
Hartrenneisen, vastárcsa ko.
Hartrennen, tárcsázni vasat
ko.
Hartschricke am Stahl, külrepedések ko.
Hartstein, csurgatott kénv
ko.
Hartsteinschmelzen, csurgatottkénvolvasztás ko.
Hartstöck, rézbuga ko.
HSrtungsgewöllbe, edző mű
hely pv.
Hartungsofen,
edzőketnencze pv.
HSrtungsring,
edzökarika
pv.
HSrtungstrog, edzőteknő gé.
Hartwalze, edzetthenger ko.
Hartwalzenschale, keményhensrer hüvelye ko.
Hartwasser, edzővíz ko.
HSrtung, edzés ko.
Hartwerk, ólmos réz; dürres
Hartwerk, ozüsttelen ólmos
réz; feistes Hartwerk, dús
ólmos réz ko.
Hartzerrenlboden, vastárcsa
ko.
Hartzerrcnnen, tárcsázni ko.
Hartzerrenfeuer,
vastárcsa
tűzhely ko.
Hartzerrenhammer, tárcsa
hámor ko.
Harz, gyanta; Harz fossiles,
ásatag gyanta.
Hasé, = Hahn, félkószvas
ko.
Haselgebirg,
sótartalmú
agyag sb.
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Jasen, zsugorodott vaspörkölék ko.
Haspel, vitla; einmatmischer
Haspel, egyesvitla b.
Haspelbaum, vitlagörönd b.
Haspeldralitseil, vitlára va
ló huzalkötél b.
Haspelförderung,
vitlázás
b.
Haspelgerüst, vitlaszék 6.
Haspelgestelle, vitlaszék b.
Haspelhorn,
vitlaforgatyú,
vitlafogantyú b.
Haspelnund, vitlacsille b.
Haspelknecht, vitlás b.
Haspelkübel, vitlabödön b.
Haspeln, vitlázni b.
Haspelpfadeisen, vitla csap
fészek b.
Haspelrad, vitlakerék b.
Haspelrundstein,
vitlago
rönd 6.
Haspelschurz,
csatlóláncz
vitlakötólhez b.
Haspelseil, vitlakötél 6.
Haspelsetzen, vitlát állítani
6.
Haspelstrebe, vitlatámasz b.
Haspelstfitze, vitlaszék b.
Haspelzieher, vitlás 6.
Haspenbohrer, horogszeg fú
ró 6.
HSspler, vitlás 6.
Hau, vágat b.
Haubar, vágható fa.
Haube am Treibherde, üzelőkupak ko., Haube am
Meiler, boksatető.
Haubenventil, süvegszelep
gé.
Haue, kapa b.
Hauen, vájni b.
Hauer, vájár b.
Hauerarbeit, vájármunka 6.
Hauergedinge,
vájárszak iaány 6.
Hauerlohn, vájárbér b.

Hauer schaft, váj árszem ól yzet 6.
Hauerschicht, vájármüszak
6.
Hauersteig, vájár ösvény b.
Haufen = Haufwerk, hal
maz.
Haufenanialgaination, halmazfoncsorítás ko.
Haufen = Meiler, fekvő
boksa.
Haufenröstung , halmazpör
kölés ko.
Haufenverkohlung, halomszenítés.
Haufig, gyakran.
Haufwerk, halmaz.
Hauptachse, főtengely á.
Hauptarbeit, fődolog.
Hauptarm, főküllő gé.
Hauptbalken, mestergerenda
é.
Hauptbau, főmivelés b.
Hauptbeckcn, főmedencze.
Hauptbefahrung, közszemle,
közjárás, főbejárás, fő bányaj arás 6.
HauptbescMftigung, főfoglalatosság.
Hauptbetriebsplan, fő üzem
terv b.
Hauptbuch, főkönyv.
Hauptbiihne, főállás 6.
Hauptdamm, főtöltés, fogát.
Haupteinbau, fő vájat b.
HSuptel, fejkészlet z.
Hauptflbtz, főülep b.
Hauptgang, főtelér 6.
Hauptgeding, főszakmány 6.
Hauptgesims, főpárkány é.
HauptgespSrre, föszaruzat é.
HauptgestSnge, főrudazat gé.
Hauptgevier, főkeret b.
Hauptgewerke, főrészes 6.
Hauptgvubenbau, fő bányamivelés b.
Haupthorizont, fő horizont
b.
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Hebekeil, emelőék b.
Hebekneeht, emelcs z.
Hebekrahn, emelőcsiga, gém
gé.
Hebel, emeltyű.
Hebelarm, emeltyűkar gé.
Hebelatte, nyílemelcs s.
Hebelprlige werk, em el tyűs
verögép pv.
Hebelsegment beim Gichtgaafang, körszeletes emel
tyű ko.
Héber, SZÍVÓCSŐ gé., gekrümmter Héber, kanyarsztvó gé.
Heberad, emelökerók gé.
Heberbaroineter, szivócsöves légsulymérő.
Hebesehraube, emelőcsavar
ge.
Hebestange, emelőrúd.
Hebetatze, bütyök z.
Hebezeug, emelőszer gé.
Hebling, nyílemelcs z.
Hebring, emelőkarika gé.
Hebxmg, emelés, emelkedés.
Heft, nyél, markolat, fogó,
fogantyú, szár, füzet.
Heftblech, bádogkapocs é.
Hefteisen, szorítóvas gé.
Heideholz, oldalfa 6.
Heilanstalt, gyógyító inté
zet.
Heilbar, gyógyítható.
Heilen, gyógyítni.
Heilinittel, gyógyítószer.
Heimbauen,
visszamivelni
b.
ni.
Hauskalteriseh, takarékos. Heimfall, szabadba jutás 6.
Hausse, árszökkenés.
Heimfallen, szabadba jutni
Hamverk, vájmány 6.
b.
Hauynophyr,
hauynophyr Heiinlieh, alattomosan.
Heimsagen, visszabocsáta ni
fadományt b.
Hebeapparat, emelő készülék
Heimsagung, visszabocsátás
gé.
6.
Hebearai, cnielcs gé.
Hebebalken, emelőgerenda. ÍTHeisz, forró, izzó, meleg, tü
zes, heves.
Hebedaumen, bütyök a.
Hebeeisen, emelővas.

Hauptkranz beim Troibherd,
főpárkány ko.
Hauptlager, főtelep 6.
Hauptlehen, főadomány b.
Hauptmauer, főfal é.
Hauptmerkmal, főjelvény.
Hauptmulde, főteknő 6.
Hauptort, fővájatvég b.
Hauptregel, főszabály.
Hauptsattel, főnyereg b.
Hauptschacht, főakna 6.
Hauptseliwierigkeit , főnehézség.
Hanptsparren, főszarufa é.
Hauptsteinkohlenformatioil, fő kőszénképződmény
fHauptsteuerungscylinder,
fő váltogató henger gé.
Hauptsteueningskolben,
fő váltogató tolony gé.
Hauptstollen, főtárna 6.
Hauptstrasze, országút.
Hauptstrecke, főnyilám 6.
Haupstreicben des Gangos,
főcsapás b.
Hanptsumme, főösszeg.
Hauptthor, főkapu é.
Haupttliür, íőajtó é.
Haupttreppe, főlépcső é.
Hauptrumiu, főszakadék 6.
Hauptyerflaclien, födőlös b.
IIaus, ház.
Hausban, házépítés.
Hausgrund, háztelek.
Haushalten, takarékoskod
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Heisze beim Stahlfrischen,
nyersvasadag ko.
Jleiszflttssig, hevenfolyó ko.
Heiszgarergang, heves ké
szei ő folyam ko.
jjleiszluftmaschine, hivített
léggel hajtott, gép gé.
Heitze beim Stahlfrischen,
nyers vasadag ko.
Heitzeffeet, fűtési hatály gé.
Heitzen, futni.
Heltzer, fűtő.
HeitzflSche, fűtő felület gé.
Heitzkammer, tüzszekrény
gé.
Heitzkasten , fűtő szekrény
ko.
Heitzkraft, fűtő erö gé.
Heitzmaterial,
tüzelőszer,
tüzelek.
Heitzofen, fűtő kemencze é.
Heitzöffnung, fűtő lyuk gé.
Heitzraum, tűzhely gé.
Heitzrohr, fütö cső gé.
Heitzthiir, fűtő ajtó gé.
Heitztliürralimen, fűtő ajtó
keret ko.
Heitzuiig, fűtés.
HeitzverinOgen, fütftképesség.
Helb, == Hammerhelb, verő
nyél ko.
Helbring, verőnyélkarika ko.
Helfen, segítni.
Helfer, segéd.
Helfgerier, segédkeret b.
Hfilfthürstock,
segédajtófél
6.
Helfstempel, segédtámasefa
6.
Hell, világos.
Helleflinta, helleflin.ta f.
Helm, verőnyól ko.
Helineiseii bei Puddelőfen.
nyeles rúd ko.
Helmhaminer, nyeles pöröly
ko.

Helmring beim Hammer ,
nyélkarika ko.
Heiniclialcit, rézbizmutkóneg
á.
Heniie'drische Gestalt, feles
alak á.
Heinimorpb.it, 1. Kalamin.
Heniiorthotypes
System,
egyhajlásu rendszer ó.
Hemmeisen,
fókezőtalp,
akaszték.
Heuimen, gátolni, fékezni,
akadályozni.
Hcmmnisz, akadály.
Hemmschuh,
fékezőtalp,
akaszték.
Hemmnilg, gátolás, akadá
lyozás, fékezés.
Henkel; fül.
Hepatit, baryt á.
HeraMahreu, lemenni b.
Herabfahrt, lemenetel b.
Herabfallen, leesni.
Herabflöszen, leusztatni.
Herablassen, lebocsátani.
Herabreiszen, lebontani é.
Herabrollen, legurítni, legu
rulni.
Herabschieszen, lerepeszteni
b.
Herabsenkeln, lefuggélyezni
b.
Herabsprengen, lerepeszteni
6.
Herabstürzen, leomlani, le
buktatni b.
Herabtragen, lehordani.
Herabwalzen, legördítni.
Herabziehen, levonni.
Heraufbringen, felhozni.
Heíauffahren, fölszállni ak
nában b.
Heraufsteigen, fölhágni.
Heraufzicnen, felvonni.
Herausarbeiten, kidolgozni,
kivájni 6.
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Herauslbauen aus dem Fel de,
túl váj ni 6.
Herausforechen, kitörni.
Herausforingen, kihozni, kihozatal.
Herausdrehen, kicsavarni.
Herausfakren, kiszállni ak
nán b.
Herausfallen, kiesni.
Herausflieszen, kifolyni.
Herausfördern, kiszállítani
6.
Herausgeben, kiadni, vissza
adni pénzből.
HerausgeMhr, ki járandóság.
Heraushaggen, kihorgolni.
HerausMngen, kiakasztani.
Heraushelben, kiemelni.
Heraushelfen, kisegítni.
Herausholen, kihozni.
Herausklaufoen, kiválogatni.
Herauslaufen, Ifiszállítani b
Herauspumpen, kiszivatyúzni.
Herausquellen, kibuzogni.
Herausrinnen, kifolyni.
Heraussehlagcn, kiütni, ki
vájni 6.
Herausschleppen, kiszállíta
ni 6.
Herausstoszen, kilökni.
Heraussuehen, kikeresni.
Heraustragen, kihordani.
Herauswaschen, kimosni.
Heraüswinden, kivitiázni 6.
Herausziehen, kibúzni.
Herd, tűzhely ko.
Herd, die Feuergrube des
Frischherdes, készelő tűz
hely ; Herd, der Boden der
Flammöfen, szivag ko.,
Herd , bei Waschwerken ,
szer ; Kehrherd, seprőszér;
Stoszherd, lökőszér z.
Herdafter, széralja a.
Herdasehe, = Gestübbe, porhany; = die erste Glatte,
fölzék mázag ko.

Herdaufberelten, szivagmo"
sás ko.
Herdblech beim Treibherd,
védő lemez ko.
Herdlboden,
tűzhelyfenék
ko.
Herdbodenschutzplatte, fe
nékvédő lap ko.
Herddrang beim Treiben ,
habzás ko.
Herdeinfassung, tűzhelyke
ret é.
Herdeisen, = Kühleisen, ol
dalvas, pesthűtő ko.
Herdfluth, zagyár z.
Herdfriscíien, tűzhelyen kószelés ko.
HerdgemSuer, tüzhelyfalazat
ko.
Herdgewölhe, tűzhelybolto
zat ko.
Herdgrube, fémgödőr ko.
Herdgusz, talajöntés, talaj
öntvény ; offener Herdgusz,
nyilt; geschlossener Herd
gusz, fedett talajöntés ko.
Herdkelle, öntőkanál ko.
Herdknecht, szértoló a.
Herdkopf, szérfej z.
Herdkopfeisen, szérfejvasalás z.
Herdkopf ring, szérfej karika
Z.

Herdmaehen, tűzhely aljának
készítése ko.
Herdmasse, tűzhelyanyag ko.
Herdmergel, tűzhelymárga
ko.
Herdofen, tűzhelypest ko.
Herdplatte, tűzhelyfenék ko.
Herdputzka, szérsulyok ».
Herdraum, tüzhelytér ko.
Herdrinne, szércsatorna a.
Herdschaufel, olvasztó lapát
ko.; szérlapát z.
Herdschlagen, döngölni ko.
Herdsohle, tüzhelytalp ko.
HerdstaM, tűzhelyaczól ko.

Herdstein, olvadókő ko.
Herdsteinkante, olvadókő éle
ko.
Herdstöszel,
tűzhely bunkó
ko.
Herdstube, szerelő terem a.
Herdverkleidungsplatte,
tüzhelyburkoló lap ko.
Herdwand, pestoldal ko.
Herdzunge, csapófej *.
Hercinbreelien, lemivelni b.
Hereinkeilen, leékelni b.
Hereinlasseu, bebocsátani.
Hereinstürzen, beomlani.
Hereintreiben, lerepeszteni
b.
Hergang, folyamat.
Herkömuilich, szokásszerü.
Hermetisch, légmentes, léghatlan.
Herr, úr.
Herrseliaftlich, urasági 6.
Herstellen, helyreállítani.
Herstellbar, helyreállítható.
Herstellungskosten, helyre
állítási kötségek.
Herz. (Kern eines gerösteten
Erzos), dús mag ko.
Herzschrau.be, köldőkesavar
m.
Hespc, horogszeg b.
Hessonit, gránát á.
Heterogén, különnemű.
Hetholz, = Kappe, homlokfa b.
Heuraufe, jászolrács.
Hexae'der, koczka, szabályos
hatlap, hatos alak á.
Hexaedriscb.es System, hatlapi rendszer á.
Hexagonale Prismen, hat
szöges oszlopok á.
Hexagonale Pyrainiden, hat
szöges piramisok á.
Hexagonales System, hatszöges rendszer á.
Hexakisoctaé'der, negyvennyolczas alak á.

Hexakistetraeder, hatszornégy-huszonnyégyes á.
Hicb, vágás.
Hiebfiihrung, vágat b.
Hilfsbau, segédvájat 6.
Hilfsdocke einer Drehbank,
segéd szorító gé.
Hilfsgcriere, segédkeret 6.
Hilfsjoch, segédjárom b.
Hilfskranz, segédkáva 6.
Hilfsschacht, segédakna b.
Hilfsstempel, segédtáinaszfa
b.
HilfsstolleH, segódtárna 6.
Hilfsthiírstock,
segédajtó
fél b.
Hilfszins, segédmunka díj 6.
Himbeerspatli,
mangánpát
áHímmel, mennyezet sbHimmelnagel, főtelécz sb.
HimmelverStzung, főteoldás
sb.
Hinabfahren, leszállani ak
nába b.
Hinabfallen, leesni.
Hiuabgleiten, lecsúszni.
Hinabrollen, legördítni, legurítni.
Hinabstürzen, lebuktatni.
Hinabwerfen, levetni.
Hinaufarbeiten, fölfelé mun
kálni.
Hinanfbringen, fölvinni.
Hinauífahren,
fölszállani
aknában 6.
Hinaufschaffen,. feltakaríta
ni.
Hinaufschickeu, felküldeni.
Hinaufsteigen, felhágni.
Hinauftragen, felhordani.
HiiiaufzieUen, felvonni.
Hinausfahren, kiszállani ak
nából.
Hinauslaufen, kiszállítni, kitakarítni b.
Hinausleuchtea, kivezetni 6.
Hinausschaffen, kihordani.
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Hindern, akadályozni.
Hinderlich, akadályozó.
Hindernisz, akadály.
Hineinfahren, beszállani ak
nába b.
Hineinstürzen, bebuktatni b.
Hiiieintreiben, behajtani.
Hineinziehen, bevonni.
Hingehörig, hozzátartozó.
HinlHllglich, elegendő.
Hinreichend, elegendő.
Hinterachse, hátulsó tengely.
Hinteransicht, hátsó kép.
Hinterbacke bei Hochöfen,
hátsó oldalkő ko.
Hinterfeilte Form, előajku
lukatok ko.
Hintergebaude, hátulsó épü
let.
Hlntergestell, olvadó hát ko.
Híntergrund, háttér.
Hinterknobbeln beim Eisenhochofen, hátkő ko.
Hinterlasscnschaft, hagya
ték.
Hinterleder, farbőr b.
Hintermaul an der Form,
hátsó ajak ko.
HintersSule beim Hammerwerk, rugótámla ko.
Hinterschlich, utómara z.
Hinterseite des Ofens, pest
hát ko.
Hinterwand, pesthát ko.
Hinterzacken, tűzhely hát
lapja ko.
Hinüberführen, átvezetni
Hinilberschaffen, átszállítni.
Hinwegthun, elrobbantani b.
Hinwirken auf etwas, oda
munkálni.
Hinwurfscklicli,
ülepített
mára a.
Hinzuaddiren, hozzáadni.
Hinzubauen, hozzá építni.
Hipparion, hipparion f.
Hippopotaimis,
hippopotamus /.

Hippuriten, hippuritek f.
Hippurítenkalk,
hippuritmészkö f.
Hirnholz, harántfa.
Hirnleiste, homlokszegély e.
Historisch, történelmi.
Hitze, hő, hőség; Rotbglühhitze, veres izzó hőség;
Schweiszhitze, hegesztő hő
ség ; Weiszglühhitze, fehér
izzó hőség; Gregenhitze, for
rasztó hőség ko.
Hitzeu, hevítni, izzítani ko.
Hltzig, heves.
Hitziger Gang, heves olvasz
tási folyamat ko.
Hitziges Kupfer, forró réz
ko.
Hobel, gyalu é.
Hobelbank, gyalupad é.
Hobelbankeisen, gyalupad
kapocs é.
Hobcleisen, gyaluvas c.
Hobelmaschinc, gyalugép gé.
Hobelmesser, gyalukés pv.
Hobeln, gyalulni.
Hobelschlitten an Hobelmasehineű, gyaluszánka gé.
Hobelspahn, gyaluforgács é.
Hobelstander an Hobelmaschinen, gyaluállvány gé.
Hobeltisch an Hobelmaschinen, gyaluasztal gé.
Hobeltischbahn an Hobelmaschinen, gyaluasztal vá» gánya gé.
Hochachtiiűg, nagyrabecsü
lés.
Hochacütungsvoll, tisztelet
teljes.
Hochdruck, magas nyomás
gé.
Hochdmckniasehine, magasnyomatu gép.
Hochebene, fensík.
HoeMache, síktető f.
Hochgebirge, magashegység.
Hochland, felvidék.
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Hochofen, magaspest, nagy
olvasztó ko.
Hochofenarbeíter, olvasztó
munkás ko.
Hochofencampagnc, olvasz
tási szak ko.
Hochofengase, torokgáz ko.
Hochofcngedinge, olvasztó
szakmáDy ko.
Hochofengusz, nyersvas ön
tés ko.
Hochofenmeister, olvasztó
mester ko.
Hochofenprocess, nagyol
vasztói vegyfolyatn ko.
Hochofenschlacke, nagyololvasztói salak ko.
Hochöfner, 1. Hochofenar
beíter.
Hochpladteau, fensík.
Hochstamiuig, szálas.
Hochvcrdient, nagyérdemű.
Hochwald, szálerdő.
Hof, udvar.
Hoffnungsbau, remény vájat
b.
Hoffnungslos, reménytelen.
Hoffnungsschlag, reményvá
gat b.
Hoffnungsvoll, reményteljes.
Hofkammer, udvari kamara.
Hofkanzlei, udvari cancellaria.
Höflichcs Cfebirge, remény
teljes kőzet b.
Hofrath, udvaritanácsos.
H8he, magasság.
Höhenbestimniung, magas
ságmeghatározás m.
Höhenkreis, magassági kör
m.
Höhenmesser, magasságmérő
m.
Höhenunterschied, magas
sági különbség m.
Hohl, üres.
Hohlbohrer, ürfúró.
Hohleisen, ürvéső.

Hohlkelle, homorú párkány
é.
Hohlladen, űrrel tölteni 6.
Tíohlmaasz, űrmérték.
Hohlsckneide, köréi é.
Hohlziegel, öblös tégla é.
Hohofen, 1. Hochofen.
Hölle, Höllonmauer beim
Treibherd, lángfal ko.
Holm, kapocsfa é.
Holoédrische (restalt, teljes
alak á.
Holz, fa, bituminöses Holz,
szurkosfa; fossiles Holz ,
ásvány faszén, lignit.
Holzanbau, erdősítés.
Holzart, fanem.
Holzauszeichnen, fátkijelöl
ni.
Holzbahn, fapálya, facsúsztató.
Holzbalg, fafúvó ko.
Holzban, faépítmény é.
Holzbedarf, faszükséglet.
Holzbohrer, fafúró.
Holzdamm, fagát b.
Holzdarrofen, faszárító kemencze ko.
Holzdarrwagen,
faszárító
szekér ko.
Holzdepot, farakhely.
Holzerkauf, favétel.
Holzerzengung, fatermelés.
Holzfííller, favágó.
Holzfertiger Meiler, kész
bogsa.
Holzflösser, tutaj os.
Holzgas, fagáz.
Holzgaspuddlingsofen, fagázkavarópest ko.
Holzgasschweiszofen, hegesz
tő fagázpest ko.
Holzhandel, fakereskedés.
Holzhauer, favágó.
Holzhieb, favágás, vágás.
Holzkohle, faszén.
Holzkohleneisen, faszénnel
termelt vas ko.
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Holzkohlenofen,
faszénnel
olvasztó ko.
Holzkonstruktion, faszerke
zet c.
Holzlegstiítte, farakóhely.
Holzmangcl, fahiány.
Holzpflanzung, faültetés.
Holzpflasternng, faburkolat
é.
Holzpreise, faárak.
Holzprod aktion, fatertnelés.
Holzrechen, gereblye, usztatási gereblye.
Holzriese, csúsztató.
HolzschStzung, fabecslés.
Holzschindel, fazsindely.
Holzschlag, favágás.
Holzschnitt, fimetszet.
Holzschwcmmén, úsztatni.
Holzstainm, fatörzs.
Holztransport, faszállítás.
Holzírift, usztatás.
Holzung, faízás.
Holzungsservitut,
faízási
szolgalom.
Holzvcrbindung, fakötés é.
Holzverkauf, faeladás.
HolZTOrrath, fakészlet.
HolzwSchter, faőr.
Holzwand, faoldal é.
Holzwerfer, íahányó 6.
Holzzinn, rostos ónkő á.
Homogén, hasonnemü.
Homogenitat, hasonneniüség.
Homonym, basonnevü.
Honor&r, tiszteletbeli.
Honorál", Honorárium, tisz
teletdíj.
Honoriron, díjazni.
Hordó beim Eisenhocbofen,
kastapadék ko.
Horizont, horizont, színtáj,
szint.
Horizontal, szintes, vízszin
tes b.
Horizontalebene, vízszintes
sík.

HorizontalMck*, vízszintes
sík.
Horizontalkrois, vízszintes
kör.
Horizontallinic, vízszintes
vonal.
Horizontalsehranbe, szinte
ző csavar m.
Horizontalwalze, fekvő hen
ger ko.
Hornamfoosz, szar vasüllő ko.
Hornblende, amphiból, szarutünle f.
Hornblenclegestein, szarutünleszikla f.
HornMendegneiss, szienitgneisz f.
Hornblendeporpliyr, szarutünleporfir f.
Hornblendeporphyrit, amphibolporfirit f.
Horublendeschiefer, amphi
ból pala, szarutünlepala f.
Hornfels, szarukőszikla f.
Hornhaspel, vitla b.
Hornsilber,
kerargyrit,
ezüstchlorid á.
Hornstatt, vitlahely 6.
Hornstein, szarukö, kovakő
á.
Hornstcinporpliyr, szarukőporfir á.
Hörsaal, tanterem.
Hosenrohr, U-alaku cső ko.
Hospitál, kórház.
Hiil), emelés, járat gé.
Hubgcsehwiudigkeit, emelé
si sebesség, járat sebesség
gé.
Hubhöhe, emelés-járat-ma
gasság gé.
Hubpunipe, szívó szivatyú gé.
Hubwasser, emeltvíz gé.
Hubwechsel, járatváltás gé.
Hubzahl, emelések száma,
járatok száma gé.
HubzShler, emelés számláló,
járatszámláló gé.
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Hüfeisen, patkóvas.
Hufeisenförmig, patkóalaku.
Hügel, domb.
Hügelland, dombos vidék.
Hügeli'eihe, dombsor f.
Hülfe, segély.
Hüllleistung, segítés.
Hülflos, gyámoltalan.
Hülftosigkeit, gyámoltalan
ság.
Hülfsbuch, segédkönyv.
Hülfscasse, segédpénztár.
HÜlfsmittel, segédeszköz.
Hülfsquellc, segédforrás.
Hülse, hüvely, tok.
HÜlsc des Hammerhelbs, ve
rőnyéltok ko.
Httlsenbiichse des Hammergerüstes, csaphüvely ko.
Hülsenrillg, verőnyéltok ko.
Humán, emberséges.
Hunius, tele vény föld.
Hnnd = Grubenhund, csille
b.
Huudaufsehneider,
csille
jegy KŐ 6.
H u n d e r a d , csillekerék b.
H u n d f ö r d e r u n g , csilleszállí
tás b.
Hundgedinge, csilleszakmány
6.
H u n d k a s t e n , csilleszekrény
b.
Hundlanf, csillepálya, palló b.
Humllaufen, csillézni b.
Huudlaufer, csilőr b.
H u n d m e i s t e r h a m m e r , csilekalapács b.
Hundspengelstechen,
lomhálkodni b.
Hundsteg, csilleszeg 6.
Hundstoszcn, csillézni b.
Hundstöszer, csillér 6.
Hundstöszergedinge, csillérszakmány 6.
Hundwalzen, csillekerék 6.
H u n t m a n n s s t a h l , huntmannaczél ko.

H u t des Treibberdes, üzelő
kupak ko.
Huthaus, őrház 6.
H u t m a n n , felőr, ügyelő b.
H u t r i n g , üzelőkupafc gyűrűje
ko.
Hütte, huta, kohó ko.
HiitteiiabfSIle,
kohóbulladék ko.
Hüttenabschnitt,
kohózár
számla ko.
H ü t t e n a f t e r , kohóhulladék
ko.
llütteiiaiin, kohóhivatal ko.
Hiittenanlage, kohótelep ko.
H ü t t e n a p p a r a t , kohókészü
lék ko.
Hüttenarbelt,
kohómunka
ko.
Hüttenarbeiter,
kohóinunkás ko.
HUttenbau, kohóépítés ko.
Hfittenbeamte, kohótiszt ko.
H ü t t e n b e t r i e b , kohóüzem ko.
H ü t t e n e d u k t , kohóválmány
ko.
H ü t t e u f a b r i k a t , kohó gyárt
mány ko.
Hüttenfeines Silber, kohó
finom ezüst ko.
Hüttengast, kohóbérlő ko.
HüttengebSude, kohóépület
ko.
HfittengezSke, kohószerszám
ko.
H ü t t e n h e r r , kohótulajdonos
• ko.
H ü t t e n h u t m a n n , kohó ügye
lő, kohó felőr ko.
H ü t t e n k a t z e , kohókór ko.
H ü t t e n k o s t e n , kohóköltség
ko.
H f i t t e n k n n d e , kohászattau,
kohótan ko.
Hiittenleute, kohászok ko.
Httttenniann, kohász ko.
H ü t t e n m e i s t e r , kohófőnök,
hutamester ko.
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Hüttennebenprodukt, mel
lékkohótermény ko.
Hilttennlcht, horganyos tapadék és szállópor ko.
Httttenprobe, kohókémle ko.
Httttenprobierer, kohókémlész ko.
Hüttenproeess, kohászati fo
lyam ko.
HUttenprodukt,
kolióter-.
meny ko.
Hüttenraucli, kohófüst, szállópor ko.
Hüttenreisc, olvasztási szak
ko.
Hüttenremedium,
kohász
segítség ko.
Httttenschicht, kohó nap
szám ko.
Httttenschlag,
kohóterület
ko.
Hüttenschmelzbueh, olvasz
tási köuyv ko.
Httttenschreiber, kohóírnok
ko.
Hüttensilber, kohóezüst ko.
Hüttensohle, kohótalaj ko.
Hüttensteuer, kohőadó ko.
Httttenverwalter, kohógond
nok ko.
Hlittenwerk, kohó, kohómű
ko.
Hüttenwesen, kohászat ko.
Hflttenzeit, olvasztási szak,
fuj tatás szaka ko.
Hftttenzettel, kohóbáreza ko.
Httttenziiis, kohóbér ko.
Hüttenzweig, kohászati ág
ko.
Hflttenzwischenprodukt, ko
hászati féltermény ko.
Hyalin, üvegalaku á.
Hydrargyrum, higany ».
Hydrat, hidrát v.
Hydraulik, vízmű tan, víz
építészet.
Hydrauliker, vízépítész.

-

Hydrauliseh, vízműtani, vízépítészeti.
Hydraulisehe Maschine, vízmütani gép gé.
Hydraulisehe Probe, vízmütani kísérlet gé.
Hydraulisehe Presse, vízmütani sajtó gé.
Hydrauliseher Kaik, vízépí
tészeti mész é.
Hydrauliseher Widder, vízműtani kos gé.
Hydrodynamik, vízerőtan gé.
Hydrogen, köneny ».
Hydrometallurgische Processe, kohászati folyama
tok nedves úton ko.
Hydrometer, vízmérő gé.
Hydrometrie,
vízméréstan
gé.
Hydroplutoniseh, hydroputói f.
Hydrostatik, víznyugvástan
gé.
Hyeiia, hyena f.
Hygrometer, nedvmérő.
Hygrometrie, nedvméréstan.
Hygroskop, nedvesség muta
tó.
Hygroskopisch, nedvesedő.
Hydroskopisches Wasser,beszivott víz.
Hyopotamus, hyopotamus f.
Hyotherium, hyotherium f.
Hypargyrit, ezüstantimonkéneg á.
Hyperbel, mentelek, hiper
bola bm.
Hyperboloid, mentelékded,
liiperboloid.
Hyperitschiefer, hyperitpala

f-

Hyperoxyd, főléleg v.
Hypersthenfels, hypersthenszikla f.
Hyperstheiiit, hypersthenit
fHypoeykloide, hipocikloida.
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Hypomoehlion, támaszpont,
gi.
Hypothek, jelzálog, hitelzá
log.
Hypothekariseh, hitelzálogi.
Hypothekenbank, hitelbank.
Hypothenusa, átfogó m.
Hypothesis, föltevés, föltétel.
Hypothetiseh, föltételes.
Hyraeotherium, hyracotherium f.
I.
Iehse, fedélzug é.
I c h s c n s p a r r e n , zugszarufa é.
Ichsentrain, csurgó gerenda é.
I c h t h y o s a u r u s , ichthyosaurus f.
Ideál, eszmény, m. n. kép
zelt.
Idee, eszme; fixe Idee, rög
eszme.
Ideenassociation, eszmetársu
lás.
Identification, azonosítás.
Identiseh, azonos.
IdentitSt, azonosság.
Igelsalz, sóalja sb.
Ignorant, tudatlan.
Ignoranz, tudatlanság.
Ikosaeder, húszlap á.
Ikositetraeder, huszonnógyes
alak, deltoid-huszonnégyes
á.
Illegal, törvénytelen.
Illiquid, igazolatlan, nem ér
vényesített.
Hlnsion, ámítás.
Illusorisck, látszatos.
ImaginSr, képzelt.
Imitation, utánzás.
Iuiinatriculation, beigtatás.
Iuimatrieuliren, anyakön} r vbe beigtatni.
Immediat, közvetlen.
Immobilien, ingatlanságok.

Immorálisén, erkölcstelen.
Iminoralitüt, erkölcstelenség.
Imin unit üt, mentesség.
Impenetrabilit&t, áthatlanság.
Impetrant, felkérő.
Impetrator, felkérő.
Import, árubevitel.
Imposant, tekintélyes.
Impregnation, behintés /".,
telizés.
Impregnationszonen, behintési övek f.
IinprSgníren, telizni.
Impragnirt, telizett fa; he
hintett kőzet b.
Improtocolliren, beigtatni
jegyzőkönyvbe.
Impuls, lendítés.
ímputabel, beszámítható.
Imputiren, beszámítni.
InactivitSt, tétlenség.
Inappellabel, fölebbezhetlen.
Inauguriren, hivatalba igtatni.
Inbibition, heszívódás.
Incapaeitat, képesség hiány.
Incasso, pénzbehajtás.
Inclination, lehajlás m.
Inclinationsnadel, lehajlási
delejtü m.
Inelinatorium, lehajlási ké
szülék m.
Inclusive, bezárólag.
Incommensurabel, mérhetlen.
iHCOmpatibel, összeférhetlen.
Incompetent, illetéktelen.
Inconsequent, következetlen.
Ineorporation, bekehlezés.
In Corpore, testületileg.
Ineorrect, hibás.
I n c r u s t a t i o n , kérgesedés.
Inerustiren, kérgezni, kér
gesedni.
Inculpant, vádló.
Inculpat, vádlott.
11*
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ínculpiren, vádolni.
lncurabel, gyógyíthatlan.
Index, mutató.
Indieator, jelző.
Indicien, jelenségek.
Indifferent, közömbös.
IndifferenzflSche, közömbös
lap.
Indifferenzpnnkt, közömbös
pont.
Indirect, közvetve, közvetett.
Individual, egyéni.
Individuum, egyén.
Indolenz, közöny.
Indorsata, hátirat.
Indorso, hátiratilag.
Iiidossameiit, hátirat.
Induetion elektrische, villámindítás.
Inductions-ElektricitSt, in
dítási villamosság.
Inductionsstrom , indított
villamfolyam.
Inductor, indító.
Industrie, ipar.
lndustrieller, iparos.
Industrie-Verein, iparegye
sület.
Infatigabel, fáradhatlan.
lnflltration, beszüremlés.
Iníiltríren, beszttremleni.
Information, értesítés.
Infusoriren, ázalagok.
Infusorienlager, infusoriatelep.
Ingangsetzen eine Maschine,
megindítani gé.
Ingenieur, mérnök.
Ingenieurcorps,
mérnöki
kar.
Ingót, öntött tusag, ingót ho.
Ingrossist, számjegyző.
Ingusz, öntöke hé.
Inguszbank, öntőkepad pv.
Inguszblech , öntökelemez
pv.
Inguszhalteisen, öntőketartó
vas pv.

Inguszhammer; öntőkekalapács pv.
Inguszhammerring, öntökepőrölykariku pv.
Inguszsttttze, öntőketámasz
pv.
IngusztrSger, öntöketartó pv.
Ingusztragstange,
öntökebordó rúd pv.
Juhait, tartalom; Metall Inhalt, fémtartalom ko., kubischer Inbalt, köbfogat é.
Iiihaltsbestiminung, tarta
lom meghatározása.
Inhaltsverzeichnisz, tarta
lom jegyzék.
Inhibiren, letiltani.
InhiMtorium, letiltó pa
rancs.
Inhuman, embertelen.
Initiative, kezdemény.
Injectionswasser, befecsken
dett víz gé.
Injector, sugár szivatyú gé.
Inland, belföld.
InlSndiseh, hazai.
Inliegend, mellékelt.
Innoviren, újítani é.
Inoceramus, inoceramus f.
Inquiriren, vizsgálni.
Inschlitt, faggyú.
Inschrift, felirat.
Inserat, hirdetmény hírlap
ban.
Inserationsgebühr, hirdetési
díj.
Insiegel, pecsét.
Insignien, jelvények.
In solidum, együttesen.
Insolvent, fizetésre képtelen.
Inspection, felügyelet.
Inspector, felügyelő,
Inspectorat, felügyelőség.
Inspicient, szemlész.
Inspiciren, megszemlélni.
Installation, hivatalba igtatás.
Instiiiidifí, könyörögve.

iHStanz, folyamodvány; erste
Instanz, első bíróság.
Jnstinct, ösztön.
Institut, intézet.
Institution, intézkedés; m.
t. intézmény.
Instruction, utasítás, m. t.
utasítvány.
m
Iiistrnetiv, tanulságos.
Instruiren, utasítni, felsze
relni.
Instrument, műszer m.
Instrumentenbrett,
szer
számdeszka gé.
Instrumentcnstahl, szerszám
aczél gé.
Insufoordination, fegyelmetlensög.
Insuffizienz; elégtelenség.
Intabulation, betáblázás.
Intaltmliren, betáblázni.
Integrál, egészlet.
Integrál gleichung, egyészleti egyenlet.
Integralreclinung, egészleti
számolás.
Integration, egészelés.
Integrationsmethodc, egészelési módszer.
Intcgriren, egészelni.
Intellectuell, értelmi.
Intclligent, értelmes.
Intelligenz, értelmesség.
Intension, hatály.
Intensitüit, hatályosság.
Intensiv, hatályos.
Iutention, száudok.
Intercedent, közbenjáró.
Intercession, közbenjárás.
Interdict, tilalom.
Interessant, érdekes.
Interessé, érdek.
Interessen, kamat.
Interesscnanstand, kamat
hátralék.
Interessenreehnung, kamatszámolás.
Interessirt, érdekelt.

Interimsansgabe, ideiglenes
kiadás.
Interimseinnahme, ideigle
nes bevétel.
Interimsconto, ideiglenesek
számlája.
Interimsquittung, ideiglenes
nyugta.
Interimsrechnung, ideigle
nes számla.
Intermittirend, szakadozott.
Interpolation, közbesitós.
Interpoliren, közbesítni
Interpretation, értelmezés.
Interpretiren, értelmezni.
Intertention, élelmezés.
Intervall, időköz.
lntervenient, beszálló.
Interveniren, közbenjárni.
lntervention, közbenjárás.
Intimat, intézvény.
Intimation, intézés.
Intoleranz, türelmetlenség.
Intoxication, mérgezés.
Introduetion, bevezetés.
Inundationsdamm, árgát é.
Inventar, lelettár.
Inventarial, lelettári.
Inventarium, lelettár.
Invention, találmány.
Inventiren, leletezni.
Invcntur, leletezés.
Investigation, nyomozás.
Investiren, beruházni.
Investition, beruházás.
Involviren, benfoglalni.
Inzicht, vád.
Irisiren, szivárvány szineket
játszani.
Irrational, okszerűtlen.
IrregulSr, szabálytalan.
Irrenanstalt, tébolyodottak
intézete, őrültek háza.
Irrig, téves.
Irrung, tévedés.
Isodynamiseh, egyenerejü.
Isogon, egyenelhajlásu.
Isoklin, egyenlohajlásu.
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Isolator, szigetelő.
Isoliren, elszigetelni.
Isomer, egyenanyagu.
Isomeríe, egyenanyaguság.
Isometris«h, egyenméretü.
Isoniorph, egyenalaku.
Itakolnmit, hajlékony ho
mokkő f.
Itinerarium, útirajz.

jr.

Jungfern Quecksilber, ter
més higany b.
Jungfernschwef'el,
termés
kén b.
Jungferngold, színarany 6.
JungMuer, alvájár b.
Jungschlüiumcr, alszérelő z.
Jura, jura f.
Juraformatlon, juraképződ
mény á.
Jurassisch, jurahegyi á.
Jurassische Ablagerung, jurakorszak lerakódásai f.
Juridisch, jogilag.
Jurisdiction, törvényhatóság.
Jurist, jogáse.
Justirdoeke, reszelő állvány
pv.
Justiren, igazítui, helyesbítni,
szabályozni.
Justírklotz, szabályozó üllő
pv.
Justirstreckwerk, szabályzó
nyujtómű pv.
Justirtafel , suíyszabályzó,
sulyegyenítő tábla pv.
Justirungsl'eile, szabályozó
reszelő pv.
Justirungswaschine, szabá
lyozó gép pv.
Justirwage, igazító mérleg,
szabályozó mérleg.
Justirziminer, igazító mű
hely, szabályozó műhely pv.
Justirbeainte,
igazságügyi
hivatalnok.
Justizpflege, igazságszolgál
tatás.
Juwel, drágakő.

Jahrbuch, évkönyv.
Jahresbesoldung, évi fizetés.
Jahrcsrechnung, évi száma
dás.
Jahressehlusz, évi zárlat.
Jahrgang, évfolyam.
Jahrgehalt, évi fizetés.
J&hrlich, évenkint.
Jahrzahl, évszám.
Jalousie, ablakernyő é.
Jamesonít, ólornantiinonkéueg á.
Jáspis, kovasav á.
Jetztwelt, .jelenvilág f.
Joch, keresztgerenda, járonifa é.; hold.
Jockband, hídlábkőtő é.
Jochbaum, hídczölöp é.
Joehbrüeke, járomhid é.
Jochpf'eiler, hídláb é.
Jochseklieszen, kapocsfa é.
Jod, jód v.
Jodsilber, jódezüst v.
Journal, napló.
Journalisiren, naplózni.
Jonrnalpost, naplóczikk.
Jude, = Luppe, bocs ko.
Judenfrischen, bontókószelés
ko.
K.
Judenhaggen, bocshorog ko.
Jungensteiger, suhancz ügye Kabclseil, vastag sodrony
kötél b.
lő 6.
Jttnger im Felde, később Ka lilgehen, beim Treiben,
kopár űzelés ko.
jött a határba 6.
Jungfcrnlblei, lángólom ko. Kahnförderung, sajkaszállí
tás.

Kainozoisch, kainozói, ujéletbeli f.
Kalamin, zinkhydroszilikát,
galtaáj á.
Eali, káli; Kalihydrat, kálihidrat; Kalilauge, kálilúg ;
Kalisalz, kálisó v.
Kalibcrvorstreckwalze, üregezett elöhenger ko.
Kalifeldspath, káliföldpát á.
Kaligliinmer, kálicsillám á.
Kalihydrat, marókáli ».
Kálium, kálium v.
Kaik, més*; ausgiebigerKalk,
sikeres mész; abgestorbener, verwitterter, abgestandeuer Kaik, elavult mész;
fetter Kaik, kövér mész;
gelöschkr
Kaik,
oltott
mész; trocken gelöschter
Kaik, szárazon oltott mész ;
hydraulischer Kaik, vízépí
tészeti mész; lebendiger,
ungelöschter
gebrannter
Kaik, maró mész, magerer
Kaik, sovány mész; todtgobrannter Kaik, túl égetett
mész é.
Kalkanwurf, mózzvakolat ó.
Kalkbreccie, mészbreccia f.
Kalkbrei, mész pép é.
Kalkbrennen, meszet égetni.
Kalkbrenner, mészégető. "
Kalkbruch, mészkőbánya.
Kalkdiabas, mészdiabas f.
Kalkdiorit, mészdiorit f.
Kalkerde, mészföld.
Kalkgebirg, mészhegység:
Kalkglimmerschiefer, csil
lámos mészpala f.
Kalkgrube, mészverem é.
Kalkhydrat, oltott mész.
Kaikig, meszes.
Kalkiger Sandstcin, meszes
homokkő f.
Kalkkelle, vakoló kanál é.
Kalkknotcuschiefer, mész
csomós pala f.

Kalkkriicke, mészkeverő é.
Kalklager, mésztelep.
Kalklöscktruke, mésaoltó lá
da é.
Kalkmauerung, inészfalazat
é
Kalkuiergel, mészmárga.
Kalkmilch, mósztej, mészlé
é.
Kalkofen, mószkemencze.
Kalkpapicr, másoló papiros.
Kalkputz, meszelet é.
Kalkrahm, mésztej é.
Kalkreich, mészben bővelke
dő f.
Kalkreichc Sedimentc, mész
ben bővelkedő üledékek f.
"Kalkschief'er, mészpala f.
Kalksclilamm, mősziszap f.
Kalksilicat, mészszilikát.
Kalksinter, mőszszivárgány,
csepegőkő f.
Kalkspath, uiészpát, calcit á.
Kalkstein, mészkő.
Kalktuff, mösztuff.
Kalkverputz, mószvakolat é.
Kalkwasscr, mészvíz é.
Kalkzuschlag,
mészadalék
ko.
Kalligraph, szópiró.
Kalligraphie, szépírás.
Kallochrom, 1. Krokoit.
Kalo, fómvesztók ko.
Kaloniel, higany chlorür.
Kait, hideg.
Kaltblasen, szünetelni ko.
Kaltbruck, hidegtöret ko.
Kaltbrüchig, hidegtöretü ko.
KSltemischuug, hűtő elegy
v.
Kaltfrischen,
hidegkészelés
ko.
Kaltgang, hideg olvasztási
folyamat ko.
KalthSinincrn, hidegen ko
vácsolni ko.
Kaltineisscl, hidegen véső,
edzett véső gé.
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Kaltscheere, bidegolló ko.
Kalthartsclilagen,
hidegen
kovácsolni ko.
Kaltsclimieden, hidegen ko
vácsolni ko.
Kaltsteheir des Ofens, hide
gen áll a kohó ko.
K a l t t r e i b e n , hűvös üzelós ko.
Kaltwasserpumpe, hidegvízszivatyú gé.
Kamerád, bajtárs.
Kameradsehaft, társaság.
K a m e r á i , kincstári.
K a m « r a l g n t , kincstári jó
szág.
Kameralherrschaft,
kincs
tári uradalom.
K a m e r a l v e r w a l t u n g , kincs-'
tári igazgatóság.
K a i n m e r p r o b i r e r , főkémlész
ké.
Kamin, kémény.
K a m m der Ráder, kerékfog
9é.
K a m m b a l k e n , fogasgerenda
é.
K a m m e r , kincstár, kamara.
K a i n m e r b a n , kamravájás sb.
Kammergraf, bányagróf.
K a m m e r p r o e u r a t o r , kincs
tári ügyész.
Kammerschleusze,
szekré
nyes vízíbgó é
Kammholz, kerékfogfa gé.
Kammkics, 1. Markasit.
K a m m l o c h , foghely gé.
K a m m r a d , fogaskerék gé.
Rammwalze, fogasgörönd gé.
Kampf'er, bolt váll é.
Kamsasse, kapocsfészek ge
rendában é.
Kanál, csatorna é.
K a n a l p l a t t e n , csatornafedő
lapok ko.
Kaiine bei den Frisehherden,
fúkatok ko.
Kanonenbohrer,
nagyfúró
gé.

K a n o n e n m e t a l l , ágyúfém.
Kanté, él.
Kantenachse, él tengely á.
Kantenpfahl,
szögletczölöp
é.
K a n t e n r i s z , élrepedés ko.
Kantenschiene, álló sín b.
K a n t e n w i n k e l , élek szöge á.
Kantholz, fordítófa é.
Kantig, szögletes é.
Kanzelist, irnok.
Kanzlei, iroda.
Kanzleibeamte, irodatiszt.
Kanzleidiener, irodaszolga.
K a n z l e i d i r c c t o r , irodaigaz
gató.
Kanzleipapier, irodapapiros.
K a n z l e i s t y l , hivatalos irály.
Kaolin, porczellánföld á.
Kapelle, üzőke ké.
Kapellengold, tisztított arany
ké.
Kapcllenkluft, üzőkefogó ké.
Kapellenmodell, üzőkeminta
ké.
Kapellcnschlagen,
üzökét
kószítni ké.
KapellenschlSger, üzökekószítő ké.
Kapellensilber,
tisztított
ezüst ké.
Kapellenzange, üzőkefogó ké.
Kapcllenzug, üzökeszivás ké.
Kapelliren, üzökén üzelui ké.
Kappe, homlokfa, fótefa b.
Kappeisen, foglaló vas gé.
Kappenbalim, főtegerenda b.
Kappengewölb, süvegbolt é.
Kappenrock, csuklyás kabát
b.
Kapselforui, hüvely minta
ko.
Kapselgusz, hüvelyöntés ko.
K a r á t , karát pv.
Karnieszhobel, párkánygyalu
é.
K a r p a t h e n s a n d s t e i n , kárpáti
homokkő f.
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Karren, targoncza.
Katogen, katogén, alul kép
Kárrenfönlerung, targoncza
ződött f.
szállítás 6.
Katzengold, sárga csillám á.
Karrenffthrer, targonczás.
Katzensilber, fehér csillám
Karrenwagen, taligaszekér.
á.
Karstenit, 1. Anhydrit.
Kané, bányakunyhó b.
Karstkalkstein, karstmószkő Kauf, vásárlás.
Kaufbetrag, vételár.
fKarte, térkép.
j Kaufblei, áruólom ko.
KartenMchse, térkóptok bm. \Kaufbrief, ad ás ve vési szer
ződés.
Kartengestell, térképállvánv
Kaufcontraet,
adásvevósi
6.
szerződés.
Karteiisammlimg,
térkép
Kawfen, venni, vásárolni.
gyűjtemény.
Kaufer, vevő.
Kartitsch, félkészvas ko.
vásárlás
Kartitseharbeit, elökészelés Kaufgegenstand,
tárgya.
ko.
Kartitschschniiede, előkó- KaufgesehSft, vásárlási ügy
let.
szelt vas finomító ko.
KSse im Probierofen, agyag Kaufglílíte, árumázag ko.
talp ké.
Kiiilflieh, megvásárolható.
Kassiterit, ónoxyd, ónkő, Kaufmiiniiiscli, kereskedői.
ónércz á.
Kaufpreis, vételár.
kereskedelmi
Kastcn, padozat b.; szekrény Kaufprobe,
kérnie ké.
gé.
Kastenförmorei, szekrény- Kaufschilling, vételár.
Kanfsumine, vételösszeg.
öDtészet ko.
KastengeblSse, szokrényfúvó Kaufvertrag, adásvevési szer
.ko.
ződés.
Kastengusz, szekrényöntós ko. Kaustikuin, marógzer v.
Kastenrad, merítőkerék gé.
Kaustisch, maró v.
Kaute, agyagbánya.
Kastensclilagen, padozni b.
Kastenschlosz, borított zár Kautschuk, kautsuk, gumini.
é.
Keffer, emelőgém gé.
Kastensieb, köpüszita z.
Kastenstangje, padozatvánkos Kegel, kúp.
b.
Kegelachse, kúptengely.
Kastmizimmerung, gerenda Kegelberg, kúpos hegy f.
pad b.
Kegeldach, kúpfödél é.
Eatalog, lajstrom.
Kegelförmig, kúpalakú.
Kataraktsteuerung, kata Kegelherd, kúpos szer *.
rak tváltogató gé.
Kogelrad, kúpos kerék gé.
Kataster, telekkönyv.
Kegelrohr, kúpos cső gé.
Katastvalkarte, katasztrál- Kegelschnitt, kúpszelet.
Kegelventil, kúpszelep gé.
térkép.
Katastrophe, válság.
Kehlbalken, torokgerenda é.
Kategorie, osztályzat.
KeMhammer, völgyelő kala
pács gé.
Kathete, befogó m.
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Eelilheimerplattc, kehlheimi tábla pv.
Kehi hobel, horonygyalu é.
Eehlrinne, födélzug é.
Eehlsparren, zugszarufa é.
Eehlstichbalken, torokfiókgerenda é.
Eeklinig, hornyolat é.
Eehlzlegel, öblös födél cserép
é.
Eehrherd, seprőszér z.
Eehrrad, váltó vízkerék gé.
Eeil, ék.
Eeilbesetzung, ékfojtás 6.
Eeildamm, ékrekesz 6.
Eeilen, ékelni é.
Eeilförmig, ékalaku.
Eeilgeviere, ékkáva b.
Eeilhaue, csákány 6.
Eeihauenarbeit,
csákánymunka 6.
Eeilhan erlegcn, csákányt
nádolni b.
Eeilkranz, ékkáva b.
Eeillage, éksor b.
EeillSnge, ékhossza.
Keillochbohrmasclrine, éklyukatfúró gép gé.
Eeilnuthe, ékhorony gé.
Eeilpresse, éksajtó gé.
Keilputzka, ékverő ko.
Keilralimen, okkerét ko.
Keilsehl'ágel, ékverő ko.
Eeilsehlosz, ékzár é.
Ecilsitz, ékfészek gé.
Eeilverspündung, ékrekesz
b.
Eeilzapfen, ékcsap é.
Eeilziegel, éktégla é.
Eelchtute, kémlőcsupor, pró
bacsupor ké.
Eelle, vakolókanál é., merőke ko.
Eeller, píncze.
Eellerí'enster ,pinczeablak é.
Eellergesehosz, pinczesor é.
Eellerhalsinauerung,
pinczetorok falazás é.

Kengottit,
ezüstantimonkéncg á.
Kenuén , ismerni; konnen
lernen, megisiherni.
Kenner, szakértő.
Eennerblick, jártas szem.
Kenntnisz,
ismeret;
zur
Kenntnisz nehmen, tudo
másul venni.
Kennzeichen, ismertető jegy.
Kennzeichnen,
megjelezni.
Kerargyrit, chlorezust á.
Eerbe, rovatok.
Eerben, rovátkolni.
Kerbholz, rovás.
Kerbig, rovátkos.
Kerbinesser, hornyoló kés
é.
Kcrmesit, antirnonoxysulfid,
vörösantímonércz á.
E e r n , mintatő ko.
Eernbohrer, hengerfúró, fo
gasvéső b.
Eerubreeher am Bohrapparat, törőcső, hengertörft b.
Kern der Sonne, nap magja.
Kerndreher, mintabél kere
kítő ko.
Eerndnrchmesser, tőátmérő
ko.
Kcrneisen, mintabél tengely
ko.
Kernerz, szemelt érez b.
KernfSule, gesztkorhadás erd.
Eerngnsz, tőre öntés ko.
Eernholz, geszt erd.
Eernicht, szemkés f.
Eernkasten, töszekrény ko.
Kernlinie, középvonal.
Kernmarke, ürjegy ko.
Kernmauer. bélfalazat ko.
Kernrörclien, mintabél csö
vecske ko.
Kernrösten, magpörkölés ko.
Kernsalz, kristálysó sb.
Kernscliaclit eines Ofens, bél
torok ko.
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Kernspindel, mintádéi ten
gely ko.
Kernstakl, szerszáinaczél gé.
Kernstílek, uiintatő o.
Kernthon, tőagyag ko.
Kerntrog, érczteknőcske b.
Késsel, üst, katlan, kazán;
Gebirgskessel,
heoyöböl,
begykatlan.
Kesselabzug, üstfölzék ko.
Kessetarbeit, kazánmunka gé.
Kesselbatterie, üsttelep ko.
Kesselbekleidung, kazánbur
kolat gé.
Kesselblech, kazánlemez.
Messelbrami, rézpor.
Kesselfeuerung, kazán fűtés
gé.
KesseLförraig, üstalaku.
Kesselliausi, kazánház gé.
Kesselheitzung, kazánfatós
gé.
Kesselraauerung, kazánfala
zat c.
Kesselplatte, kazánlemez gé.
Kesselprobe, kazánpróba gé.
Kesselsckalen, rézüstlapok
ko.
Kcsselsehmied, kazángyártó
gé.
Kesselschmiede, kazángyár
gé.
Késsel speistípunipe, tápolószivatyú gé.
Kesselstein, kazánkő gé.
Kesseltlial, katlanvölgy f.
Ketté, láncz, Gebirgskette,
hegysor.
Ketteln, lánczolni.
Kettenbruch;, lánoztört.
Kettenbrtteke, lánczbíd.
KettengeblSse, lánezfúvó gé.
Kettengelenk, Ketteuglied,
lánczszem.
Kettenkmist, lánczos vízme
rítő gé.
Kettenlinie, lánczvonal é.

Kettenmessttng, lánczmérés
bm.
Kettennagcl, mérő szeg bm.
Kettenregel, lánezszabály.
Kettenring, lánezszem.
Kettenschmied, lánczmives.
Kcttenstab, lánczkaré bm.
KettentrSger, lánczvonő bm.
Kettenzieher, láaeztonó bm.
Keilperr kajper á.
Kttuperdolöiuit, kajperdolomit f.
Keuperkokle, kajperköszéa/;
Keupermergel, kajpermárga
Kiefer — gemaine, erdei fe
nyő.
Kiehnstoek, aszalék, csurgatási aszalék ko.
Kielmstockduvcl^teekea,'
aszalékolvasztás ho..
KÍehnsto«ksaiger#fiok,
aszalt csurgaték ko.
Kiehnstockverblasen, esurgatási aszulékfíiioaiítás ko.
Kienrusz, szurokkorom.
Kies, kavics, kóneg, koyand
á.
Kiesel, kova á.
Kieselelsenstein, ^askovai á.
Kieselerde, kovasav v.
Kieselgalmei, horganykova
á.
Kieselkalkstein, kovatartalmu mészkő f.
Kieselkupfer, rézkova, ckcysocolla á.
KieselgaUerte, kovafagyaíék
á.
Kieselmalachit, chrysocolla
á.
Kieselreich, kovasavban bő
velkedő f.
Kleselreiche Sedimente, ko
vasavban bővelkedő üledé
kek f.
Kieselsand, kovapor.
12

Kieselsandstein, kovahomok
kő f.
KieselsSure, kovasav e.
Kieselschiefer, kovapala á.
Kieselschmelz, kovazománcz
ko.
Kieselsintcr, kovazsugorék,
kovaszivárgány f.
Kieselskelett, kovaváz á.
Kieseltuff, kovatufF f.
Kieselzinkerz, kai amin á
Kieserit, kieserit á.
Kiesgrube, kavicsbánya, kovandbánya.
Kiesig, kovatidos.
Kiesige Bleiformation, kovandos ólomképződvény f.
Kieslauge, gáliczvíz.
Kiesschale, kovandkéreg.
Kiessehlicli, kónegmara, kovandmara a.
Kiesstöckel, kovandrög ko.
Kiesstuffe, kovandércz, kovandpéldány 6.
Ki]In, pörkölőkemencze, killn
ko.
Kippe, Kippvorrichtung, buk
tató 6.
Kippen der Gichten, adag
bukás ko.
Kippen der Waage, billen a
mérleg.
Kippkarren, hintás targoncza.
Kippkette, buktató láncz ko.
Kippregel, szintező vonalaó
bm.
KippwSsche, hintás mosó «.
Kirchenkux, egyházi bánya
rész b.
Kiste zum Schlammen, széregyengető z.
Kistenstahl, csomagaczél ko.
Kitt, ragasz.
Kladde, irka.
Klafter, öl.
Klaftergeding, ölszakmány
6.

Klafterholz, öl fa.
Klaftermaasz, ölmórtók.
Klaftern, öllel mérni m.
Klafterstab, öles létz.
Klage, panasz.
Klagen, panaszt tenni.
KISger, panaszló.
Klageschrift, panaszlevél.
Klammer, kapocs é., zárjel.
Klammerband, kapoesfa é.
Klammereisen, foglalóvas é.
Klaiumerzange, kapocsgeren
da é.
Klappe, csapóka gé.
Klappenthür, csapóajtó 6.
Klappenventil, csapószelep
gé.
Klar, tiszta.
Klares Erz, érczmorzsalék 6.
KISre, morzsalék 6., szüredék
v.
Klarsumpf, tisztító verem z.
Klarwasserlutte, tisztavíz
csatorna z.
Klasse, osztály.
Klassiren, osztályozni z.
Klastisches Gfestein, tőrgyülot á.
Klaubarbeit, érczválogatás
6.
Klaubebiihne, szedőasztal 6.
Klauben, válogatni, szemel
ni, szedegetni 6.
Klauber, érezválogató b.
Klauberjunge, válogató suhancz b.
Klauberz, válogatott érez b.
Klaubherd, szedőasztal 6.
Klaubholz, galyfa.
Klaubtisch, szedőasztal 6.
Klaue, czölöpverő füle é.
Klauenbohrer, karomfúró b.
Klauenschraube, karomcsa
var gé.
Klauenverband. marokcsatlás. é.
Klause, zárház a gáton b.
KlausenwSchter, gátőr erd.
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Klausel, záradék.
Klein, kicsiny.
Kleineisen, vékonyvas, vas
hulladék ko.
Klcinfrischschmiede,
kis
bontó készelés ko.
Kleingeld, aprópénz.
Kleinhandel, kiskereskedés.
KleinhSuer, sódaravágó sb.
Kleinheitzer, izzító ko.
Kleinigkeit, kicsinység.
Kleinkörnlg, aprószeinü b.
Kleinofen, kisolvasztó ko.
Klcinschmiede, kis bontó
készelós ko.
Kleinspeisig, aprószemü 6.
Klemmé, szorító.
Kleinmhaken, szorító horog
é.
Klemmschraube, szorítócsa
var gé.
Klempnerarbeit,
bádogos
munka é.
Klingende Mttnze, pengő
pénz.
Klinke, kilincs é.
Klinker, kongó tégla é., hamusalak ko.
Klippen am Treibherd, bil
lentyű ko.
Klobenrolle, horgos csiga gé.
Kloben zum Pfaffenköpfbohren, tengelytok a tőkefő fúrásához pz>.
Klopfe, kótogó 6.
Klopfen, kótogni 6.
Klopfer, kótogó b.
Klopfhaminer, sulyok ko.,
kótogófa 6.
Klosz = Eisensau, vasmedve
ko.
Kloszlech, inedverózkénv ko.
Klotz, tuskó 6.
Klötzeldainm, ékrekesz 6.
Kluft, hasadék, telérke, erecs
6., fogó ké.
Klüftel, fogó ké.
,

Kliiftig, hasadékos, repedékes b.
Klug, értelmes.
Klump, bocs ko.
Klíimper, göcsör ko.
Klumpfrischen, bocskészelés
ko.
Kluppe, fogó 6., = Schraubenschneidkluppe, csavar
vágó gé.
Enall, durranás.
Knallgas, durranó lég v.
KnallgasgeblSse, durranóléggel fúvó.
Knallpulver, durranó por.
Knallquecksilber, durranó
higany.
Knallsilber, durranó ezüst».
Knappé, = Bergknappe, bá
nyász legény 6.
Knappschaft, bányászlegény
ség 6.
Knappschaftsausschnsz, le
génységi választmány b.
Knappschaftsbuch, legény
ségi névjegyzék b.
Knappschaftskasse, 1. Bruderlade..
Knappschaftsverband,
1.
Knappschaft.
Knauer, kőrög 6.
Knauf, oszlopfej é.
Knebel, akasztó láncz 6.
Knecht, kötélnyereg, hám 6.,
bizgató z., pőrölynél: tá
masz ko.
Knechtstrang, hámistráng 6.
Knechtunterlagc beim Ham
mer, támaszlap ko.
Kncipzange, kis harapó fogó
gé.
Knetmaschine,
Knetwerk,
gyúrógép gé.
Knie an Maschinentheilen,
könyök gé.
Kniehebel, könyökemeltyü
gé.
Knieleder, térdbőr b.

— 184 —
Inlepfresse, köayöksájtó gé.
Knieröhrc, könyökcsŐ gé.
Knlestftck, könyökcső gé.
Knistern, sustorogni, serczegni.
Knöchen, csont.
Knochenasche, csonthamü ké.
Kiioehenbreceie, csontbreccia
Knochenmehl, csontliszt ké.
Knollcn, göcsör ko., gumó f.
Knollig, göbös.
KllOppereísen, fodorvas ko.
Knospen bei der Bleiarbeit
im schottischcn
Herde,
ólömbimbó ko.
Knotcn, görcs, göcsör ko.
Kiiotenpunkt, csomó pont.
Kliotenschiefei*, csomós pala
fKnotenseii, fogódzókötél é.
Knüppeldamin, galytöltés é.
Koakö, Coaks, koksz.
Kottáit, kobalt.
Kobaltaiiflösüng , kobaltoldat ké.
Kobaltarsenkíes , kobaltarzénkovand á.
Kobaltblttthe, kobaltvirág,
erythrit á.
Kobalterz, kobaltércz 6.
Kobaltglaitz, kobaltfényle ó.,
1. Kobaltit.
Kobaltit, kobaltarzénkéneg,
fénykobalt á.
Kobaltkies, kobaltkovand á.
Kobaltprobc, kobaltkémle ké.
Koftáltsolution, 1. Kobáltauflösung.
Kobaltspeise,
kobaltfémeg
ko.
Koftern, széttörni vaskövet
b.
Kobold, bánya manó 6.
Kochen, forrni.
Kochfri&cheh, kavarui ko.
Kochsalz, konyhasó.
KochsaMange, sóltig ko.

Kochsalzlaugerei, ezüstlügzás ko.
Köchschlacke, buzgó salak
ko.
Köhlbarren, szén tár ko.
Kochperiode beim Puddeln,
und Bessemern, forrás sza
ka ko.
Köhle, szén; inineralische
Kohlé, ásványszén; vegetabilische Kohlé, faszén.
Kohlenansbcnte, ezénnyeremény erd.
Kolhenbergwerk,
kőszénbánya.
Kohlenbohrer szénfúró v.
Kohlenbrandproduete, szón
égési termények f.
Kohlén brcnncn, szenet éget
ni.
Kohlenbrenner, szónégető.
Köhlenbrennerei, szénógetés.
Kohleneisen, szénvaB ko.
Kohleneiseiistein, szétivaskö
á.
Kohlenfeuer. parázstűz.
Kohlenflötz, széntelep b.
Kohlenformatioh, szénképződmóny á.
Kohlenfuhriuann, szénfuva
ros erd.
Kohlén ffillen, boksatöltés.
Kohlengcstein, szénkőzet f.
Kohlengcstiibhe, szónpor ko.
Kohlengicht, szénadag ko.
Kohlcngrube, kőszénbánya b.
Kohlengruppe, széncsoport f.
Köhlenlialuc, kőszénhányó b.
Kohlenkalkstcln, szónképződményi mészkő, szónmész
kő f.
Kohlenkammcr, széntár ko.
ko.
Kohlenkapelle, szénüzőke ké.
Kohlenklein, aprószén, szén
morzsalék.
Kohlenklöppel, adagdöngölő
ko.

K#Wenkorb, szénkosár kp.
Kohlenkriicke, széngereblye.
Xoblenlager, széntelep b.
Kohlenlösche, szénpor.
Kohlenraaasz, szénmérték.
Kohlenitoeilcr, boksa erd.
Kohlenmessér, szénmérő.
Kohlenmetall, szénfém b.
Kohlenoxydgas, szénéleggáz
vKohlehpMler, szénpillér 6.
Eohlenplatz, szóntér.
Kóhlenrechen, széngereblye
ko.
Kohlcnreuter, szénrosta ko.
Kohlensack, szénpoha ko.
Köhleiisage, szénfűrész ké.
Kohlensandstein, szénképzödmónyi homokkő á.
Kohlensátz, szénadag ko.
KohlensSure, szénsav ÍJ.
Kohlensaures Eiseii, vaspát
á.
Kohlenschaufel, szónlapát.
Köhlenschiefer, szénpala á.
Koblenschoppcn, széntár ko.
Kohlensehrainmiiiaschine,
szénréselő gép 6.
Kohlenstaub, szénpor 6.
KohleHstoff, széneny t>.
Kohlentiegel, széntégely ké.
Kohlenwagen, széncsille ko.
KohlenwSsehe, szénmosó mü
b.
Koklcnwasserstoff, szénköneny o.
Kohlenwerk, kőszénbánya 6.
Kohlenziehen, szenet szedni
erd.
Köhler, szénégető.
Kohlhaus, széntár ko.
Kohlkolz, szénfa erd.
Koklkrippe, szónkas.
Kohlofen, szenítő kemencze
erd.
Kohlplatz, szenítő hely erd.
Kohlstatte, szenitö hely erd.
Kohlung, szenítés ko.

Kohlítngsöfen, szenesitő ke
mencze ko.
Kohlungszonc, szenülési őv
ko.
Kohlwipp*, szénkosár.
Kolllwisch, pemete ko.
Kokes, 1. Koaks.
Eolben = Rotorig lombik
v.; gépeknél: tolony, ramács
gé.; kovácsolt vason : bnga
ko., Kőiben mit Hanf liedérung, kenderrel zárolt to
löny ; Kőiben mit Metallliederung, fémmel zárolt
tolony gé.
Kolbenbohrer, buzgány fúró
b.
Kolbenfédfer, tolonyrugö gé.
Kolbenfrischerei, futtató ké
szelés ko.
Kolbengfeblősc, tolonyos f&vö
gé.
Kolbcnhub, tolonyjárat gé.
Kolbenkluft, lombikfogó pv.
Kolbenkrcuz des Gebláses,
tolonykereszt ko.
Kölbenliederung, tolonyíárolás gé.
Kolbenpackung, tolonyzárlat
gé.
Kolbenpnmpe, tolonyos szivatyú gé.
Kolbeiiregulator,
tolonyos
szabályzó gé.
Kölbenringe, tolonyzárló gyű
rűk, tolonykarikák gé.
Kolbenrohr, tolón ycső gé.
Kolbenscheibe, tolonylap gé.
Kolbenschub, tolonyjárat gé.
Eolbenseízmascb-ibe, tolo
nyos ülepítő gép a.
Kolbenspiel, tolonyjárat gé.
Kolbenstange, tolonyrúd gé.
Kolbensteucfung, tolonyos
váltó gé.
Kolbenvetttil, tolony szelep
gé.
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Kőlberl,
aczélkészelésnél,
aczélbuga ko.
Kollaya, Golleja, buga adag
ko.
Kollcrmtthle, görgő malom
ko.
Kollern bei Pumpen, hurukkolni gé.; beim Drahtseil,
bonyolódni 6.
Kolophonit, gránát á.
Kolossal, nagyszerű.
Kompasz, táj asz b.
Kompaszbttchse, tájasztok 6.
König beim Probieren, szinfémszemecske ké.; beim
Guszstahlschmelzen, aczélöntecs ko.
Königsblau, királykék.
Kőnigskupfer nyersrőzfómeg,
fölzékréz ko.
Königswasser, királyvíz ké.
Konisch, kúpos.
Konisches Rad, kúpos kerék
gé.
Konus, kúp.
Kopey, bérszámla.
Köpfel am Stoszherde, szérfej z.
KöpfelButerschlich, másod
felsőmara z.
Köpfelmehlschlicli,
felső
lisztmara z.
Köpfelsehlich, felső mára z.
Kopfholz, botfa erd.
Kopfholzwirthschaft, botfa
üzem erd.
Kopflochsteln, sarokbatárkő
bm.
Kopflos, esztelen.
Kopfmachen beim Meiler,
bubányt rakni erd.
Kopfnagel, fejes szeg.
Kopfplatte, fejlemcz gé.
Kopfrechnen, fejszámolás.
Kopfring an der Vorlage bei
Destillationsmuffen, a szedő
karimája ko.

Kopfseíte bei Münzen, elő
lap pv.
Kopfstiick am Bohrzeug, fú
rófej b.
Korallenkalk, koráhnész f.
Kori) = Förderschale, szállí
tó kas, szállító kosár b.
Korb = Seilkorb, kötéldob
6.
Korbdaube, kötéldonga 6.
Korbkranz, kötéldob karima
6.
Korbsaule, kötéldob orsója
6.
Korbschcíbe, kötéldob kari
ma b.
Korbspreitze, kötéldob küllő
b.
Korbstange, kötéldouga b.
Korbwelle, kötéldob göröndje 6.
Korbzange, tégelyfogó ko.
Korbzapí'en, kötéldob csapja
6.
Korn, szemecs, szemcse ké.
Kornblei, ólomdara ké.
Kornbrett, szemítő teknő ké.
Kornbürste, szemcsekefe ké.
Körnehcn, szemecske ké.
Korndruckzange, szemcsét
nyomó fogó pv.
Körnen, szemítni ké.
Ko'rner, középpont jelző gé.
Körnerplatte, központos ko
rong pv.
Körnerzink, nyersborgany
ko.
Korngrösze, szemnagyság z.
Kö'rnig, szemcsés.
Körnigschuppiger Cfneiss ,
szemcsésen pikkelyes gneisz
/••
Kornkluft, szemecsfogó ké.
Kornkratzbiirste, szemcsev akaró kefe pv.
Kornkupfer, rózdara ko.
Kornlíeferant, gabnaszállító.
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Kornprobirwaage, szemcse
kémlő mérleg ké.
Kornwaage, szemecs mérleg
ké.
Kornzange, szemecsfogó ké.
Kornzinn, óndara ko.
Körperbereehnung, köbfogat
számítás.
Körperinhalt, köbfogat.
Körpermasz, köbfogat.
Körperschaft, testület.
Kortitsch, félkész vas ko.
Kosmisch, kosmikus, világ
egyetemes, világtéri f.
Kosmogonie, teremtéstan.
Kosmos, mindenség, világ
egyetem f.
Kosten, költség.
Kostenaufwand, költekezés.
Kostenpreis, beszerzési ár.
Kostenvoransehlag, költség
vetés.
Kostenübersclilag, költség
vetés
Kostspielig, költséges.
Kothziegcl, vályog é.
Kraft, erő.
Kraftanstreugung, erőfeszí
tés.
KrSftenparallelogranuii,
eröegyközóny.
Kraftmaschine, haj tógép gé.
Kraftmesser, erőmérő gé.
Kraftmoment, erőhatány gé.
Kragstein, gyámkő é.
KrShl, gereblye ko.
KrShlen, gerebelni ko.
Kralul, emelő csiga, emelő
gém gé.
Krahnscknabel, gémcsőr ko.
Krahnscbnabelrahmen,
gémcsörkeret ko.
Krahntrommel, gémkötél
dob ko.
Krahnwagen, gémszekér ko.
Krahmragengestelle, gém
szekér állvány ko.

KrahmragenrSder, gőmszekérkerekek ko.
KrSll, Krail, 1. Kr&hl.
KrSllwSsehe, goreblyés mosó
z.
Kram, tár; Zeugkram, szer
tár 6., Erzkram , éreztár
6., Scheidkram , szemelő
szoba 6.
Krampe, csákány 6.
Krampenarbeit,
csákány munka 6.
Kramzehrung, élelmi díj 6.
Kraniseh, 1. Krahn.
Krank, beteg.
Krankenhans, kórház.
Krankenpflege, betegápolás.
Krankenübergeher, beteg
szem lesz.
KrankenwSrtor, betegápolóKrankheit, betegség.
Krankheitsfall, kóreset.
Krankheitsstoff, kóranyag.
Krankheitszeichen, kórjel.
KrSnklich, beteges.
Kranz, szegély, párkány, ka
rima.
Kranzgesims,koszorúpárkány
é.
KrSnzler = Kuxkranzler,
részvényalkusz 6.
Kranzmauerung, koszorúfa
lazat b.
Kranzscbiene, szögletsín b.
Kráter, kráter, katlan.
Kríttzarbeit, vakarékolvasztás ko.
KrStzausbrennblecb, vakarékégető lemez pv.
KrStzblei, vakarékólom ko.
Kratzbürste, vakaró kefe pv.
Kratze, kapa, rakodóhely b.
KrStze, vakarék ko.
Kratzenarbelt, kapamunka
b.
Kratzenfiiller, alügyelő, alőr
b.
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Kv&tzer, kaparó, köröm vas
b.
KrStzfrisehen, vakarókólinítás ke.
KrStzi'rischstiick, csurgatott
vakarák, csurgatni való va
karok ko.
Jíríitzsi'ubcHsohlauim, vakarékíszap pv.
Kriitzkiebnstock,
aszalni
való vakarok, aszalt vakarék ko.
KvStzkupfer, vakarékréz ko.
Kratzmesser, csurgókés ko.
KrStzpoehwerk, vakarékzúzó ko.
Kvatzreckeu, kaparó gereb
lye ko.
Krützsohlacke, vakaréksalak
ko.
Kriitsclilieli,
vakarékmara
ko.
KrStziverk, vakar ék ka.
Exauseisen, fodorvas ko.
Krausel, fergetyü gé.
Krauselrad, kis fogaskerék
gé.
KraHSst&iMler,
fogaskerék
állványa ko.
KreWe, kréta ó.
Kreideforniatúm, krétaképzödmény f.
Kreidegruppe, krétacsoport

Kreislauf, körforgás; Kreíslauf der Stoffe, anyagok
keringése f.
Kreislinie, körvonal.
Kíeisperipherie, körkerület.
KreissSge, körfűrész gé.
Kreisseheere, körolló ko.
Kreisseginent, 1. Kreisabschnitt.
Kressenberger
ScMchten,
kressenbergí rétegek f.
Kreuz = Granzzeicken, bányabatárjel b.
Kreuzarm, könyökkar gé.
Kretizkahn, keresztpálya b.,
beim Hammer, keresztfok
ko.
Kreuzband, sarokpánt az
ajtón; keresztkötés é.
Kreuzbobrer, keresztvéső 6.
Ereuzen der Gangé, a telérek keresztezése 6.
Kreuzer, krajczár.
KreuzgestSnge, pallókereszt
b.
Kreuzgewölke, keresztbolto
zat é.
Kreuzholz, keresztfa é,
Kreuzkamm, keresztkapocs
é.
Kreuzkluft,
kereszttelérke
b.
Kreuzkopf, keresztfoglaló,
keresztvas gé.
l
Kreideiuorgtíl, krétamárga Kreuzkopfsjehiiie,
kereszt
foglaló sín gé.
fEreideschlamm, krétaiszap Kreuzmeiszel, koresztvésó
/•
6.
Kreis, kör.
Kreuzrisz, oldalrajzi
Kreisabsí-hiiitt, körszelet.
Kreuzrohr, keresztcső.
Kfeisbahit, körpálya.
Kreuzsehlicsze,
keresztka
Kreisbewegung, keringés.
pocs ko.
Kreisbogeü, köriv.
Kreuzschnitt,
keresztmet
Kreiselkokrer, pergefúró gé.
szet.
Kreiselrad, pörgetyu gé.
Imuizschraabensekl ftszel,
Kreisflüeke, körlap.
keresztcsavarkules pv.
Kreisförmig, köralaku.
Kreuzthttr, keresztajtó é.

Krenzübersetzen, határkő
váltás b.
Krenzungspunkt, átinetszési
pont.
Kreuzverband, keresztkötés
é.
KrcuzverkSmiüung, fecske
farkú kapcsolás é.
Kreuzzapfen, kei-esztszárnyas
csap z.
Krippe, jászol.
Krise, válság.
Kritérium, ismertető jel.
Kritik, birálat.
Krokoit, ólomcbromát, vörös
ólomércz á.
Krone, korona, bei Dachern
und Danimén: orom.
Kronenbohrer, fogas véső b.
Kronenthaler, koronás tallér.
Krongut, koronajószág.
Kronkupfer, finom réz ko.
Kronrad, fogas kerék gé.
Krönungsmünze, koronázási
érem pv.
Kropf an Wasserradern, csor
gó begy gé.
Kröpfen, görbítni gé.
Kropfgerinne, csorgó begy gé.
Kropfrad, begyes kerék gé.
Kropfschaufel, begylapát gé.
Kroppelbau =
Raubbau,
rabló mivelés b.
Kriicke, gamó ko.
Krückel beim Bohrgestange,
forgató b., beim Probierofen, kaparó ké.
Krückenkratze, vonókapa b.
Krumin, görbe.
Krummeisen, akasztók gé.
Kriimmen, görbítni.
Krümmer, görbe cső gé.
Krummfusz, akasztók gé.
KrummMlserarbeit,
görnyesztö váj ás b.
Krümmiing =
Daumling,
bütyök z.

Krummofen, kis olvasztó ko.
Krumms
= Krummfusz ,
akasztók gé.
Krümmung, görbítés, m. t.
görbeség, görbület.
Krümmungshalbmesser, gör
bületi sugár.
Krümmungsprobe, görbítő
próba ko.
Krnmmzapfen, forgatyúcsap
gé.
Krüppel, nyomorék.
Krüppelbau =•= Raubbau,
rabló mivelés b.
Kruste, kéreg.
Kryolit, jégkő á.
Krystall, jegecz á.
Krystallachse, jegecztengely
á.
Krystallaggregat, jegeczhalmaz á.
Krystalldruse, jegeczodor 6.
Krystallfla'chen, jegeczlapok
á.
Krystallform, jegeczalak á.
Krystallgruppe, jegeczcsoport á.
Krystallhell, jegecztiszta.
Krystallinisch, jegeczes á.
Krystallinischer Sandstein,
jegeczes homokkő f.
Krystallinischer Sehiefer ,
kristályos pala f.
Krystallinisch körnig, kri
stályosan szemcsés / .
Krystallinischkörnigschiefrig, kristályosan szemcsés
palás f.
Krystallisation, jegedés v.
KrystallisationsgefKsz, jegedési edény.
Krystallisationswasser, jegeczvíz á.
Krystallisiren, jegedni v.
Krystallisirt, jegeczedett á.
Krystallkante, jegeczél á.
Krystalllinse,jegeczlencse m.
12*

Krystallograpli, jegecztudós
á.
Krystallographie, jegeeztan.
Krystallsalz, kristály só sb.
Krystallsystem, jegeczrendszer á.
Krystallwasser, jegeczvíz á.
Kübel, veder; Kübel und Seil
werfen, bányát nyitni; Kü
bel und Seil fahren lassen,
bányát felhagyni 6.
Kübelkette, vederiáncz b.
Kubelkunst, vedresgép gé.
Kübelsturz, vederadó 6.
Kubik, köb.
Kubikcentinieter, köbcenti
méter.
Kulbikinhalt,
köbtartalom,
köbfogat.
KuMkmaasz, köbmérték.
KuMkmeter, köbméter.
Kubikwurzel, köbgyök.
KtíMren, kobozni
Knbisch, köbös, köb.
Kufe, sóhordó sb.; szántalp
6.
Kufengewölbe, dongabolto
zat é.
Kugel, gömb.
Kugelabschnitt, gömbszelet.
Kugelabsehnitztasche, kör
metsző talp pv.
Kugeldiorit, gömbös diorit
/ •

Kugeldurchmesser, gömbátmérö.
Kugelförmig, gömbölyn.
KugelflSche, gömbfelület.
Kugelgelenk, gömbcsukló gé.
KugelgewíHbe, gömbboltozat
Kugelig, gömbös á.
Kugelporphyr,
piromerid,
gömbös porfir f.
Kugelsegment, gömbszelet.
Kugeltonne, morzsoló kád
ko.
ÉEngelventil, gömbszelep gé.

Kttlilapparat, bűtő készülék
v.
Kuklenbau, ereszkefe jtés é.
Kühlfasz, hűtő kád ko.
Kühlkasten, hűtő szekrény ko.
Kiihlkessel, hűtő üst ko.
Kuhlklotz bei Fuddelöfen,
hűtő tuskó ko.
Kühlmittel, hűtő szer.
Kühlofen, hűtő pest ko.
Külirohr, hűtő cső ko.
Kiihltrog, oltó vályú gé.
Köhn, merész.
Kühnheit, merészség.
Kühr, csapat 6.
Kultursehicht, kulturróteg,
müvelődésbeli réteg f.
Kummer, beim Dachschieferbergbau = Versatz, berakat
6.
Kundmachimg, hirdetés.
Künftig, jövőben.
Kimst = Maschine, gép b.
Kunstabschíitzeii, vizet eresz
teni a gépre b.
Kunstabtheilung des Schachtes, géptorok b.
KimsteinhSngeii, géphez kap
csolni szivatyút 6.
KifnstgestSnge , gőprudazat
gé.
Kunstgezeug, gépies készü
lék 6.
Kunstgieszerei, műöntőszet
ko.
Kunstgraben, vízárok b.
Kunstgriff, mesterfogás.
Kunstgusz, müöntés, m. t.
műöntvény ko.
Kunstkreuz, gépkereszt gé.
Kunstmeister, gópfélügyelő
6.
Kun&tofflcier, gépésztiszt b.
Kanstproduct, műtermény.
Knnstrad, vízkerék gé.
Kunstramme, verőgép é.
Kuiistsatz, szivatyúrákvány
gé.
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Knnstschacfyt, gépakna b.
j£unststange,. géprudíusat 6.
Knnststeiger, gépügyelő b.
Kunststrasze, csinált út.
Kiujstwarter, gépkezelő 6.
Kuristwinkel = Kunstkreuz.
Klüp.$llireii, 1. Capellixen.
íupfer, réz.
Kupferabgang, rézveszték ko.
Kupferabschnitt, rőznyiradék ko.
Kupferantimonglanz, Chalkostibit á.
]j[vpferarbeit,
rózolvasztás
kö.
Kupferarscnlat, arzén tar
talmú rézércz.
Kiipfcrascb.e, rózsziporka ko,
Kupferauflösung, rözoldó ol
vasztás ko.
Kupferauflösungsprocess,
rézoldó olvasztás ko.
Kupfcrauftösungsschmelzcn
rezoldó olvasztás ko.
Kupferlbarren, rózrudaos ko.
Kupfcrbedaehung, rézlemez
födél é.
Kupferblau, kovasavas réz 6.
Kupferblcch' rézlemez ko.
Kupfenbleispath, linarit á.
Kupferbleistein, rezes ólomkónv ko.
Kupferbleivitriol, linarit á.
Kupferblende, tennantit á.
Kiipferblüthe, cuprit á.
Kupfcrboden, salakréz ko.
Kupferbrechen, nyersróz ap
rítás ko.
Kupfereementschllch, ejtett
rézmara ko.
Kupferchlorid, rézchlorid ko.
Kupferdraht, rézhuzal.
Kupfcrerz, rézércz.
KupferfíiUimg, rózejtés ko.
Kupferfrisehen, rézólmítás
ko.
Kupferfrischofen, rózolmító
pest ko.

KiipferfrischscMacke, rézolmítási salak ko.
Kupfcrgarherd, rézfinoniító
tűzhely ko.
Kupfergarrost,
végpörkölt
rézkénv ko.
Kupfergarschlacke, rózfinomítási salak ko.
Kupfergeld, rézpénz.
Kupferglanz, rézkőneg, rézfényle, chalkocit á.
Kupferglas, 1. Kupferglanz.
Kupferglimmer, rézcsillám,
chalkophyllit á.
Kupfcrgliinspahn, rózsziporka ko.
Kupfergranalien, rézdara ko.
Kupfergrün, kovasavas réz,
chrysocolla á.
Kupferhammer,
rózpőröly
ko.
Kupferhammeramt, rózpő
röly hivatal ko.
Kupfcrhammerschlag, rézsziporka ko.
Kupferhammerwerk, rézpőrölyKupferhütte, rézkohó.
Kiipferindig, rézindigó, covellit á.
Kupferkics, rózkovand, rézvaskóneg á.
Kupf^rlazur, rézlazur á.
Kupferlauge, rézlúg ko.
Kupferlebcrerz, cuprit á.
Kupferlech, rézkénv ko.
Kupferlechschmelzen, rézkénvolvasztás ko.
Kupferlegur, rézötvény pv.
Kupfernickeí , réznikelércz
á., 1. Nikolit.
Kupferoxyd, rézéleg.
Kupferoxydul, rózélecs.
Kupferoxydulsilicat, rézófecsszilikát ko.
Kupferpecherz = Ziegelerz,
téglaércz, chrysocolla é.

Kupferphyllit, chalkophyllit
á.
Kupferplatte, réztábla.
Kupferproke, rézkómle ké.
Kupferquecksilfoerfaklerz,
tetraédrit á.
Kupferrafflniren, rézfinomí
tás ko.
Kupferrauch, = Flugstaub,
rézfüst, szállópor ko.
Kupferregen, sziporkázás ko.
Kupferreiszen, tárcsázni ko.
Kupferrohstein,
nyersrézkénv ko.
Kupferrosette, réztárcsa ko.
Kupferrost, pörkölt rézkénv
ko.
Kupferrostsckwarzkupfer,
pörkölékolvasztási nyers
réz ko.
Kupfersalz, rezsó ko.
Kupfersandstein,
rezesho
mokkő f.
Kupfersau, rézmedve ko.
Kupferschaum, tirolit á.
Kupferscheibe, réztárcsa ko.
Kupfersckiefer, rőzpala f.
Kupferschlacke, rézsalak ko.
Kupferschlamm, róziszap ko.
Kupfcrschlick, rézmara z.
Kupferschmelzen, rózolvasztás ko.
Kupferschmied, rézmives.
Kupfersckmiede, rézpőröly
ko.
Kupferschrotten, rezet dara
bolni ko.
KupferschwSrze, üszögös réz
ár ez á.
Knpferspleiszherd, rézkészelő tűzhely ko.
Kupfersprühen, rézsziporkázás ko.
Kupferstein, rézkénv ko.
Kupférsteinamalgamation,
rézkénvíbncsorítás ko.
Kupfersteingranalien, rézkénvdara ko.

Kupferstcinröstofen,
rézkónvpörkölő ko.
Kupfersteinsckmelzofen,
rézkénvolvasztó koKupfertutte, rézcsupor ké.
Kupiernranit, torbernit á.
Kupferverlust, rózvesztók ko.
Kupfervitriol ,
rézgálicz ,
chalkanthit á.
Kupfervitriolhütte, rézgá
licz gyár ko.
Kupferwismuthglanz, emplektit á.
Kupferzuseklag, rézadalék
ko.
Kupolofen, ömlesztő ko.
Kuppe, csúcs.
Kuppel, gömbboltozat é.
Kuppelkaken, kapcsoló ho
rog.
Kuppelkette, kapcsolóláncz.
Kuppeln, kapcsolni.
Kuppelung, kapcsolat gé.
Kuppelungskolzen, kapcso
ló rúd ko.
KuppelimgsMckse, kapcso
ló tok gé.
Kuppelungskekel, kapcsoló
kar gé.
Kuppelungsklaue, kapcsoló
marok gé.
Kuppelungsmuff,
kapcsoló
tok gé.
Kuppelungsrad, kapcsoló ke
rék gé.
Kuppelungsriemen, kapcso
ló szíjj gé.
Kuppelungssekacktel, kap
csoló tok gé.
Kuppelungssckeiben, kap
csoló korongok gé.
Kuppelungsspindel, kapcso
ló tengely ko.
KuppelungsstSnder
beim
Walzwerk, kapcsoló állvány
ko.
Kuppelungswelle, kapcsoló
tengely gé.
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Kurbel, forgatyú gé.
Knrbelachse, forgatyú ten
gely gé.
Kurbelknie, forgatyúkönyök
gé.
Kurbelrad, forgatyús kerék
gé.
Kurbelring, forgatyú karika
pv.
Kurbelseheibe, forgatyús ko
rong gé
Kurbelspindel, forgatyú ten
gely gé.
Kurbelstange, forgatyúrúd
gé.
Knrbelwarze, forgatyú csap
gé.
Kurlbelzapfen, forgatyú csap
gé.
Kurz, rövid.
Kürze, rövidség.
Kurzes Mittel, szakadatos,
rövid köz b.
Kurzklüftig, szakadatos b.
Kurzklüftigkeit, szakadatosság b.
Kürzung, rövidítés.
Küste, part.
Küstengebiet, partvidék.
Kutten, átkutatni b.
Kux, bányarósz b.
KuxkrSnzler, kukszalkusz b.
Kuxscheín, bányarészjegy b.
Kyanisirung des Holzes, fatelités b.

Lade, köpti z.
Ladebrficke, 1. Ladebühne.
Ladebfihne, rakodó b.
Ladegeleise, rakodó vágány
b.
Laden, tölteni 6., rakodni.
Ladepíatz, rakodó hely.
Ladenriegel, vezeték szorító
z.
Ladenspalte, vezeték palló a.
Ládenwasscr, köpuvíz %.
Ladholz, bélésfa 6.
Ladstaueher, döngölő 6.
Ladung, töltés, tereh, rako
mány 6.
Lage, fekvés, fekvet, réteg,
rét f.
Lagenförmig, réteges 6.
Lagengneiss, szalagos gneisz

f-

Lagentextur, réteges szöveg

f-

Láger, telep, ülep 6.; csapágy
gé.; fekvőhely, rakóhely.
Lagerbaum, alapfa b.
Lagerbueh, telekkönyv, rakóhelyikönyv.
Lagerbüchse, csaptok gé.
Lagerbügel, csapágy foglaló
gé.
Lagerdeckel, csapágyfödél gé.
LagerMche, fekvő lap é.
Lagerfuge, fekvethézag é.
Lagerfuttcr, csapfészek gé.
Lagergang, teleptelér /.
Lagergerftst, csapágy áll
L.
vány gé.
Lagerinasse, telepanyag, te
LaboraHt, műsegód.
lepkőzet b.
Laboratórium, műhely; che- Lagerpfanne, csapfészek gé.
misches
Laboratórium, Lagerplatte, csapágytalp gé.
végy műhely.
Lagerschalen, csapfészek gé.
Lacht, készelő salak ko.
Lagerschuh, csapsaru gé.
Lachter, bányaöl b.
LagerstSttc, fekvet, telep b.
Lachtergeding, ölszakmány Lagerstock, liegender Stock,
b.
teleptömzs, fekvőtömzs f.
Lachtloch, salaklyuk ko.
Lagerstuhl, csápágy állvány
Lachtsohle, salakágy ko.
gé.
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Lagernng, település, helyezkedés /;
Lágereiig 4e r írrubeíyaaasze,
telek elhelyezés b.
Lagerungskarte, elhelyezési

LSngenatysicht, hosszkép.
Jjangeubaixd, hosszkptés é.
liüngendurchschnitt, hossz
metszet, hossz szelvény.
LSngeneinheit, hosszegység.
tjé^kép 6.
I4.ngenerstreckimg, hosszá
ba terjedés.
Lageijjingswhíi^isz, települési viszony, heiyezke- LSugcuiiiaasz, hossztelek b.,
hosszmérték.
dési viszony f.
Lang(?uprofiI, 1. Langen.Lageízins, rakóhelybér.
durchschnitt.
Lag$rzug, teiepvonúlat b.
LSngenrisz am Metall, hossz
Lale, avatlan.
repedés.
Laist, kilúgzQ,tt agyag ab.
Lakmqs, lakmusz.
LS^genschliesze,
hosszka
Lakmuspapir, kém^őpaj>ir hé.
pocs c.
li&HVlnivQn, lemezzé nyújtani. Langcnseite, hosszoldal.
Lamiiiirhammer, lemezkala- Langholz, szálfa erd.
páps.
Langholzflöszerei,
szálfaLampe, lámpa, mécs.
usztatás erd.
Lampendocfit, lámpabél.
LSnglicll, hosszúdad.
Lampeiijmtzer, Iá,m.patiszí;ító. Langs, hosszában.
Land, ország.
Langsain, lassan.
LüudQrkiwi,d,e, országismeret. Langsamkeit, lassúság.
Laii4,esarcliiv, országos le Lajigsqhwelle, hossztalpfa b.
Langschweller, gyámgereuvéltár.
da é.
Landesc^ltur, föhjmivelés.
Mngsspalte, hosszában ha
Landesfürstlich,, fejedelini.
sadás.
Laitd,esfHTstlicft fr^si, ado
mányozható b.
Iüngsthal, hosszvölgy f.
Landesgesetz, országos tör LangtrSger, hosszgyám é.
vény.
Lanzcnbohirer, gerelyfúró b.
La^desverfassung,
alkot Lapilli, tüzhegyi kavics.
LSíche, vörösfenyő erd.
mány.
La#desYertIieidiger, honvéd. Mrmglocke, vészharang.
Lasche, pálha, sínkötő, kap
Laiarff^cht, fuvarozás.
csoló vas gé.
Lanttkajrte/földaVrosz, térkép.
Iiándkohlnng, rakóparti szén Laschenbohrer, füles fúró b.
hely eí4Laschenkette, tagos láncz
Landrücken, földgerincz f.
gé.
Last, teher.
^andstrasze, országit.
Laűdtag, országgyűlés.
Lastaufzugmaschine, emelő
gép gé.
^aD(ftwirthj§ehaft, inezőgazLasteijfrei, tehermentes.
da^ág.
Latente WSrme, rejlő hő.
Láng. hosszú.
laflgb.ohrer, hosszú véső b. Lateralsecretionstheorie,
oldaíboli kiválás elmélete f.
L^ngs, hosszaság.
^.Qg^n. den Meiler, szenet Laternen bei der Förmerei,
gőzür ko.
szedni erd.
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Iiátte, lécz.
Laiteíi, léczelni é.
Lattenbohrcr, léczfúró é.
Lattennagel, léczszeg é.
Lattenverschalung, léczboriték é.
Lattenverschlag, léczrekesz
c.
Laíttenwerk, léczozet é.
Lattenzaun, léczkerítés é. •
Latus, átvitel.
Laub, lomb erd.
Laubholz, lombfa érd.
Laubholznutznng,
lombfahasználat erd.
Laubsage, lombfűrész é.
Lautmald, lomberdő erd.
Lauell des TVischfeuers, láng
ko.
Lauf, belne, nyilam b.
Lanfbahn, pálya.
Laufbohle, csillepalló b,
Laufbrücke, buktató b.
Lanfbühne, buktató 6.
Laufdiele, csillepalló 6.
Liiuf'el, nyilámka b.
Laufen, csillével szállítni 6.
Laufende Rechnung, folyó
számla.
Laufen lásson aus dem Ofen,
megcsapolni ko.
Lattfer, csillér 6., bei deu
Quickmtíhlen, molna forgó
z., in der Mühle, forgókő
gé.
Lanferauge, forgókő lyuka
gé.
Lauferschaar, hossztéglasbr
é.
Lanferschiclit, hossztéglasor
é.
LSuferstange, korongvas gé.
Laufgewicht, csúszó súly mér
legnél.
Laufkarren, targoncza, talicska b.
Laufkarrenradel,
talicskakerék b.

Lanfkrahn, futó gém gé.
Lanflaszspiesz csapoló rúd ko.
Laufpass, 1. Abkehrschéin.
Lanfpfosten, csillepalló b.
Lauframme, verőbak é.
Laufstr«cke, szállító nyilam
b.
Lauftrnhe, csilleszekrény *.
Lanfzange, futtató fogó ko.
Laufzettel, útlevél.
Laugbottich, lúgzókád #o.
Lauge, lúg ko.
Langen, lugolni ko.
Laugenpfaiitie, lúgost %o.
Laugcnstiinder, lúgzókád ko.
Langerei, lúgzá*, lúgzómű
ko.
Langfasz, lúgzókád ko.
Laurentian rocks, szentlőrinczi rétegek f.
Laurus, laurus f.
Laut (das Gestero), hangzó,
dobogó kőzet b.
Lauter, tiszta.
Lauterer, tisztá'ló z.
LSutérfrischscliBiiede, tisztáló készelós ko.
LSutefgraben,
daratisztáló
z.
Muterherd. tisztáié szer z.,
finomító tűzhely ko.
LSuterkiste, tisztáié léez z.
LSutérn, finomítni ko., tisz
táim z.
Muterofen, finomító tűzhely
ko.
Mnterrinne, tisztáié vályú
z. .
L&utertroniffiel, mosókád z.,
1. Ablautertrommel.
M u t e r u n g , finomítás ko.,
tisztálás z.
Lfíuterungsperiöde, finomí
tás szaka ko., tisztálás sza
ka z.
LHutermigswasser, Lftufcerwasser. tisztálóvíz z., I. Áklauterwasser.
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Lautes G-estein, dobogó kö
zét 6.
Láva, láva á.
Lavaergiessung, láva ömlés

fLavaiuasse, lávatömeg f.
Lavastrom, lávafolyam.
Lazurinalacb.it, rézlazur á.
Lebendige Kraft, eleven erő.
Lebendiges Wasser, folyó
víz.
Lebensalter, életkor.
Lebensart, életmód.
Lebensbedürfnisz, életszük
ség.
Lebensfa'hig, életre való.
Lebensgefahr, életveszély.
Lebensliinglich. holtiglan.
Lebensmittel, élelmiszer.
Lebensunterhalt, öletfentartás.
Lebenswandel, magaviselet.
Leberkies, 1. Markasit.
Leberstein, barit á.
Lech, kénv ko.
Lechdurchstechen, másodkénvolvasztás ko.
Lechdurchstechenslech, másodkénvolvasztásikénv ko.
Lechgiebig, kónves ko.
Lechrösten,
kénvpörkölés
ko.
Leseheibe, kénvtárcsa ko.
Lechscheidhammer, kónvtörő ko.
Lechschmelzen, kénvolvasztás ko.
Lechschmelzenskra'tz, kénvolvasztási vakarék ko.
Lechschmelzenslech, másod
kén v ko.
Lechschmelzensreiehblei,
kénvolvasztási dúsólom k».
Lechschmelzensschlacke,
kénvolvasztási salak ko.
Lechschüssel, kónvtégely ko.
Lechstadel, pörkölő szín ko.
Lechstrasse, kónvcsorgó ko.

LecMiegel, kénvtégely ko.
Leehtute, kénvcsupor ké.
Ledér = Arscbleder, farbőr
6.
Lederbalg, bőrfúvó gé.
L e d e r d u r c h s c h l a g , bőrlyu
kasztó gé.
Lederklappe, börszelep gé.
Lederliederung, bőrzárlat gé.
Lederstulp, börhajtóka gé.
Lediglich, egyedül.
Leér, üres.
Leere, üresség.
LeergespSrre, üres szaruzat
é.
Legal, törvényes.
Legalisiren, hitelesítni.
Legeisen, ékalj b.
Legiren, ötvözni pv.
Legirt, ötvözött pv.
Legirung, ötvény pv.
Legislation, törvénybozás.
Legislative, törvényhozó tes
tület.
Legitim, jogszerű.
Legitimation, igazolás.
Legitimationskarte, igazol
vány.
Legitimitíit, jogszerűség.
Legföhre, benyefenyü erd.
Legur, ötvény pv.
Legurkupfer, ötvényréz pt>.
Lehen, adomány b.
Lehenbrief, adománylevél b.
Lehenlierr, adományzó b.
Lehensachen, adományzási
ügyek b.
Lehensckein, adomány levél
b.
Lehensfíihig, adománvozható
b.
Lehenstrager, adományos b.
Lehensurkunde,
adomány
levél 6.
Lehensverwirkung,
adoinányvesztés b.
Lehenswerber, fölkérő b.
Le hm, agyag.
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Lehmannit, 1. Krokoit.
Lehmarbeit, tapasztok é.
Lelínibatzen, agyagdugasz ko.
Lebmdecke, tapasztott födény
é.
Lehinestrieh, tapasztott talaj
é.
Lehiuforin, agyagminta ko.
LehmiíJrmerei, agyagniintázás ko.
Lebniforinstguder,
agyagminta állvány ko.
Lebmgrube, agyagbánya é.
Lehmherd, agyagtüzhely ko.
Lehmkern, agyagbél ko.
Lehmmauer, sárfal é.
Lebmnudel, agyagfojtás 6.
Lebmpfropfen , 1. Lehmbatzen.
Lebmsohle, agyagtalp ko.
Lehinstauchwerb, agyag dOngölós b.
Lehmverputz, agyagvakoíat
é.
Lehmziegel, vályog é.
Lebraratalt, tanintézet.
Lebrbogen, mintaív é.
Lehrbrief, szabaduló levél-.
Lehrbuft, Lehrbursch, inas.
Lebrbueb, tankönyv.
Lehrbund, mintakötés é.
Lehrcurs, tanfolyam.
Lebre, tan; mintadeszka é.
Lebrer, tanító.
Lehrfaeh, tanszak.
Lebrfreiheit, tanszabadság.
Lehrgeld, tandíj.
Lehrgerűst = Lehrbogen.
LehrbSueí, vájársuhancz b.
Lehrjahr, tanév.
Lebrjunge, inas.
Lehrkörper, tanári kar.
Lehrling, inas.
Lebriaetliode, tanmód.
Lehrinittel, tanszer.
Lehrplan, tanterv.
Lchrreieh, tanulságos.

Lehrsaal, tanterem.
Lebrsatz, tantétel.
Leichtfliiszig, folyékony ko.
Leichflűszigkeit, folyékonyság ko.
Leichtsehmelzbar, könnyen
olvadó ko.
Leichtspaltend, könnyen ha
sadó á.
Leidenschaftlielí, szenvedé
lyes.
Leierbtfhrer, forgató fúró géLeíerwerk = Drahtteier, buzal göngyölő, sodrony gön
gyölő ko.
Leiben, kölcsönözni.
Leim, enyv.
Leimen, enyvezni.
Leimpfanne, enyvserpenyő
é.
Leinwand, vászon.
Leisten, salakesorgó ko., pár
kány, szegély é.
Leistenblecb, saJakpárkány
ko.
LeisteneiseH, párkányvas ko.
Leistenliederuttg bei Hoizbalggeblasen, léczzárlat gé.
Leistenplatte, salakpárkány
ko.
Leistensteine eiser Strasse,
szegélykövek é.
Leistung eincr Mascbhie, har
tály gé.
Leistung der Arbeiter, manka teljesítés.
Leistungsfaliig, munkáBa ké
pes.
LeistuHgsfahigkeit, munká
ra képesség.
Leitarm, vezérkar gé.
Leitbache, vezérlap gé.
Leitbatiin, vezetékfa gé.
Leitbüehse, vezértok, veze
ték persely gé.
Leiten, vezetni.
Leiter, vezető, létra, hágcsó.
13

Leitersprosse, létrafok, hág
csófok.
Leitfaden, vezérfonal.
Leitflőtz, vezértelep b.
Leitfossilie, vezérkövület f.
Leitgraben, vízvezeték.
Leithakalk, lajtamész f.
Leitlínie, vezérvonal.
Leitmuschel, vezérkövület,
vezérkagyló f.
Leitnagel, vezérszeg b.
Leitnagelhund, vezérszeges
csille 6.
Leitrad, vezérkerók gé.
Leitrolle, vezérkorong gé.
Leitschaufel, vizsugárvezeték gé.
Leitschiene, vezetősín gé.
Leitsparren, vezetókfa gé.
Leitspindel, vezető orsó pv.,
Leitspindel esztergánál, ve
zértengely gé.
Leitspindelmutter,
vezető
orsótok pv.
Leitstange, vezetőrúd gé.
Leitstock bei Drehbanken,
vezeték állvány gé.
Leitstrahl, vezórsugár.
Leitung, vezeték.
Leitungsdraht, villamvezető.
LeitungsfShigkcit,
vezetékenység, vezető képesség.
Leitungsrtfhre, vezetékcső gé.
Leitungswiderstand, vezeté
si ellentállás.
Lenken, intézni, irányozni.
Lenker am Bohrapparat, kor
mányrúd b.
Lenkstange, tolórúd gé.
Lenticulargang, lencsealaku
telór f.
Leptaena, leptaena f.
Lepidodendron, lepidodendron f.
Lepidokrokit, 1. Göthit.
Lepidolithí'els,
lepidolithizikla f.
Lepidosiren, lepidosiren f.

Lernen, tanulni.
Lesbar, olvasható.
Lesekohle, válogatott szén
erd.
Lesen, olvasni.
Letten, agyag.
Lettenbesetzung, agyagfojtás
b.
Lettenbesteg, agyagváladék
b.
Lettengang, agyagtel ér b.
Lettenhaue, agyagkapa b.
Lettenhaus, agyagtár.
Lettenkluft, agyagtelérke 6.
Lettenkohle, palásszén, agya
gos szén b.
Letten staucher, bélelő b.
Leuektbub, lámpahordó b.
Leuchten, világítni.
Lenchtgas, világító gáz.
Leucitfels, leucitszikla f.
Leucitporphyr, leucitporfir

fLeukopyrit, arzénvas á.
Lexikon, szótár.
Liaskalk, láj eszmész á.
Libelle, szintező, vízmérték
bm.
Libellula, libellula f.
Liberal, szabadelvű.
LiberalitSt, nagylelkűség.
Libethenit, rézhydrophosphat
á.
Librocedrus, librocedrus f.
Licenz, engedély; Schurflicenz, kutatási engedély b.
Lieht, világos.
Liehte Nase, Gicht, világos
orrmány, torok ko.
Lichterscheinung, iénytünemény,
LicMes Rothgültigerz, proUStit ÓL.

Liehte Weite, belvilág.
Lichtkreis, fénykör.
Lichtlehre, fénytan.
Liehtloch, szelelő akna, lég
akna b.
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Liehtmangel, léghiány 6.
Lichtschacht, légakna b.
Lichtschmelzen, világos ol
vasztás ko.
Lichtseite, fényoldal.
Lichtstrahl, fénysugár.
Licitation, árverés.
Liederbühne, zároló pad gé.
Liedern, zárolni gé.
Liederung, zárlat gé.
Líederungskranz, zárló kari
ma gé.
Liederungsring, zárló gyürü
gé.
Liedlohn, munkabér.
Lieferant, szállító.
Liefern, szállítni.
Lieferschein,
Lieferungsschein, szállító levél.
Lieferung, szállítás.
Liefcrungscontraet, szállí
tási szerződvóny.
Lieferungsterinin, beszolgáltatási határ idő.
Lieferzeit, beszolgáltatási idő.
Liegen, feküdni.
Liegend, fekü b.
Liegende Maschine, fekvő
gép gé.
Liegendherd, fekvő szór z.
Liegendkluft, feküér 6.
liegendschlag, feküvágat b.
Liegendschutt, fekügurító b.
Liegendtrumm, feküszakadék 6.
Liegendverkreuzung, fekükeresztezés b.
Liga, 1. Legur.
Lignit, ásványfaszén, lignit
á.
Limbus, fokszegőly bm.
Limito Frucht, szabott áru
gabona 6.
Limonit, vashydroxyd, barnavasóroz, gyepvaskő á.
Lindcnbaum, hársfa erd.
Lineal, vonalzó.
Lincar, vonalos.

Linearzeiehnung, vonalos
rajz.
Liiiguist, nyelvértő.
Lingula, lingula f.
Linie, vonal.
Liniren, vonalozni.
Linsenförmig, lencse alakú,
fészkes b.
Linsenstock,
lencsealaku
tömzs 6.
Liparit, liparit, trachitporfir
Liquid, folyóvátett, érvénye
sített.
Liquidation, számfejtés.
Liquidator, számfejtő.
L^uidatnr, számfejtő hiva
tal.
Liquidiren, számba venni,
érvényesítni.
Lisenc, támaszfal é.
Liste, sorjegyzék.
Lithionglimmer, lithioncsillám f.
Lithographie, kőrajz, könyomó intézet.
Lithographiren, kőre rajzol
ni.
Lithographisch, kőnyomata.
Lithographischer Kalkstein,
lithografiai mészkő f.
Lithologie, kőtan.
Litiscurator, perügyelő.
Litorinellenkalk, litorinella
mészkő f.
Litterarisch, irodalmi.
Littcratur, irodalom.
Littorina, littorina f.
Litze, zsineg, sodrony gé.
Litzenmaschine, sodronygép
gé.
Lob, dicséret.
Lobén, dicsérni.
Lobenswerth, dicséretre mél
tó.
Löblich, tekintetes.
Loeal, helybeli, helyenként.
Looalbchörde, helyhatóság.
Locale, helyiség.
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Localsediinent, helybeli üle
dék f.
Loch, lyuk.
Lochbeutel, lyukvóső é.
Lochbohrer, fúró é.
Lochbolzen, lyukasztó tű gé.
Löcheiisen, lyukasztó vas gé.
Lochen, lyukasztani gé.
LSchera, lyukasztani 6.
Lochgeding, furatszakmány
6.
LoehmascMne, lyukasztó gép
gé.
Lochrhig, lyukasztó gyűrű gé.
Lochs&ge, lyukfürósz é.
Lochstein, határkő 6.
Lochstempel, lyukasztó tű
gé.
Locker, laza.
Locomobile, mozgony gé.
Locomotive, mozdony gé.
Iiecomotivbahn, mozdony
vasút gé.
LSffel beim Bohrapparat,
iszapszedő 6.
LSffelbohrer, kanalas, fúró
gé.
Löffelkaspel, tisztító vitla 6.
LSífeln, iszapot szedni b.
LöffelscMcber am Bohrap
parat, tisztító olló 6.
LSffelsell, tisztító kötél 6.
Logarithinus, szorszám.
Logik, gondolkodástan.
Lóim, bór, díj.
Lohnaufhebcn, bért előle
gezni b.
LohnbHch, bérkönyv b.
Lolliién, fizetni.
L»knserkölnmg, bérföleme
lés.
Loliiisermaszigung,
bérle
szállítás.
Lohnskopey, bérszámla.
Lohntag, Löhnungstag, fize
tési nap.
Löhnung, fizetés.
Löhiiuiigsbogen, fizetési ív.

Lohnvorschusz, bórelőleg.
Lohnzettel, bérszámla.
Lö'lingit, arzónvas á.
Losboden in den Extractionsfássern, szűrőfenék ko.
Löseharbeit, készelós porha
nyón ko.
Ló'schboden, porbanyfenók
ko.
Lösche, porhany ko.
Lö'schen im Berggegenbuche^
kitörülni b.
Lösehí'asz, hűsítő ko.
Löschfeuer, porhanyós készelő tűzhely ko.
Löschfeuersekmiede, 1.
Löscharbeit.
Löschkohle, szénpor.
Löscktiegel, oltó tégely pv.
Löschtrog, 1. Löschfasz.
LöschTrasser, hűsítő víz ko.
LSschwedel, oltó pemete gé.
Lösclizaeken, tűzhely hátlap
ko.
Lose, lazán.
Lose Masse, laza tömeg.
Lösen , oldani; lösen die
Wasser, vizet lecsapolni 6.
Lose Scheibe, váltó korong
gé.
Loscs 6restein, laza kőzet 6.
Lösestunde, felváltás órája b.
Losgehen, elsülni.
Loskuppeln, lekapcsolni gé.
Löslich, oldható.
Löslichkeit, oldási képesség.
Losmachen, eloldani.
Losreiszen, széfcszakítni.
Löss, lösz, márgás agyag b.
Lossagen, lemondani b.
Losschrauben, lesrófolni gé.
Lösung, oldat.
Lösungsmittel, oldószer.
Loth Gewicht, lat; a. m. eine
Yertikale, függély; a. m.
Senkel, függély &., a. w.
Masse zum Löthen, forrasz
tó gé.

Lothblei, függély 6.
liöthen, forrasztani gé.
L«thgabel, függélyezó Tilla
bm.
Löthig, latos 6.
Löthkolben, forrasztó vas gé.
Lothrecht, függélyes.
Löthrohr, forrasztócső, for
rasztó ké.
Löthrohrlampe,
forrasztó
lámpa ké.
Löthrohrprobe,
forrasztó
kémle ké.
Löthrohrprobierkunst, for
rasztó kémlészet ké.
Löthung, forrasztás gé.
Lücke, hézag.
Luckiges Roheisen. likacsos
nyersvas ko.
Lucrativ, nyereséges.
Luft, levegő.
Luftartig, légnemű.
Luftlbad, légszárító ké.
Luftbehalter, légtartó.
Luftblase, buborék.
Luftcomprcssionsmaschine,
légsűrítő gép gé.
Luftdieht, léghatlan.
Luftdruek, légnyomás.
Lufterhitzungsapparat, lég
hevítő készülék ko.
Luftform, fúkatok ko.
Lufthahn, lópszelep, légcsap
gé.
Luftiieizung, légfűtés é.
Luftklappe, légszelep gé.
L«ftleer, légnélküli.
Luftleítung, légvezeték gé.
Luftleitungsrohr, légvezetö
csfl gé.
Luftloch, légakna b.
Laftmasehine, Höll vízemelő
gépe gé.
Lnftniörtel, közönséges va
kolat é.
Luftpumpe, légszivatyú gé.
Luftreservoir, lóggyüjtö gé.
Luftsattel, lógnyereg gé.

Luftsaule, légoszlop.
Luftschacht, légakna b.
Luftschlanch, légtömlő gé.
Löftströmung, légáramlat.
Lufttrockeii. levegőn szárí
tott.
Luftventil, légszelep gé.
Luftzug, léghuzam.
Lünette einer Drehbank, se
gédszorító gé.
Lunte, kanócz, gyújtószál b.
Lupe, kézi nagyító bm.
Luppe, bocs ko.
Luppenaíbeit, bocskéssselés
ko.
Luppenbalken, bocsot csi
nálni ko.
Luppenbaum, bocsemelő ko.
Luppen drücken, bocsot szo
rítni ko.
Luppenfeuer, bocskószelő tűz
hely ko.
Luppcnfrischerei, bocskészelés ko.
Luppenfrisehfeuer, bocskészelő tűzhely ko.
Luppenhammer, bocspöröly
ko.
Luppen machen, bocsot csi
nálni ko.
Luppenmühle, bocssajtó ko.
Luppenquetsene,
bocssajtó
ko.
Luppenscheere, bocsvágó ho.
Luppen sehnnedczange,
bocs verő fogó ko.
Luppenstahl, hcvenyaezél ko.
Luppenwage,
bocsszekér,
bocstalicska ko.
Luppenwalzen, boeshengerek
ko.
Luppemrenden, boesot for
gatni ko.
Luppenzange, boosfogó ko.
Luppen zangen, bocsot verni
ko.
Luppenziehzange, bocsvonó
fogó ko.

Lustrum, évötöd.
Lutiren, tapasztani o.
Lutirung, tapasztás v.
Lutte, csatorna *., Wetterlutte, lógvezető csatorna b.
Luttenarm, csatornaszár z.
Luttenjung, szerelő inas z.
Luttenklammer, iszkába z.
Luttensystem, csatornarend
szer z.
Lutuni, tapasztok ».
Luxus, fényűzés.
Lyeeum, felső tanintézet.
Lycopodiaceae,
lyeopodiaceak f.
Lydischerstein, kémlő pala
ké.
IM.
Macadamisiren, inakadarnizálni é.
Maceration, áztatás v.
Maceriren, áztatni v.
Maciién, csinálni.
Macherlohn, munkabér.
Macht, hatalom.
MSchtig, hatalmas, vastag.
MUchtigneit, vastagság, terjelem 6.
MSchtigkeitsalbqucrung, vas
tagsági harántolás.
Machtspruch, hatalomszó.
Magazin, tár.
Magazinverwalter, tárnok.
Magistral bei der amerikanischen Amalgamation, foncsoradalék ko.
Magnesia, magnézia á.
Magnesium, magnézium.
Magnet, delej.
Magneteisenerz, Magneteisenstein, magnetit, delej
vaskő á.
Magnetit , vasoxyduloxyd ,
mágnesvasércz á.
Magnetisch, delejes.
Magnetisiren, delej ezni.

Magnetismns, delejesség.
Magnetkies, mágnesvaskéneg, delej kovand á.
Magnetnadel, delej tü.
Magnetomcter, delejmérő.
Magnetpol, delejsark.
Magnetstein, delejkő.
Magulant, sórakó.
Maguliren, máglyálni a só
köveket sótárban sb.
Mahlen, őrölni.
Mahlgut, őrlemény.
Mahlmühle, őrlőmalom.
Mahnbrief, intőlevél.
MajestSt, felség.
Majestatsrecht, felségi jog.
Majorenn, nagykorú.
Majorennitat, nagykorúság.
Makrodiagonale, nagyátló á.
Makrodoma, nagydóma á.
Malachit, rézhydrocarbonát,
malachit á.
Malen, festem.
Malter = Mörtel, vakolat e.
Malterhaue, vakolat kavaró
é.
Maltern, vakolni é.
Maltertruhe, vakolatláda é.
Malterverputz, vakolat é.
Manimuth, mammuth f.
Manco, hiány.
Mandant, felhatalmazó.
Mandat, felhatalmazvány.
Mandatar, felhatalmazott.
Mandel, bubormag á.
Mandelstein, mandulakő á.
Mandelsteinartig, bubormagos á.
Mangán, mangán.
ManganMendc, mangánkéneg, alabandit á.
Mangan-chlorid — chlorür,
mangán-chlorid — chlorür
v.
Manganerz, mangánércz á.
Hanganspath, mangánpát á.
Mangels Aullassung, hiány
lat elengedése.

Hangéi, hiány, hiánylat, nehezmény.
M8ngelserlüuterung, hiány
latok felvilágosítása, nehezmények megfejtése.
Mangelhaft, hiányos.
Mangelhaftigkeit, hiányos
ság.
Hangéin, hiányzani.
Manipulation, kezelés, üzeni.
Manipulationslauge hei der
Extraction, . üzemi lúg ko.
Manipuliren, kezelni.
Mann, ember, személy, le
gény.
Mannigfaltig, sokféle, külön
féle.
Mannschaft, legénység, sze
mélyzet.
Hannschaftsbuch, legénysé
gi könyv b.
Mannsfanrt, beszálló akna
b.
Mannsloch, búvólyuk gé.
Mannszucht, fegyelem.
Manometer,
feszültségmérő
gé.
Manometerrohr, feszültség
mérő cső gé.
Hansarde, manzárdfödél é.
Mantel bei 'Hochöfen, külfal ko.. beim Treibherd,
füstfogó ko., beim GHeszen,
agyagboriték ko.
Hantelbalken, Mantelbaum,
füstfogó gerenda é.
Mautelförmig, köpenyalaku.
Mantelmauer, füstfogó fal é.
llantelplatte beim Prischherd, füstfogó lap ko.
Mantelstützc, füstfogó tá
masz ko.
MantelstützsSule
beim
Streckherd, füstfogó oszlo
pa ko.
Manteltragplatte
ín
der
Schmiede, füstfogó gyám
ko.

Mantisse bei den Logarithmen, pótlék.
Manuál, kézikönyv.
Manuseript, kézirat.
Mappe, térkép.
Mappiren, térképelni.
Mark Gewicht, márka pv., =
Granze, határ b.
Markasít, vasbiszulfuret á.
Marké, jegy.
Markeisen, határszeg b.
Markgewicht, márkasuly pv.
Markpflock. határkaró 6.
Markscheide, határszél 6.
Markseheidekunst, -bánya
méréstan.
Markscheiden, határt szabni
bm.
Markscheide r, bányamérnök.
Markscheiderei, bányamér
nökség bm.
Marksckeidestein, határkő b.
Markscheldepflock,
Markscheidestufe, Markseheidezeicheu, határjegy 6.
Markscheiderzug,
mérnöki
huzat bm.
llarkstiittc, határ; schwebende Markstatte, lebegő
határ 6.
Markstein, határkő b.
Markstuffe, határjegy 6.
Markt, piacz, vásárhely.
Marktpreis, piaczi ár.
Marknng, határjel 6.
Marmor, márvány.
Marinorbruch, márvány bá
nya.
Masche am Siebe, csokor.
Maschenweite, csokornagy
ság.
Maschlne, gép ; stehende Maschine, álló gép; liegende
Maschine, fekvő gép ; oscillirende Maschine, ingó gép.
Maschinenartig, gépszerű.
Maschinenbauer, gépész, gép
gyáros.
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Masehinenfabrik, gépgyár.
Maschinenfabrikant,
gépr
gyáros.
MascMnenführer, gépvezető.
Masckinenguszstahl,
gépaczél gé.
Masckinenhaus, gépház.
Masckineningenieur, gépész
mérnök.
Maschinenlehre, géptan, erőmütán.
llaschinenmeister, gépmes
ter, gépész.
Maseninenöhl. géjolaj.
Maschinenpuddeln, géppelkavarás ko.
Masdiinenrauiu, góphelyisóg.
Maschineiischackt, gépakna.
Masckinensieb, gépszita.
Maschinenstellsc&lttszel, sza
bályozható csavarkulcs gé.
MasehinenwSrter, gépőr, gé
pész.
Maschinenwerkstiitte, gép
műhely.
Maschinenwesen, gépészet.
Masehinerie, gépezet.
Mascuinist, gépész.
Masse, tömeg.
Massecurator, tömeggondnok.
Massengestein, tömeges kö
zét.
MassenfSrmerei,
szenesagyaginintászat ko.
Massengebirge, tömeghegysóg f.
Massengestein, tömeg-kőzet f.
Massengestcll, szenesagyagmedencze ko.
Massengusz, szenesagyagba
öntés ko.
Massenliaít, tömeges.
Massenzustelhuig, szenesagyagos medenezekészítés
ko.
Massteot, sárga mázag ko.
MftSSÍg, tömeges.
Jffassiy, tömör.

Mastodon, mastodon f.
Mastodonsaurus, masto donsaurus f.
Masz, mérték bm., bei der
Ronnarbeit = Luppe, bocs
ko.
Maszanalyse, térfogatos elem
zés ké.
Maszanalytische Probe, tér
fogatos kérnie ké.
Maszenanraimer, határszom
széd 6.
Maszeneinheit, mértékegy
ség.
Maszengebühr, bányamórték
illeték, bányatelek adó 6.
Maszeiigriinzo,
bányatelek
határ b.
Maszgcbend, irányadó.
31 asz 1 bei der Frischarbeit,
bocstuskó ko.
Maszlattc, mérő lécz.
Maszlgraben, salakút ko.
Masznabiue, intézkedés.
Maszner, adományos b.
Maszregel, rendszabály.
Maszstab, mérték, inércze.
Matériái, anyag, anyagszer.
Materialansehlag,
anyagszámvetés b.
Materialgebahrniig, anyag
kezelés.
Materialienbuch,
anyag
könyv.
Materialkainmer , szertár ,
anyagtár..
Materialrechnwng,
anyag
számla, anyagszámadás.
Matériái verwalter, - szer tár
nok.
Materié, anyag.
Materiell, anyagilag.
Mathematik, mennyiségtan.
Mathematisek,
mennyiség
tani.
Mfttkesis, 1. Mathematik.
Matrikel, névkönyv.
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Hatrize, anyabélyegtő pv.,
minta.
Matrize zuin Rollirradol,
anyaszegélyző pv.
Mattes Kupfer, homályos
színréz ko.; matté Wetter,
bágyasztó lég b.
KaturitStsprlifnng, érettségi
vizsga.
Mauer, fal é., Abschluszmauer,
zárfal;
Einfriedigungsmauer, falkerítés; Futterrnauer, támaszfal; Widerlagsmauer, gyátnfal.
Maueranwurf, vakolat é.
Mauerband, falkapocs é.
Mauerbank, falkoszorú é.
Mauerdamni, falgát 6.
Mauerlatte, falkoszorú é.
Mauern, falazni, falat rakni é.
Mauerschliesze, falkapocs é.
Mauerstein, épületkő é.
Mauerverputz, vakolat é.
Manerung, falazat; trockna
Mauerung, száraz falazat;
Mörtelmauerung, vakolat
falazat é.
Mauerwerk, falazat; Betonmauerwerk, betonfalazat;
Piseemauersverk, sárfal* •
zat; Ziegelmauerwerk, tég
lafalazat ;
Bruchsteinmauerwerk, kőfalazat; Quadermauerwerk, faragott kőfalazat ; Ziegelmauerwerk
mit Quaderverkleidung, fa
ragott kővel borított tégla
falazat é.
Maurer, kőmives.
Maurer arbeit, kőmives mun
ka é.
Maurerbammer, kőmives ka
lapács é.
Maurerkelle, vakoló kanál é.
Maurernieister,
kőmives
mester.
Maurerpolier, kőmives pallér.

Maxiinum, legnagyobb érték.
Maximnm und Minimum
Thermometer, jelző hő
mérő.
Mechanik, erömütan, géptan.
Mecbaniker, műiparos.
Mechaniscb, erőmüvi, gépies.
Meebaniscb gemengt, kevert.
Mechanismus, müalkat, gé
pezet.
Medaille, érem, emlékpénz
pv.
Medaillenkesse], emlókpénz
kazán pv.
Medián, közópnagy; folio,
quart, octav, középnagy
féliv, nogyedrót, nyolczadrét.
Medicamcnt,
gyógyítószer,
orvosság.
Medicin, gyógyítószer, orvos
ság ; Doctor der Medicin,
orvos.
Médium, közeg.
Meer, tenger.
Meeresboden. tengerfenék f.
Meeresspiegel, tengerszín f.
Meersalz, tengeri só.
Megalodon, megalodon f.
Mehl, liszt; mildesMehl,finom
liszt, mitteres Mehl, közép
liszt; rösches Mehl, darás
liszt z.
Mehlfiihrer, lisztemelő z.
Mehlführung, osztályozó vá
lyúk Z.
Mehlgumpe, zagyló z.
Mehlherd, lisztszér z.
Mehlkasten, lisztszekrény z.
Mehlprobe, lisztproba z.
Mehlrinne, osztályozó vályú
3.

Mehlschaufel, szérlapát z.
Mehlscherben, lisztcsésze ké.
Mekrausgabe, több kiadás.
Mehrbetrag, többlet.
13*
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Mehrgewicht, túlsúly.
Mítíirma'nnisch, többesden.
Meile, mérföld.
Meiler, bogsa erd.
Meilerbrücke, bogsahidlás.
Meilerdeeke, bogsatakaró.
Meilerkohle, bogsaszén.
Meilerofen, kokszbogsa b.
MeilerstStte, bogsahely, szérű
erd.
Meilerverkohlung, bogsaszenítés erd
Mcilerverkokung, bogsakokszolás 6.
Meinung, vélemény.
Meinungsverschiedenheit,
vélemény külömbség.
Meister, mester.
Meisterarbeit, remekmuuka.
Meísterstück, remekmunka.
Meiszel, véső.
Meiszelbohrev, véső, fúró 6.
Meiszelbrucb, vésőtörés 6.
Meiszelstalil, vósőaczél.
Melanglanz, steplianit á.
Melánia, melania f.
Melanit, gránát á.
Melanterit, vasvitriol, vasgálicz á.
Melaphyr, melafir f.
Melden, jelenteni.
Melioration, jobbítás.
Mellrt, vegyes.
Mewbruiu, tag.
Menioire, emlékirat.
Menaccanit, titánvas á.
Menage, háztartás.
Mengapparat, keverő készü
lék.
Mengen, keverni.
Mengkapsel, keverő csésze ké.
Mengspatel, keverő lapátka
ko.
Menilitli, menüit f.
Mennige, miniom.
Mensch, ember.
Mensclieiifreundlich, ember
szerető.

Menschenhttlfe, emberi" se
gítség.
Menschenkenner, emberis
merő.
Menschenkenntnisz, ember
ismeret.
Menschenleben, emberélet.
Menschenmöglich, lehetsé
ges.
Menscheiipflicht,emberi kötelesség.
Menschenschlag, emberfaj.
Mensekenvcrstand gesunder,
józan ész.
Mentái, észbeli.
Mention, megemlítés.
Mercantil. kereskedelmi.
Mercur, higany.
Mereurolende, higanykéneg
á.
Mérgei, márga.
Mergelgrube, márgabánya.
Mergellíerd, márgatüzhely ko.
Mergeliger Kalkstein, márgás mészkő f.
Mergelige Sedimente, márgás üledékek f.
Mergellehm, lösz, márgásagyag f.
Mergelsaridstein, márgahomokkő f.
Mergelschiefer, márgapala f.
Mevgelstein, kőmárga, meg
keményedett márga f.
Mergeltreibherd, márgatüz
hely ko.
Meridián, dőlvonal, delelő
bm.
Meridianebene, délkörsík bm.
Meridiankreis, délkör bm.
Merkwürdig, nevezetes.
Merykopotamus, merykopotamus f.
Mesozoisch, mesozoi, középéletboli f.
Messen, mérni.
Messing, sárgaréz.
Messingblech, sárgarézbádog.
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•Messpipette, mérő pipetta v.
JHessung, mérés.
Meszappai'af, mórőszer bm.
Meszbaiid, mérőszalag bm.
Meszlbar, megmérhető.
M«szfakne, mérőzászíó bm.
Meszketté, mérőláncz bm.
Meszkunde, méréstan.
Meszschnur, mérőzsinór bm.
Meszstalb, mérőlécz.
Mesztiscli, mérő asztal.
Metall, fém ; edles Metall, ne
mes fém; unedles Metall,
közönséges fém; schweres
Metall, nebéz fém ; sprödes
Metall, törékeny fém.
Metál labgang, fémveszték ko.
Metallbad, fémolvadék ko.
Metallbohrer, fémfúró gé.
Metalldrcher, fémesztergáló
gé.
Metallfarlbe, íómszín.
Metallfutter eines Lagers,
fémből való csapfészek gé.
Mctallgaze, huzalszövet.
Metallglanz, fémfóny.
Mctallhalt, fémtartalom a
súlyegységben ko.
Metallliáltig, fémtartalmú.
Metallinhalt, fémfcartaloni az
összes súlyban ko.
Metallisch, férni, fémből való.
Mctallkolfoen, fémmel zárolt
tolony gé.
Metallko'nig, színfémszem ké.
Metalllegirung, ötvény.
Metalllicderung, fémzárolási
gé.
Metalloid, metalloid v.
Metalloxyd, féméleg v.
Metálloxydsalz, fémélegsó.
Metallpippc, rézcsap.
Metallreiek, érczozel bővel
kedő, dúsan érczes 6.
Mettalísalz. 1. Metalloxydsalz.
MctallsSge, fémvágó fűrész
gé.

Metallstein, dúskénv ko. •
Metallurg, kohász, fémgyár
tó.
Metallurgie, kohászat, fém
gyártan.
Mctallverlust, 1. Metallabgang.
Metallwerth, fémérték.
Metainer, átanyagult.
Metamerie, átanyagulás.
Metamorph, alkat váltott f.
Metamorphisck, átváltozott.
Metamorphisches (Jesteln,
alkatváltott kőzet f.
Metamorphose, átváltozás.
Meteoreison, meteorvas.
Meteorolith, Meteorstein, me
teorkő.
Meteorologie, időjárástan.
Meteorstahl, moteoraczól.
Méter, méter.
Methode, mód, módszer.
Mezzaniiié, fólablak é.
Miargyrit, ezüstantimonké^neg á.
Micthcontract, bérszerződés.
Miethe, bér, bérlet.
Míethen, bérelni, bérbe fo^
gadni.
Miether, bérlő.
Miethzeit, bérleti idő.
Mikrométer, paránymérö.
Mikrometcrschrauhe , pa
ránymérö csavar.
Mikroskop, nagyító üveg, gór
cső.
Mikroskopisch, csak nagyí
tóval látható.
Mild, lágy, engedékeny, por
hanyó, törékeny 6.
Milde Grabe, kegyes ado
mány.
Mildes Grcstein, lágy kőzet
b.
MilitSr, katonai.
MilitSrfoetLrlauMer, szabad
ságos katona.
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MilitSrcommando,
hadpa
rancsnokság.
MilitSrjahr, közigazgatási év.
MilitSrpflichtig, katonaköte
les.
Millbars, nyerslap, bocslap
ko.
Millbarsrichtplatte, nyers
lapka egyengető ko.
Millbarssckeere, nyerslapka
olló ko.
Millerit, nikolkéneg á.
Milliméter, milliméter, ez
redméter.
Mimetit, zöldólomércz á.
MinderjShrig, kiskorú.
Minderj&hrigkeit, kiskorú
ság.
Mine, akna.
Mineral, ásvány.
Mineralcombination,
ásványcombinatio á.
Miueralgang, ásványtelér f.
Mineralgenieuge,
ásványelegy á.
Mineraliencabinet, ásvány
tár.
Mineralkokle, ásványszén.
Minerallagerstatte, ásvány
telep f.
Mineralog, ásványtudós, mineralog.
Mineralogie, ásványtan.
Mineralogische Znsammensetzung, ásványalkat á.
Mineralquelle ásványosforrás
Mineralreich, ásványország.
Mineralstuffe,
ásványpél
dány.
Mincralsubstanz,
ásvány
anyag á.
Mineralverbindnng, ásvány
vegyület f.
Mineralwasser, ásványos víz.
Minette, minette f.
Mineur, aknász.
Minimum, legkisebb érték.
Minister, minister.

Ministerium, ministerium.
Mininm, miniom.
Minorenn, kiskorú.
Minorennitat, kiskorúság.
Minoritát, kisebbség.
Minus, kevesebb (valamely
számmal).
Minute, perez.
Minutiensalz, porsó sb.
MÍOCSH, miocan f.
Miodine Periode, miocan
korszak f.
MiocSnsehichten, mioeenrétegek f.
Mirabilit, glaubersó á.
Mischen, keverni.
Miscbung, keverés.
Mischnngsyerhaitnisz, keve
rési arány.
Mispickel, kenarzénvas á.
Mitnehmer, akadék gé.
Mission, küldetés.
MíszbilJigen, rosszalni.
Miszbrauch, visszaélés.
Miszbrauchen, visszaélni va
lamivel.
Miszcredit, rossz hír.
Miszdeuten, félre magyaráz
ni.
Miszgescbick, balsors.
Miszpickel, arzénkovand á.
Misztrauen, bizalmatlankodni.
Misztrauisch, bizalmatlan.
Miszverhaitnisz, aránytalan
ság.
Mitarbeiter, munkatárs.
Mitbeamte, tiszttárs.
Mitbesitzer, közbirtokos, bá
nyarészes.
Mitbewerber, versenytárs.
Mitbürge, kezestárs.
Mitbürger, polgártárs.
Miteigentnfimer,
közbirto
kos, bányarészes.
Mitfolgend, kapcsolatban.
Mitgesell, legény társ.
Mitgewerke, bányarészes b.

Jütinteressent, érdektárs.
Hitleid, szánalom.
Mitnehmerkloben, akadék
horog gé.
Mitschuld, biinrészesség.
Mitschuldige, bűntárs.
Hitschuldner, adóstárs.
Mittag, dél bm.
Mittagskreis, délkör bm.
Mittagslinie. délvonal 6.
MItte, közép!
Hittel, közép, eszköz, tehet
ség, köz.
Mittelalter, középkor.
Mittelbar, közvetve.
Mitteleinstrisch, közép fe
szítő, közép feszítek 6.
Mittelerz, közép tartalmú
érez 6.
Mittelgebirgo, középhegység.
Mittelgeviere, középkeret 6.
Hittelglied, középtag.
Mittelgrösze, középnagyság.
Jlittelhartwerk, közép nyers
réz ko.
Mittelkrystall, közép jegecz
á.
Mittellauf, közbelne b.
Hittellinie, középvonal.
Mittellos, vagyontalan.
Mittellosigkeitszengnisz, sze
génységi bizonyítvány.
MittelmSszig, középszerű.
Mittelmauer, közfal.
Hittelpfeiler, középoszlop.
Hittelpfette, gerinczkötö é.
Hittelplatte, középlap.
Mittelpreis, középár.
Mittelpunkt, középpont.
Mittelsehiachtig, középcsapó
(kerék) gé.
Mittelstein, dúsrózkénv ko.
Mittelsteinpel, középnyíl z.
Mittelstrecke, középnyilám
b.
Mittelstück, középrudazat gé.
Mitteltrum, középág b.

Mttelwerk, középtartalmu
ólom ko.
Mittelzeugstahl,
szerszám
aezél ko.
Mitternachtsgang, északi telér 6.
Mittheilen, közölni.
Mittheilung, közlés, közle
mény.
Mittíere, középső.
Mittlere Temperatur, középhőmérsék.
Mitwirken, közre működni.
Mitwirkung, közreműködés.
Möbel, bútor.
Mobil, ingó.
Mobilien, ingóságok.
Mockstahl, mokaczél ko.
Modalitüt, módozat.
Modell, minta.
Modelliren, mintázni.
Modellschraube, mintacsa
var ko.
Modelltischler, mintaaszta
los.
Modelltischlerei, mintamübely ko.
Modellzeichnung, mintarajz.
Modiflcation, változtatás, mó
dosulás.
Modul, Modulus, mérték.
Modnmit, arzénkobalt á.
Mofette, gázokádó hegy.
Möglich, lehető.
Möglichkeit, lehetőség.
Möglichst, lehetőleg.
Mohsin, arzénvas á.
Molasse, molasz á.
Molassegruppe,
molaszcsoport f.
Molassekohle, molasz-szén f.
Molassenformation, molaszképződmény á.
Molassperiode,
molaszkorszak f.
Molecularkraft,
tömecserő
T>.

Molecule, tömecs v.
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ItoilMeeb , kormánylap ko.
Möller, elegyadag ko.
MSllerbett, elegy tér ko.
MSllerboden, elegytér ka.
Mötlerhallc, elegy ház ko.
Möllerhaus, elegyház ko.
Möllerkrttek*,
elegyhorog
ko.
Möllerprobe, elegykéinlc ko.
Möllernng, elegyadag ko.
MolybdSn, molibdén.
MolyMenit, Molybdenglanz,
Wasserblei,
taolibdeuit,
molibdenkéneg á.
Moment, hatány gé.
Momentán, pillanati.
Monat, hónap,
M o n a t l M i , havonként.
Monatsbericlkt, havijeientós.
Monatsfrist, egyhavi idő.
Monatsrate, havi részlet,
Mönch, üzőkekölyü ké., du
gasz tógátnál z.
MöncnMusclHín, zárház a.
Mönchkolben, buvártolony.
H&achPOhr,
Mönchrinne,
csapoló csö, csapoló csator
na 3.
MönehsiCllÜtze, ereszdugó ko.
Mönchstollen, csaptárna z.
Möflchzttgstange, dugaszrúd
ko,
MondsSge, favágó fűrész erd.
Moneta, vertpénz.
Monition, intés.
Monitorium, intő levél.
Monokiiniseb.es System, egyhajlásu rendszer ó.
Monoklinoe'drische P r i s m e n
egy hajlású oszlopok á.
Monoklinoe'drische P y r a i n i den, egyhftjlásu piramisok
á.
Moiioin, egytagú.
Monopol, egyedárusság.
M o n t a n a e r a r , bányakincstár.
Montanist, bányász.
Monanistisck, bányászati.

Monteur, felszerelő gépész
gé.
Montiren, felszerelni gé.
Montirung, felszerelés gé.
Montonen, fo.ucsorhaloni ko.
Moor, l á p ; Torfmoor, tőzeg
láp.
Moorboden, lápföld.
Moort«rf, láptőzeír.
Morálisén, jó erkölcsű.
Moralitfít, erkölcsiség.
MorSue, kőtorlat.
Morasterz, mocsárércz, limonit á.
Morgengaiig, keleti telér 6.
Morphologie. alaktan.
Morphologisehe Eigenschaften, alakbeli tulajdonsá
gok á.
Morsch, redves, korhadt.
Mörsjer, mozsár.
l í ö r t e l , vakolat é.
Mörtclanwnrf, vakolat é.
Mörtelgusz, vakolat öntés é.
Mö'rtelhiUie, vakolat keverő
é.
MSrtelkelIe, vakoló kanál é.
Mörtelkiste, vakolat láda é.
Mörtelschlsiger, vakolatcsi
náló é.
Motiv okadat.
Motivircn, okadatolui.
Motivirt, okadatolt.
Motivirung, okadatolás.
Motor, hajtógép gé.
Mottó, jelige.
Muff, hüvely, tok gé.
Muffel, duglya ké.
Muffelofen, duglyapest ko.
Muffelrostofen, pörkölő dug
lyapest ko.
Muffensehlosz, tokzár gé.
Muffröhre, tokcső gé.
Muffverbindung, tokos kap
csolat gé.
Müglaarbeit, müglakószelés
ko.
Mühe, fáradság.

— 211 —
Mühle, őrlő.
MiililbotticJl, foncsorkád ko.
Miilileisen, malomorsó gé.
"Mühlengold, Muhlgold, zúzóarany, zúzóban nyert arany
a.
Mühlí'asz, kőkáva gé.
Mühlpfanne, malom serpe
nyő gé.
Miihlrad, malomkerék gé.
Mühlspindel, rnalomorsó gé.
ütlfihlstange, malomorsó gé.
Mühlstein, malomkő gé.
M ü h l s t e i n p o r p h y r , mafomkőporfir f.
H ü h l s t u h l , malomállvány gé.
Mulde, teknő.
Muldenende, teknővég b.
Muldeiifliigel, teknőszárny b.
Muldenförmig, teknőalak'u 6.
Muldenliníe, teknővonal 6.
Müller, molnár.
Müllerit, 1. Sylvanit.
Mnlmig, redves b.
Multipíieation, szorzás.
Multiplicationstheodolit,
sokszorozó szögmérő bm.
MultipHciren, szorzani.
Münden, torkollani, nyílni.
Minidig, teljeskoru.
Mündigkeit, teljes kórus ág
Mundiren, tisztázni.
Miindlich, szóbeli.
Mundloeh, torkolat, tárna
száj b.
Mündnng, torkolat, nyilas.
Mundgeziimner, torkolatkö
tés b.
Municipal, helyhatósági.
MunicipalitSt, helyhatóság.
Munition, lövőszer, robban
tószer.
Munitionsgusz,
lővegöntés
ko.
MüiiZiiillt, pénzverő hivatal.
Mülizbeaiute, pénzverő tiszt.
MGnzoahhíOt,
éremgyüj tö
mény.

Miinzcours, árfolyam.
Münzdireetor, pénzverő hi
vatal igazgatója.
Mfiiize, pénz, érem, pénzve
rő ház, pénzverő intézet.
Mfinzeinheit, pénzegység.
Miinzcn, pénzt verni.
Mfinzer, pénzverő.
Miinzfíüscher, pénzhamisító.
Miinzfusz, pénzbecs mérték.
M ü n z h a u s , pénzverő ház ,
pénzverő műhely, pénzve
rő intézet.
Münzkosten, pénzverési költ
ség.
Münzkrütze, pénzverési hul
ladék.
Münzkunde, éremtan.
Miinzlcgur, ].énzötvény.
Münziaeister, pénzverő hi
vatal igazgatója, pénzverő
mester pv.
Mfinzinetall, pénzötvény.
Münzort, pénzverő hely.
Münzpfund, peiizfont.
Mönzplatte ,
Münzplattel,
lapka, pénzlapka pv.
Miinzplattengltthofen, pénzlemezt izzító kemencze pv.
Miinzprobe, pénzkémle.
Müuzreeht, pénzverési jog.
Münzsaniiuluug, éremgyüjtemény.
Münzscliein, pénzjegy.
Miinzschlag, veret.
Münzsorte, pénznem.
MiinzstStte, pénzverő műhely,
pénzverő ház, pénzverő in
tézet.
Muiizsteinpel, pénzbélyeg.
MünzTHlg, pénzverés.
MünznngssSf«ke, pénzitő zacs
kók pv.
Münzungswaage ,
pénzitő
mérleg pv.
Míinzwage, pénzmérlog.
Müiizwardein, pénzbeesőr.
Münzwesen, pénzverési ügy.
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Münzzain, pénzrudacs.
Mftnzzainstreeke,
rudaes
nyújtó pv.
Münzzai nstreckwerk, rudaes
nyújtó mű pv.
MUnzzai nstreck werkstatt,
rudac3nyujtó műhely pé.
Mariáéit, 1. Anhydrit.
Muschel, kagyló.
Muschelkalk, kagylós mész
kő.
Muschelschieber, kagylóalaku tolóka gé.
Muschliger Bruch, kagylós
törés.
Museuili, mütár.
Musivgold, ónkéneg ko.
Muster, példány, mintapél
dány.
Mustereisen, mintavas. Musterfliissigkeit, mintafo
lyadék ké.
Musterhaft, példányszerü.
Miisziggang, henyélés.
Mttszigg Sügér, henye.
Muthen, felkérni b.
Muther, fölkérő 6.
Muth ni aszlich, gyaníthatólag.
Muthung, föl kérés.
Muthungsbuch, fölkérvényi
köny v b.
Muthun gsgesnch, fölkérvény
6.
Muthun gssehein, fölkérvény
b.
Mutkze ttel, főlkérvóny b.
Mattéi* , anya.
Mutter gestein, telérkőzet 6.
Mutter lauge, oldólúg ko.
Mutter pressmaschine, csavarto ksajtó gé.'
Mutter
rad, kerék fa fogakkal
aMutters ckneiduiasehine, csa
var cok vágó gé.
Mírycí, myrica f.
MyfcÜU3, mytilus f.

IX.
Xabe, kerékagy.
Xabenbüchse, agy persely gé.
Xabenring, agykarika gé.
Xachalimende testáltén ,
utánzó alakok á.
Xachahniung, utánzás.
Xaehahmungswerth, köve
tésre méltó.
Xacharbeit, utómunka.
Xachbar, szomszéd.
Xachbarfeld, szomszédtelek
6.
Xachbericlit, utójelentés.
Xachbesseru, egyengetni.
Xachbohrer, utófúró b.
Xabhbüchsen, egyengetni b.
Xaehdainpf, 1. Afterdampf.
Xachdruck, nyomaték.
Xachdrücklich, nyomatékos.
Xacheifern, vetélkedni.
Xachfahren, utána nézni 6.,
utána tolni ko.
Xachfall, omladék b.
Xachfallen, omlani 6.
Xachfolgen, következni.
Xachfolgend, következő.
Xaehforderung, utó követe
lés.
Xachforschung, nyomozás.
Xachfrage, kereslet, tudako
zódás.
Xaehgcben, engedni.
Naehgemacht, utánzott.
Xachgiebig, engedékeny.
Xachgleichen, egyengetni.
Xachhaltig, tartós.
Xachhang, függelék.
Nachholen, utánpótolni.
Xachkommen einem Befehl,
parancsot teljesíteni.
Xachlassen, leengedni.
XacbiSssig, hanyag.
Xachlasz, engedmény.
Xachlesc, tarlózat.
Nachliga, pótló ötvény pv.
Xackmachen, utánozni.
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Naclimauerung, pótló fala
zat é.
Naeliaiesscn, utána mérni.
líaehnahmlbohrer, utófúro b.
Jíachnahme, utánvétel.
>Tackr«clinen, utána számol
ni.
Nacki'tóJinen, utókészelés ko.
Naehrlcht, hír.
Kachrüeken, utána nyomul
ni.
Naclischlüssel, tolvajkulcs.
Jfachsehríft, utóirat,
Nachsetzen beim Íréiben,
utóadagolás ko.
Jfacli SicM, előmutatás után.
Saclisieht, elnézés.
ííachsichtsvol I, kiméletes.
Nachstempcln, utólag bélye
gezni.
ííaehtarfceit, éjjeli munka.
ííachtaufseher, éjjeli ügyelő.
Na*hterti8r, harmadkor utá
ni /.
Nacht£alir«r, éjjeli ügyelő
6..
ííachtheil, hátrány.
Naelitkeilig, hátrányos.
Nachtrag, pótlék.
NachtrSglich, utólagos.
NacktragsgeMhr, pótló ille
ték.
Naehtragsprüfuiig,
pótló
vizsga.
NaeMreiiben, utájahajtani b.
Nachtsctaieht, éjjeli műszak,
éjj*lá rcnunkaszak b.
Jíachtühergeher, éjjeli ügye
lő, éjjeli kerülő L
Naehtwaehe, éjjeli vigyázat.
NaehtwSehter, éjjeli őr.
ííaeliwSgeu, újra mérni.
Sfacliweisan, kimutatni.
iíachweislieh, beibisionyltiható, kimutatható.
Nacíiweisiung, kimu,tatás.
NacTnnritung, utóhatás.

Machzalileii, rávetni,
NaclizShlen, utána számlál
ni.
Nachzahler, ráfizető.
ÍJachaÜhler, utánaaámláló,
Nachzahlung, ráfizetés.
ííachzeick«eil, utána rajzol
ni, másolni.
ííadel, tű; Maguetoadel, de
lej tű.
Nadelbaum, tűlevelű fa.
ííadeleisenerz, göthit á.
ÍJadelholz, tüieyelü fa.
Had«lwald, fenyü erdő.
Naht, szegély ke.
Nagel, sze#.

Xagelambosz, szegüllő ko.
Nagelbohrer, szegfuró é.
Nageleisen, szegvas ko.
Xasdeisenkalilíerwalze.üregezett szegvashenger ko.
Hagelftuhe, nagellube f.
Jíagelhainmer,
szegpöxüly
ko.
Nagelkalk, körömmészkő f.
ííagelkopf, szegfej.
Xagelkopfpressuiasekine,
szegfejsajtó ko.
líageln, szegezni.
5íKgelscheuerungsvorrieh tűiig, szegfényeafctő ko.
Nagelscliinled, szeggyártó.
Kagelschmieie, szeggyárXSgelschiieidmaseliine, azegvágó gép ko.
Nag^lspitzinascliine, szeghegyező gép ko.
Nag«lzain, szegrudaes ko.
Nagelziflher, szeg&úzó é.
ííagyáger Erz, nagyágit &,
Nagyágit, ólomarany tellurkéneg, levélércz á.
XSherungsbruch, közelítési
tört.
XSherungsjrertli, közelítő ér
ték.
ííahrung, táplálék,
14
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Nahrungsquelle, keresetfor
rás.
Name, név.
Namenbuch, névkönyv.
Namenliste, névjegyzék.
Namenregister, ' névjegyzék.
Namensverzelchniss, név
jegyzék.
Namentlich, névszerint.
Namhafte Summe, nevezetes
összeg.
Naphta, kőolaj.
Nase, orrmány; belle, lichte
Nase, világos, izzó orrmány,
halblichte Nase, piros orr
mány ; dunkle Nase, sötét
orrmány ko.
Nasenschlacken, orrmánysalak ko.
Nasenschmelzen, orrmánynyal olvasztás ko.
Nasenstukl, ormányszék.
NSsse, nedvesség.
NStsseabzug, nedvessógi levo
nás ké.
NSssebestimmung, nedvesség
meghatározása ké.
NSsseprobe, nedvkómle ké.
Nasturan, manit á.
Nász, nedves.
Nasse Aufbereitung, érczelőkészités vizzel z.
Naszpochen, vízben zúzni ».
National, nemzeti.
Nationale, származási levél.
Nationalinstitut, nemzeti in
tézet.
Natlonalisircn, bonosítni.
NationalitSt, nemzetiség.
Nationaloekonomie, nenizetgazdászat.
Nátrium, nátrium e.
Nátron, nátron, v.
Natronalann, nátrontimsó v.
Natronlauge, nátronlúg.
Natúr, természet.
Natural, természeti.
Naturalien, termékek.

Naturalieneabinet,
termé
szetiek gyűjteménye.
Naturalisation, honosítás.
Naturereigniss,
természeti
esemény.
Naturerscheinung,
termé
szeti tünemény.
Naturforscher, természetbú
vár.
Naturgeschichte, természet
rajz.
Naturlehre, természettan.
Naturprozess, természeti fo
lyamat.
Naturproduct, termény.
Naturstahl, nyersaczél ko.
Naturwissenschaft, termé
szettudomány.
Nautilus, nautilus f.
Nebenabsicht, mellékczél.
Nebenacb.se, melléktengely
á.
Nebenarbeit, mellékmunka.
Nebenausgabe, mellékkiadás.
Nebenaxe, melléktengely.
Nebenbecken, mellókmedencze b.
Nebenbegriff, mellékfogalom.
Nebeneinkommen, mellék
jövedelem.
Nebeneisen, mellékvas ko.
Nebenfrage, mellékkérdés.
Nebengang, melléktelér b.
NcbengebSude, melléképület.
NebengeschSft, mellékfoglaTatosság.
Nebengestein, mellékkőzet
b.
Nebengewinn, melléknyere
mény.
Nebengründe, mellékokok.
Nebenmasz, melléktelek b.
Nebenpfeiler, oldaltámasz é.
Nebenproduct,
mellékter
mény.
Nebensache, mellékes ügy.
Nebenwinkel, mellékszög.
Negation, tagadás.

Negativ, tagadó, nemleges.
• Negligent, hanyag.
Negociant, alkusz.
Neigung, lejtösség.
Neigungswinkel, lejtési szög.
Nenner, nevező.
Nennwerth, névérték.
Neocomien, neocornien f.
Nephelindolerit, nephelindolerit f.
Neptunisch, neptuni f.
Neptunist, neptunista f.
Nesterweise, fészkenkint 6.
Nettó, tisztán.
Nettoertrag, tisztajövedelem.
Nettogewicht, tiszta súly.
Neizartig, hálószerű.
Netzgang, hálótelér f.
Netzpunkt, hálópont bm.
Netzwerk, hálózat.
Neubau, újból épitós.
Neubildung, ujképződós f.
Neuerung, ujitás.
Neuntcl, kilenczed 6.
Neuroptera, neuroptera f.
Neuschurf, uj kutatás 6.
Neutral, közömbös.
Neutrale Achse, közömbös
tengely.
Neutralisiren, közömbösíteni
0.

New red sandstonc, uj vörös
homokkő f.
Nexus, összeköttetés.
Nichtig, semmis.
NichtigkeitserklSrung, sem
misnek nyilvánítás.
Nichtsbedeutend, semmitje
lentő.
NicMsnutzigkeit, haszonta
lanság.
Nichtswiirdigkeit, semmire
valóság.
Nickel, nikol v.
Nickelarsenikkies, 1. Grersdorfit.
Nickelblende, nikolkéneg á.
Nickelglanz, 1. Grersdorfiit,

Nickelin, 1. Nikolit.
Nickelkies, nikolkovand, ni
kolkéneg á.
NickelspieszgLanzerz, 1. TJUmannit.
Nickelerz, nikolércz á.
Nickelgewinnung, nikolgyártás ko.
Nicklprobe, nikolkémle ké.
Nicklscblacke, nikolsalak ko
Nicklspeise, nikolfémeg ko.
Nicopyrit I. Eisennickelkies
á.
Nieder, alacsony 6.
NiederMasen, kifuvatni ko.
Niederdruckmaschine, kisnyomatú gép gé.
Niedergang, lejárat ko.
Niedergehen, lejárni ko.
Niederholz, eserj efa. erd.
Niederlage, lerakó tár.
Niederlochen, 1. Abteufen.
Niederschlag, csapadék v.
Niederschlagen, lecsapatni
».
Nieder schlagsar beit,
ejtő
ólomolvasztás ko.
Niederschlagsmittel,
ejtő
szer ko.
Niederschlagsschmelzen, «jtő ólomolvasztás Jiro.
Niedersehlagung, ejtés ko.
Niederschmelzen, megolvasz
tani ko<.
Niedersinken der Gichten,
az adagok sülyedése ko.
Niederstoszen, mélyeszteni
b.
Niederteufen, 1. Abteufen.
Niederung, lapály.
Niederwald, sarj erdő erd.
Nierenförmig, vesealaku á.
Niete, szegecs gé.
Nieteisen, szegcsiptető gé.
Nieten, szegecselni gé.
Niethammer, szegecselő ka
lapács gé.

Nietkollb«tl, ízegecs peczek
gé.
Nietkopf, szegecsfej g&
Ntetloeh, szegecslyuk gé.
Nictnaht, szegecs szegély gé.
Nietrcihe, szegecs sor gé.
Niettmg, szegecselés gé.
Nietverbindung, szegecs kö
tés gé.
NikOlít, vörösarzémrikol á.
Níscke, fülke 4.
Nitrogén, légeny t>.
NitroverMndungen, légenyvegyek to.
Nitrttttisalz, salitrom.
Niveatt, színvonal, szint.
Niveaudiíförettz,sziBtk'aloiibség.
*
Mveauveründertmg, szint
változás f.
Nivelle, szintező bm.
Nlvellemeni, szintezés bm.
NivelliMliepteP, szinted diopter bm.
Nivelliren, szintezni bm.
Nitellir Iasttttntent, szmtező műszer bm.
NiVelllrkuBSt, szintezéstan.
Nívellirlatte, szintező léca
bm.
Nivellirtiitg, szintezés, lejteZÖ mérés bm.
Nlvellirtragé, sziatqző mér
leg bm;
N3gg*ratbien, nöggeratbi&k

fi
íí^aaendatur, müBevezé8>
Nominal, névleges.
NoaiSs, paránymérő bm.
Nonnc, anyók, aaőkeminta
ké.
NoHtte«««srcifeklo1WMi, esaplyuk kotrói pv.
Nonsacttfntter, tokbéllés pe.
Nord, észak.
N»rdísehe €rescMefc»v észak
vidéki vándorkö^ek /.

NÖrdlieli, észak felé, északi.
Nordpol, északisark.
Nordstern, sarkcsillag.
Norm, szabály.
Noriüal, szabályszerű, merő
leges, derékszögű.
Normalbaroraeter, szabályzó
légsulymérő.
Normaldruck, meíőléges nyo
más gé.
Normálé, szabályzat.
Normalflftszigkeit, szabályzó
oldat ké.
Normalgeschwindigkeit,
szabályszerű sebesség gé.
Normál gnelsB, rendes gneisz

fi
Normalienbuch, szabályza
tok könyve.
Norma! nissz, szabályzó mér
ték.
Normalzustand, szabályszerű
állapot.
Notar, jegyző.
Noté, jegyzék.
Nothbrücke, ideiglenes híd
é.
Nothdach, ideiglenes födél
é.
Nothdamm, segédgát.
Nothdürftig, szűken.
Nothgedrungen, kénytelen.
Nöthig, szükséges.
No'thigenfaIl«, szükség ese
tében.
Nothwendigkeit, szükséges
ség.
Notiticíitioa, közlés.
Notiren, jegyezni.
Notiz, jegyzék.
Notizbuch, jegyzékkönyv.
Notorisch, nyilvánságos.
Novation, újítás.
Nulle, semmi, zérus.
Nullpunct, zéruspont.
Niiifteriren, számlálni.

—m
ííúífiefisch, szamszerintí.
ííumcrisches Verhfcltnisz
számszerű arány.
Jíumertas, szám.
Jfnínisüiatik, étttut^o.
Jíummer, szám.
ííumiHUÍiteii, tmmmulitek f.
Nummnlitheftgesteifie, nummulit kőzetek f.
Kummulitenkalk, irammulit
mészkő á.
JÍUSZ, csukló bnt.

Jíuszbaum, diófa^
Ntttk, horony é.
Nuthhobel, horonygyalu é.
Nuthleiste, horonylécz bm.
Nttthstoszmasehíné, horonyvágő gép gé.
lítitzbar, hasznavehető.
Nutzbringend, haszonbaj tó.
NutKeffect, hasBónhatály 0.
Jíutzgenusz, Nutzfcieszung,
haszonvétel.
Nutzholz, szersaauifa erd.
Nutzlos, haszontalan.
Nyctogineen, nycíogineák /.

Ö6éfbei-gyérfralte* fö Itnyaintéző, fő bányagondnok.
Oberboaew, padlás %.
Oberfteuer, toroktftz ka.
OberflSche, fölület.
Oberfliieheti EigetitMneif ,
foldsüiüt tulajdonos.
OberMchcnform,
felületi
alak f,
OberflHchengCíítaltittigj felftletí alakzat f.
ObetMcBenMrtungj ftshöet
(^/iy£ű

Kft

Obeiffliteírtich, föíaleíes.
Oberftfrstamt, fő erdőhiva
tal.
Oírartförsterj fő etáém.
Oberforstmeister, fő erdő
mester.
Obergerieht, fő törvényszék.
Obergesell, első legény.
Obergesíms, felső párkány
é.
©bergespaii, főispán.
ObergestSnge, feleő rudazat
ffé., felső nyilam b.
Obergestell, felső ölvadóhely
ko.
O.
Oberhutman, fő banyaügye
ObbeMeldét, fönőriötett.
lő.
Oberamt, főhivatal.
Oberhttttenamt, fő kobJőh'iOberanfetfher, fóügyűflő.
vatal.
Oberbalken, felső gerenda é. ObevfcfitteHverwalter, fő köOberbank, fedürótóg fe.
hóinte^ő, fő kohógoüdnök.
Oberbtoa, felső építmény é.
Oberingeiiieur, főmérnök.
Obefbanaint, fő építő hivatal. Oberinspector, fő felügyelő.
OMthátimeistet, fő építő Oberkasten, felső szfekféay
mester.
gé.
Oberbérgamt, fő bányahiva- Oberkarb, felső kötéldob b.
tal
Oberkunstmeister, fó gépfél
©berbefgbehÖrdé. fő bánya
ügyelő b.
hatóság:
Oberfager,
felső csapágy jé.
öberbergdlrector, fő! bánya OberlaiMfesgerfcM, kerületi
igazgató.
fö törvényszék.
Oborberghauptmann, fő bá- Oberlech, nyersrézkéüv Hő.
nyakapitány.
Oberleehrost, nyersFós&éTív
©bcíbergrath, fő bányataná
pörkölék te*.
csos,

Oberlichte, ajtó fölötti ablak
é.
Obermaul, felső ajak ko.
Oberpostamt, fő postahiva
tal.
Oberprobe, mártókémle ko.
Oberschlachtig,
föl ül csapó
gé.
Obersehwelle, komlokfa é.
Oberseil, felső kötél b.
Obersteiger. főaknász b.
Oberstkammergraf, főbányagróf.
Oberstkammergrafenamt,
főbányagrófi hivatal.
Oberstoss, felső mart b.
Oberstuhlriehter, főszolgabí
ró.
Obertags, fölszinten.
Oberthcil, felső rész.
Oberungarn, felső Magyar
ország.
Oberwasser, hajtóvíz gé.
Oberwassergerinne, haj tó víz
csatorna gé.
Oberwassergraben, hajtóvíz
árok gé.
Oberwasserspiegel, hajtóvíz
színe gé.
Obig, föntebbi.
Object, tárgy.
Objection, ellenvetés.
Objectiv, tárgyüveg bm.
Objectivdioptcr, tárgyirány
zó bm.
ObjectivitSt, tárgyszerűségObjeetivlinse , tárgylenese
bm.
Obliegenheit, kötelesség.
Obligát, köteles.
Obligation, kötelezvény.
Obligatorisck, kötelező.
ObligO, kötelezettség.
0bli<j[uitat, ferdeség.
Oblong, hosszúkás.
Obniann, választott főnök.
Obrigkeit, elöljáróság.
Ofcservation, észlelés.

Observationsbuch, észlelési
jegyzőkönyv.
Observatorium, észlelöhely.
Obsidian, obszidián f.
Obsidianporphyr, obszidiánporfir f.
Obsorge, gondoskodás.
Obstinat, makacs.
Occasion, alkalom.
Occidcnt, nyugat.
Occupatíon, foglalás.
Ocker, porva.
Ockerig, porvás.
Octafe'der, nyolczlap, nyolczas
alak á.
Oetav, nyolczadrót.
Octavseite, nyolczadrétlap.
Oeular, szemlencse bm.
Oculavdíopter, szemirányzó
ko.
Oeularinspection, szemle.
Oeffentlicli, nyilvánosan.
Oeffnen, megnyitni.
Oeffnung, nyilas.
Oehr, lyuk.
Oehsc, 1. Oehr.
Oekonom, gazda.
Oekonomisch, gazdálkodó.
Oel, olaj.
OelbehSlter, olajtartó.
Oelbiiehse, olaj edény.
Oelfasz, olajos hordó.
OelgefSsz, olajodény.
Oellampe, olajlámpa.
Oclsehiefer, olajpala f.
Oerter, rövid vágatok b.
Oerterbau, közlefejtés, vájat
véggel fejtés 6.
Oertliches VerMltnisz, he
lyi viszonyok.
Oertlichkeit, helyiség.
Oestlich, keleti bm.
Ofen, kemencze, pest, olvasz
tó ko., Ofen mit offener
Brust, nyilt mellii pest;
Ofen mit geschlossenor
Brust, zárt mellű pest ko.
Ofenansatz, pesttapadék ko.
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Ofenarbeit, olvasztási mun• ka ko.
Ofenbruch, pesttapadók ko.
Ofenbrnst, pestmell ko.
Ofenbrustklammer, pestmell
kapocs ko.
Ofeucampagne,
olvasztási
szak ko.
Ofengalmei, korganyos pesttapadék ko.
Ofengang, olvasztási folya
mat ko., guter, regelmasziger, gaarer Ofengang, sza
bályos olvasztási folyamat;
dürrer Ofengang , szikár ;
halbirter, közép; heiszgaarer, heves készelő ; hitziger,
heves; kaltgaarer, hűs ké
szelő ; normaler, rendes;
gaarer ,
készelő; roher ,
nyers; scliarfer, túlűzött;
übersetzter,
túlterhelt;
übergaarer, túlkészelő ol
vasztási folyamat ko.
fengicht, pesttorok ko.
fenkatzc, 1. Absticheisen.
Ofenkrücke, szénvonó ko.
Ofenraumeisen, pestvakaró
ko.
Ofensan, medve ko.
Ofensckacht, pestakna ko.
Ofenschaufel, szónlapát ko.
Ofenstock bei Hochöfen, külfal ko.
Ofenthürl, pestajtó ko.
Ofentrlebier,
toroktölcsér
ko.
OfenyerStzung, kamara áztatás sb.
Ofenrerkleidang, pestboriték ko.
Ofenverkleidungsplatten,
pestfedő lapok ko.
Ofenverkohlung, kemencze
szenitós erd.
Ofenwőlfe, vasrács az izzító
kemenczéhez pt>.
Qfeiizirkel, pestkörző ko.

Ofenzustellung,
medencze
béllelése, olvadó medencze
alakja ko.
Offene Grestalt, nyilt alak
á.
Offene Klüfte, nyilt repedé
sek f.
Offener Durchschlag, nyilt
áttörés b.
Offenkundig, köztudomású.
Offeriren, ajánlani.
Offerte, ajánlat.
Official, tiszt.
Officiell, hivatalos.
öhl, Oel, olaj.
OhnhSltig, meddő b.
Ohr, fül.
Okrenschneide am Bohrer,
fülkééi b.
Okrenzeuge, fültanú.
Old red saiidstone, régi vörös
homokkő f.
OligOcSu, oligocan f
Oligoklas, oligoklas f
Oligoklasporphyr, oligoklasporfir f.
Oligoklastrackyt, oligoklastrachit f.
Oligonspath, vaspát á.
Olive an der Thiir, oliva fo
gantyú é.
Olivenerz, olivenit á.
Olivenit, rózhydroarzenát,
olivenit á.
Olivlnfels, olivinszikla , dunít f.
Ouiission, mulasztás.
Omnlpotent, mindenható.
Oolith, oolith , ikrák ő , babércz f.
Oollthísch, ikrás Q,.
Oolithischer Kalkstein, borsókö, oolith mészkő f.
Opak, homályos á.
Opál, opál kő á
Opalisiren, opál módra csil
logni á.
Operát, dolgozat, munkálat.

—
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OpemMian, muköáfrs, műtét.
Opexiren, működni miiféíet
végezni, operálni.
©pBergeM) áldozatpénz.
Opinion, véleméuy.
Opponent, ellenvető fél.
Opponiren, ellenvetni.
Oppasitlotl, eiiettzés, ellenzék.
Oppositum, ellentét.
Optik, fénytan.
Optiker, látószer árus.
Optimist, legjobbat hivő.
Optisch, fénytani, optikai.
Optische Achse, optikai ten
gely á.
Optische ELasticitSt, optikai
rugalom á.
OrdéKtliches Terfakren, ren
des eljárás.
OrdinSr, fcöaő'üsóges.
Ordinfcre BMármeit, közön
séges ólomolvaisztáa ko.
Ordinate> roadezö, soroüvámy
bm.
OrdinAtenaxo, rendező ten
gely, sorozó tengely <bm.
Ordiniren, rendelni.
Ordnen, rendezni.
Ordnung, rend, sor, törvény;
Bet-gordiHűig,
bányatör
vény.
OrdnungsiMszig, rendszerű.
Ordimngswidrig, rendelle
nes.
Oirgan, szerv, közeg.
Organisation, szervezés.
Organiscit, «zegfves; anorganisoii, ísaervtelön.
Oirgauiscbe K/cste, szerves
maradványok f.
Organisir*n, szervezni.
Organifilimng, szarviMsés.
Organisir»ngeooMi«iÍ8sioii,
szervező feizottmany.
Organisirungs«-oip«ir»t, szerveaeti iimii&álat.
Organisirungsplan, szerve
zeti terv.

öraaiiisHlUS, szerkezet, Szer
vezet.
Oiígelstempel, sortánüaszfa ft.
Orgelziinm«ruii<g, soros kö
tés b.
Orlent, kelet, bm.
Orieotirboussole, tájékoztató
műszer bm.
Orientiren, tájékozni im.
Orientirung. tájékozás.
Originál, eredeti.
Originaldokniaento, eredeti
okmányok.
OrigtaialitSt, eredetiség.
Origiaaltext, eredeti szöveg-.
Örigiiiell, sajátságos.
Ornaaient, díezítmény é.
Ott, vájatvég, nyálam vég b.
Orthaiwír, kövájar 6.
Orthefoel, véggyalu é.
OrtlM>eeratit«n, orthoeeraititek /.
Orthogonal, derékszöge.
Orthogr&pMe, helyesírás.
Orthaiyp, rhombos piramisa.
Orthoitypcs System, rhofiirbos
rendszer á.
Ortpiloek, vájatvég joi b.
Ortsbehörde, helyhatóság.
Ortsehaft, helység.
Ortskenutnisz, helyism-eret.
Ortsstosz, vájatvéguiaPt b.
OrtsTíortriefc, vájatvég előhaladása b.
Ortung, lyukasztás 6.
©rykftögwesie, ásványiemertetés.
Oscillalioai, ingás.
Oscilliren, billegni.
öseilÜTende MascMme, feillegő gép gé.
Ost, keleí bm.
Ostentation, tüntetés.
©strea^ ostrea f.
Ottrelitschíefer, ottrelitpala
/••
Oral, tojásdad.
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OMTacalill»e;r, J^j^dadalaku
. üreg ko,
O^tyd^ éleg .*>.
Oxydation, élegülős #.
OxydatiiQp&flamttie, élegitő
láng fto.
OixydaíiQn/jpittel,
elégítő
Oxydationsstufe, ól^gítfési
fok v.
Oxydfreu, élegülni, élegítni
v.
O^yduJ, élees p.
Oxygen, öleny ».

*?.
Paartfrifrl, ajtfikötés b.
Pacht, bérlet, Jbaszpi^jjérlet.
Pachíconjtr^t, bérleti sz^r•jsjWtós.
P a c J ^ n , bérelni, haszonbé
relni.
PSchter, bérlő.
Paqjitjpíd, haszonbér.
Pácntlustig, bérelni kívánó.
Pa^litscWjlinfr haszonbér.
Pachtzeit, bérleti idő.
Pachtzims, haszonbér.
PacyderHien, pachyderinák

f-

Paeket, csomag fa.
P a c k ^ t i r e ^ csomagplnj fa,
Pa^kqng eipes JJjplhens, odejr
einer Stopfbüchse, zárlat,
tömedék qé,
Pagina, lap, pldal
Pagfniren, lapszámo^ni.
Paíagpuittuff, píilagpnittuíf
/••

PalgntOlQgíe, őslénytan, palaontologia f.
Palaeos»urn,s, palaeRsauru,*
fPalaeotheriimi,
palaeQthe.rium f.

PalSozoiseli, paj&ozoi, őf$le>
Paludina, paludina f.
Pansterrad, alújjc^apó *#!$>rék gré.
Pant<Kgr^ph, vmegr&f,
Panzer}>lecli, Panzerjjja&e,
Tértlemez.
Papper, papiros.
Papiergeld, papirpénz.
Pappej, nyárfa.
Pa%ue^teiLTf;agpíi
beim
ScWeiesqfsn, eaamagtalieska ko.
ParabeJ, bajfcalék, parabola.
Par agraph, szakasz.
Parallel, párhuzamos, egyeaközü.
P^alle)l>xett«Jj,eii, pParallfillineal, Í)ároms,s&g$ ypaalzó.
Parallelfprn^atiofl, hasqalóképződmény á.
Parallelgífjji^e, párhuzamos
telérek }>.
ParaUelogramip, egyppkü*
zény.
Paraljjelsctyrajifystpckjfigyenközü sptu gé.
Pflrajysjren, elbénítni.
Paraméter, gfo^yxParaphiiceji, hitelssítűj.
Paraphirstenipel, bélyegző.
Paratpm, mellék metsző á.
Parcelle, birtokitag.
Parfiellürön, tagoltai.
Parenthese, zárjol.
Parere, sj&akértő yé.lemé.py.
Pari, haspnértéjs,
Pariser Becken, párisi medeneze. f.
Parketí kpcakapadolat 4Partei, párt, fél.
Parteiiseh, részrehajló.
Parteiljcljkeii, részrehajlásPar^erre, földfl&int é.
P^rij^tf), részlet.
14*

Partial, részleges.
PartialgefSlle,
részesvény
9é.
Partialquotient, részhányados.
Partialsumme, részösszeg.
P a r t i c i p a n t , részvevő, ré
szesülő.
Participiren ,
részesülni ,
résztvenni.
Particulare, részletes számla.
Partielle Helbung, részen
ként való emelkedés f.
Paltikel, részecske.
Passiren, engedélyezni.
Passirung, engedélyezés.
Passiv, szenvedő.
Passiva, tartozások.
Passivit&t, szenvedőlegesség.
Passivschuld, terhelő adós
ság.
Passivstand, tartozási álla
pot.
Patent, szabadalom.
Patentirt, szabadalmazott.
Paternosterwerk, veder m fi
gé.
Patrize, felső bélyeg pv.
Patronat, kegyuraság.
Patronatsrecht, kegyúri jog.
Patroné, töltény.
Patronenbrett, töltény táb
la 6.
Patronenkiste,
töltényláda
b.
Patschuammer, bocspőröly
ko.
Patschhammerzange, bocspőrölyhöz való fogó ko.
P a t t i n s o n i r u n g , pattinsonféle ezüsttelenítés ko.
Paukenring,
bütyökgyűrű
ko.
Pauschal, átlagos.
Pausehale, átlag, általány.
PSusehel, nagykalapács b.
Pauselien, ónt csurgatni ko.

Pauschgeding, átlagos szakmánny b.
Pauschherd, óncsurgató tűz
hely ko.
Pausleinwand, másoló, vá
szon.
Pauspapier, másoló papiros.
Pechlblende, szurokérez, uranit á.
Pecherz, uranit á.
Pechkohle, szurokszén á.
Pechkupfer, chrysocolla á.
Peehofen, kátrány kemencze.
Pechstein, szurokkő f.
Peehsteinporphyr, szurokkő
porfir f.
Pechtanne, luczfenyő z.
Peehtorf, szuroktőzeg á.
Pecnuran, uranit á.
Pecunialanscblag, pénzbeli
számvetés, érték számvetés.
Pecunialrechnung, költség
számla.
Pedanterie, szőrszálhasoga
tás.
Peitschen beim Puddeln, föl
kavarni ko.
Pelagiseh, tengeri á.
Pelitisch, agyagos á.
Pendel, inga.
Pendelschlag, billentés.
Pendlkegel, ingacsap pv.
PendlkegelgeMuse, ingacsap
tokja pv.
Pendlkeil, ingaék pv.
Pension, nyugalomdíj.
Pensioníren,
nyugalmazni,
nyugalomdíjjal ellátni.
Pensionirt, nyugalmazott.
Pensionsfahig, nyugalomdíj
ra jogosult.
Pensionsstand, nyugalmazott
állapot.
Pentagon, ötszög.
Pentagondodekae'der, őtszögtizenkottős á.
Pentakrinus, pentakrinus f.

Pentathions&ure, ötöd kén
sav v.
Percent, százalék.
Perccptor, pénztárnok.
Percussionsttohrmaschlne,
verve fúró gép gé.
Perfeet, tökéletes.
Perfeetien, tökéletesség.
Peripherie, körület.
Peripheriewinkel, körületi
szög.
Periode, időszak.
Periodisch, időszaki.
Perlglimmer, gyöngycsillám
á.
Pcrlhammer, kézipőröly gé.
Perlit, gyöngykő á.
Pcrlnmtterglanz,
gyöngy
fény á.
Pcrlspath, gyöngypát f.
Perlstab, gyöngyös vessző é.
Perlstein, perlit, gyöngykő

fPermanent, állandó.
Permisohes System, permi ré
tegcsoport, permi kópzödvény f.
Perrautation, számcsere.
Perpendikel, függély.
PerpendikulSr, függélyes.
Persea, persea f.
Personale, személyzet.
Personalgebühr, személyes
járadék.
PersonalgegenstSnde, sze
mélyzeti tárgyak.
Personalstand, személyzeti
létszám.
Personalzulage,
szomélyes
pótlék.
Persönlich, személyesen.
Perspectiv, messzelátó cső.
Perspeetivíineal, messzelátós
irányvonalzó bm.
Perspectivpuinpe, perspektívalaku szivatyú gé.
Perspcctivzeichnung, táv
lati rajz.

Pertinenz, tartozandóság.
Pessimist, rosszathivő.
Petent, kérvényző.
Petition, kérvény.
Petitioniren, kérvényezni.
Petrefaet, kövület.
Petrefactenkunde, kövület
tan.
Petrographie, kőismertetés,
kőzettan, petrografia.
Petrographisch, kőzettani f.
Petroleum, kőolaj.
Petrosilex, felzitszikla f.
Pfadeisen, csaptartó, csap
fészek gé.
Pfaffenkopf, tökefö po.
Pfaffenring,
pótlókarika,
vendógkarika b.
Pfaffring, vendégkarika, pót
ló karika b.
Pfahl, karó, czölöp.
Pfahllbauten, czölöp épít
mények f.
Pfahlbrücke, czölöphíd é.
Pfahlramme, czölöpverőbak
é.
Pfahlreíhe, czölöpsor é.
Pfahlrost, karózat, rácsos
karózat é.
Pí'ahlsehlagen, karótverni é.
Pfahlschnh, karósaru, czölöpsaru é.
Pfahlwerk, karózat é.
PfSndeforett, biztosító deszka
6.
PfSndekeil, biztosító ék 6.
PfSndestempel,
biztosító
oszlop b.
Pfandl, csapágy po.
Pfanne, csapágy gé., sóüst
sb.
PfannenstSnder, am Krahu,
csapfészek állvány ko.
Pfannenstein, kazánsó sb.
Pfannenstock, csapágy áll
vány gé.
Pfannenstuhl, csapágy áll
vány gé.

ko.
Pfannenutttertage, caápágyfekkoly §é.
Pfftlöteiiaregel, vöígyeft tíseréptégla S.
Pffcfife, bei Ptfttóelöfea, stfét8Íp fco.
Pfeflw. osalop A. pillér fr.
PfeiletfÍMMü, piMérfejtéB b.
Pfeflérüehe, pilléfinagásaag
6.
PfeiterálSsaigy patérs^epaen
Pfeilerrückfoau, pülőr viaszá
é i tés S.
PfeilCTirtöSz, pillérmart b.
Pfennig, flűér:
Pfe)rd*W*lfH, lóvonatu vasút.
Pferdegöppel, lójSrgaiiy b.
Pferdekfrítí, löjá<rg&ay teöté'Idbbjaí ftí
Pferdekraft, lóe«ő. gé.
PférMbtfiiSt, Hóval aajtott
gép ffé:
Pferdestall, lóistálló.
Pferdeuragíag, igá* napszám.
PffeMe, rftmagerenda é.
Pflanze, növény.
Pfl&HzmiíWíhSttfuttg, növényhalmosfó^íáiS' /".
Pflanzenreste, név<ényi ma
radványod f.
P'flaster; burteola*, kövezett £
Pflasterramme, kövező bun
kó.
Pflasfterstein, takolatkő i.
Pflasterziegel, bur%olattégla
é.
Ptfegek«*teö, Dáplálék dijak
Pflicht, kötelesség.
PtóéBt*ffüH*É!g, kötelesség
telíesííési
PftíeíltgefftM,
köteíességéfze£i

Pflichtschuldig, köteles.
PlicMvérl«tzniWg, ktftéfcsiégsértés.

PíHchforidi%, H£öHeUséége%
lenes.
Pflock, czövek.
Pfloctebesetsswng, czöwkfbjtas 6.
Pflöckení czövekelmi bm.
PflugMech-, Pflugeiseö, saftntóvas, ekevaa.
Pfostenftretti, paMöctesskai.
Ptropí, dugasz) fojtá/S.
Pfühlfoauni, vitlavánkoe b.
Pfund, font.
Pfttndig, fontos.
PfttBd'gedlBjg, sáfyszafemény
6.
PfuseitfM'ei, kontárkodás.
Pfützenj viaet emelni aa aknából b.
PhSnomen, tünemény.
PhartnafcöciiáMt. 1. ölrvenit>.
Pharinakosiderit,
koczkaórcz ó.
PM1 iintvopie, em beimet eöet.
Phítökig, nyefvtiriósi
PfcttHolithJ, zengőfcö, föttolit
á.
Phosplror, villany, fosaforo.
PhosplifOíMelerz', pyramoiípbié á.
PhosphorchaMfc, Phosf herkupíererZj pseudbmáflajehit
é.
Phosphormetall, foszlbcfém.
PirospftétfS&iíre" foszforsav v.
PhosphoreseeMi, villagá* á,
PHOsph<n>esciréW, villogni é.
Photometer, fénymérő
Phragntítes, phragiaíteS! f.
Phrase, szólásmód.
Phylíft, agyacsill&rapala. f.
Pnysi'k, tertiiésfcefctan'.
Pfeysifcer, fcerm>észettu<ió&<.
Physikus, tiszti örvös.
PbystögnosiSe, termőszetismerÉetéfs.
Phisiftgraplíie, terniéte»etrajz.
Physiologic, életízeíveaeírfsan.

Flijtsisch* Eigensekaffe, fizi' kai tulajdonság á.
Picke, csákány.
pteksehiefeiv aszaléfckérög
ko>.
Pieoitagejocb, ék keret &
Pfcdeslaí, talapaafc é:
Plkdreity jelezni.
pikirnattei, jelző tői
PilasteF, féloszlop' é.
pileopsis, pileopsis /?..
Pllge, tömlő fe
Pilot, czölöp é.
Pikiteusebmlit, czöiöpsaanív é\
Pílatöreny ozölöpőzni; &
Pilotirung, czölöpzet é.
Pimptekwpfer, nyersrfes ké,
Pimple&íeiffii, rézkén-F la.
Pimtkoid, véglap &.
Pincette, csíptető ».
Pinge, horpadás; 6.
Fingenbaw, hoirpaszto fejtős
6.
Fingeniing,. hiospaiááaak sora
6.
Píatsel, eeset.
Piniis, pinus f.
Plpette, lopócska a
Piff*', esap.
Pippengehöuse, csaptok.
Pippenrohr, csapaseső §é.
Pisébara, agyag-falazat c.
Piset, piáét pv.
Pistiit, mozstotöröi v.
Plache, ponyva z.
Placheit'herd!, pony-vaisBér z.
Pii*elieiimelil, ponfynraliiszt s.
Placherinnen,
ponyvaszér
csatorna z.
Placksrei, bajlódás.
Plán, terv.
PtaMrékbank,
síke«»fcei>ga
gé.
Piandrenen, síkra esztergál
ni gé.

Plánén, 1. Placben.
PHteer, pfener f.
Plánéra, plánéra f.

PNitterfcalk, platiwttiőszkö f.
Planetarisch, bolygóközi f.
Planetaitiscke NefcelV boly
góközi köd®k f.
PtailgeittSsz, te?v8zör*íít.
Planimetrie, síkmóréstanK
Piaaiirea, egyengetni* &
Planirhanmer, simít* pőföly
ko.
PlanirschauM,
egyeagetö
lapát &
Plaatírongy egyengetés1 é.
Planiii-watae, máim liengor
fta.
Planlos, terv nélkül.
Planseheibe, hm i w Tteéhbainfej, befogó kar-ffiög, eíBtepgakorong gé.
Pltttisifel), sekély szita a.
PlasticitSt, gyurfcaíóság.
Plastlsch, gyurfaaitó.
Platanus, platanus f.
Plateau, flönsík
Platfoiid, m^uyezet, flödétty
é.
Pliutiini, platina; vi
Platindraht, plaeinhuzal v.
Platinen, lapóczok h&.
Platiiisckwamni), platiatap'lió
PlatintíegeH, platiaeégely T.
Platt, lapos.
Platté, tábl'ft, laptea Ho.
Plütteti, lapitai ko.
Plattenförmig, táblás.
Piatteagífthoífen, titpk&t mátó> hmnemise' pt).

PJwttenkübel, lapkavíedier pt.
Plattenkupfcr, tftbttwéz ko.
Plattenflíein^ ízaiíő tűzhely
ko.
Plattensehmied#, lemeííhámor

AOÍ

Plattensortirmasckine, fepkaosztályoaó- gép pv.
Plattenwandel, lapkaedfeny
tv.
Plattforni, síkhely é.
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Plattkammer, lapító pörölj
ko.
Plattiren, lemezzel boritni.
Platz, hely, piacz.
Platzclgewölbc, csehboltozat
«.
Platzkenntnisse, helyisme
retek.
Platzpreís, piaczi ár.
Plausibel, elfogadható.
Plenarsitzung, Plenarversammlung, teljes gyűlés.
Plenipotenz, teljeshatalom.
Pleochroismus, többszínuség á.
Plestosaurus, plesiosaurus f.
Pleuelzapfen, 1. Bláuelzapfen.
Pleurotomarien, pleurotomariák f.
Plinthe, (oszlopon) széklap
é.
PliocSn, pliocan f.
Pluntseberkolben, buvártolony gé.
Pluntsckerpuinpe, búvár szíyatyú gé.
Plutontsck, plutóni.
Plutonist, plutonista.
Plutonit, plutonit f.
Pockeisen, nyíl vas z.
Pochen, zúzni.
Pocher, zúzólegény z.
Pockerz, zúzóórcz, zúzni való
érez z.
Pockgang, Pochgange, zúzó
érez, zúzni való érez z.
Poebgangsklein,
zúzóércz
törmelék z.
PochgefSHe, előkészítési ter
mények, előkészítési nyermények z.
Pockgerttste, köpn állvány
z.
Pockgrabcn, zúzó mű vízárka
z.
Pockgröbe, zúzott dara z.

Pockbammer, zúzó pőtöly
ko.
Pockbaus, zúzóház z.
Pockjunge, zúzó suhauez z.
Poebkasten, zúzóköpü z.
Poehkiel, nyílvas nyele z.
Poehkneekt, zúzólegény z.
PockkrStz, vakarékmara ko.
Pocklade, zúzóköpü z.
Poehmehí, zúzott liszt z.
Poehmühle, zúzógép z.
Pockputzka, feltörő kalapács
z.
Poehrad, zúzógép kereke z.
Poehriegel, vezeték szorító
z.
Pockrinne, zagycsatorna z.
Pockring, nyílkarika z.
Pockrolle, gurító, görgető
3.

Pocksatz, zúzóköpü.
Pocksatzausftttterung, köpübóllés z.
Pocksatzsckuber, köpütolóka z.
PocksSule, zúzóköpü oszlo
pa, köpüoszlop z.
Pocksekieszer, nyíl z.
PockscklSgel, érczkalapács
b., feltörő kalapács z.
Pockscklamm, zagy z.
Pochsokuk, nyílsaru z.
Poekscküszer, zúzónyíl z.
Poekscbüszerring, nyílkari
ka z.
Pocksokle, köpüfenék z.
PocbstHinpe], nyíl, zúzónyíl
z.
Pocksteiger, /úzóügyelő.
Poektrog, zúzóköpü z.
Pocktriibe, zagy.
Pockwelle, zúzó göröndje z.
Poekwerk, zúzó, zúzómű, zú
zó gép ; nasses Pochwerk,
vízzel zúzó ; trocken Poch
werk, szárazon zúzó z.
Pockwerksarbeitcr, zúzó
munkás.

pochwerksaufseher,
zúzó
• ügyelő.
Pochwerksbetrieb, zúzóüzem
z.
pochwerksgeding, zúzó szakmány z.
Pochwerksgefalle, előkészí
tési termények, előkészítési
nyermények z.
Pochwerkshutmann, zúzó
ügyelő.
Pochwerksinspector, zúzómű
felügyelő z.
Pochwerksjunge , zúzó su
han ez z.
Pochwerksübergeher, zúzó
ügyelő.
Pochwerkswelle, zúzógörönd
z.
Poehzeug, zúzmány z.
Pohlen, buzgatni ko.
Pohlungszeichen,
buzgató
bélyeg ko.
Pol, sark.
Polarisation, sarkulás; Polarisation des Lichtes, fénysarkulás, fénysarkítás.
Polarisationsinstrument,
sarkító műszer.
Polariskop, ,sarkulást muta
tó.
Polarstern, sarkcsillag.
Polen, buzgatni ko.
Polierschieí'cr, csiszoló pala

f-

Polir, pallér é.
Poliren, csiszolni, simítni.
Polirfeilen, csiszoló reszelő k
pv.
Polirhammer, simító pőröly
ko.
Polirschiefer, csiszolópala á.
Polirstahl, csiszoló aczél pv.
Polirwalze, simító henger
ko.
Politúr, csinozat gé.
Polizei, rendőrség.
Polizeiordnung, rendőrsza

bályzat.
Polizei widrig, közrendelle
nes.
Polkessel, buzgató üst ko.
Polstange, buzgató rúd ko.
Polsternolz, párnafa, talpfa
é.
Polterlbank, csapópad ko.
PtlungskrStzwerk, buzgatási vakarék ko.
Polybasit, ezüstrézsulfarsenostibit á.
Polyeder, soklap.
Folygon, sokszög.
Polyhalit, polyhalit á.
Polynom, soktag.
Polymorphie, sokalakuság.
Polytechnicum, műegyetem.
Polythalaniien,
polythalamiák f.
Polzen, 1. Bolzen.
Ponceletrad, Poncelet-féle
vízkerék gé.
PopulSr, népszerű.
PopularitSt, népszerűség.
Populus. populus f.
Porén, likacsok.
Porodin, megmerevült (kő
zet) á.
Pörös, likacsos.
PorositSt, likacsosság.
Porphyr, porfir á.
Porphyrartig, porfirszerü.
Porphyrartiger Gránit, por
firszerü gránit f.
Porphyrit, porfirit f.
Portlandstein,portland mész
kő f.
Portó, vitelbér.
Portofrei, bérmentes.
Porzellantiegel, porcz«llántőgely v.
Posidonienschiefer, posidoniapala f.
Posidonomya, posidonomya
/••
Positiv, tevőleges.
Positiver Pol, tevőleges sark.

- mPost, posta, tétel, aijag.
P^^#F.eiise,tétfil^íH,t, ada
gonkínt.
Pos^ge^d, patakor.
P o ^ n j w m e ^ lorsz^m.
Pft^ftlaftt, ;lfiyán<5.
Postulat, kívánság.
Potyáz, ^atyány, fok,
P,fttje»gí?-ep, ^y&nyozni, fo
kozni.
P#$a^h%l^n}uzsír, szalajtja.
Pouvóir, hatalom.
Practicant, gyakornok.
Praetiseh, gy&jtorjátiu
Praecijjitjajt^ cjsa^ad^f f •
Praecipitatí#p, c>sápó'íás, ejPpaecípitatiaji^iitteJ,

ejjtő,

m* 'v- '
Praeclpitiren,lecsapni, kiej
teni v.
Pr^i#p>ende
$$^1zung, ejtő oly^szfcás jfff.
Praeciston, sz^ba^osfjákg.
Praecjliíj^iyfftóst, /4rj#tíatár.
Praeíect, (iga,zgat4
Praegekosten,
p^nzyerési
költsd pp.
Pragelkatze, fűtő vagmacgka
b.
Praege^aMbjjftp, fléflzye,r,6gép pv.
?msm, # n z t T«FRÍP,fla©g$e, pépzyerő.
Praegesaal, jéjizysrő t^rem
pv.
P^figfiftoí* télyegtö j p .
Praegring, verőkarika p$.
PrSgringmut^f, yerQlíarikatok m.
Pragst0ckspannkl%bep, béPragwerksspindel, pénzverő
£fo 9^fÓ» pv.
Praejudieiren,
hátrányul
szolgálni.

P£avelinuifl&«n, í}lőirányoz»i.
Praemeditírt, szándékom.
PFa^ale, jptalék.
Praemisse, előz vény.
Pjm^otflctipjB, ,fiílőjegyz.és.
Praenumeration, előfizetés.
Praepiarat, kószítminy.
Prafipajriirwajzeii, előhengerek ko.
PsfterogaJiy, előjog.
Praesentant, bemutató.
Praes.ejitatjojisírjsl, bemuta
tási határidő.
Pjö»e§,eflLÍat.i«Bstaf, b^njíitatás napja.
PBftPserjíflíiy, Aysger,
Praesident, elnök.
Pjra^iAiLal, .elööki.
Praesídireii, elnökölni.
Praesidiupi, ülaökség.
Praetensiftii, fcöyetelés.
Pí?a„e.tíJltlSs, köyeíeJő,
Praetext, ürügy.
Praeveniren, megelőzni.
Prjeyes»tíy, megelőző.
PraHig, riigalajas ,*.
PrascMpH., =?= íiohlenklmn,
széjimorzga fa?.
Pratzenrohp, talpas cső gé.
Prgtzeiiij»tlMl(í, talpas emelő
gép gé.
Praxis, gyakorlatPrecair, tázonytajan.
Pr#is, &r.
Prelsaufgabe, pályakérdés,
Preisbemessuag, feszabáj.
PrefehftyfDrbftr, pájyájtf.
Pr«Í^COJli-ailt, árjfjgys5ÓJ£.
Preisschrift, pályadíjas munka.
Prei;sverzeichnisz, árjegyPjl^ts^flr^ig, dipséjfttes.
Ppefpettipl, árjegyzék.
Prellbauin, rugófa po.
Prellbretlt, csajfatő *•
Prelle, rúgtat^.
P ^ U ^ S e n , rilgtatp>as.
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Prellen, 'csaptatni »., beim
Treibherdschlagen, ferdén
ütni ko.
Preller, csaptató.
Prellfeder, rúgtató.
Prellkraít, rugalmasság.
Prcllplatte, csaptató lemez
z>. Prellplatte beim Ham
mer, rugó lap ko.
Prellriemen, rugószíj pv.
Prellring, csaptató karika
z.
Prellstock, csaptató tőke a.
Prcinse, 1. Bremse.
Pressant, sürgős.
Pressbauen, teljesen lefejteni
b.
Pressblei, sajtolt ólom ko.
Presse, sajtó; hydraulische
Presse, vízerejü sajtó gé.
Pressirt, sürgős.
Presskeil, szorító ék gé.
Presskohle, sajtolt szén.
Pressperiotle bei der karntner Bleiarbeit, sajtoló ol
vasztási szak ko.
Preszschraube, szorító csavar
gé.
Preszstock, sajtórúd.
Presstorf, sajtolt tőzeg.
Pressung, nyomás.
PressYerliauen, teljesen le
fejteni b.
Presswalzen, nyomó henge
rek ko.
PrimSre Periode, első kor

f-

Priinasorte, legjobb fajta
áru.
Primitív, kezdetleges.
Primzahl, törzsszám.
Princip, alapelv.
Principal, főnök.
Principalgewerke, fő bánya
részes.
Principalitát, főrószesség- b.
Prioritat, elsőbbség.

Prisina, hasáb.
Prismatiseh, hasábalaku.
Prisinatiseker Arzenikkies,
kénarzénvas á.
Privát, magános.
Privatangelegenkeit,
ma
gánügy.
Privateigentlnim, magánbir
tok.
PrivatgebSudc, magánépü
let.
Privatinteressc,
magánér
dek.
Privatlebcn, magánélet.
Privatnutzen, magánhaszon.
Privatreckt, magánjog.
Privilegivt, szabadalmas.
Privilégium, szabadalom.
ProbabilitSt, valószínűség.
Probe, próba, kisérlet, kérnie ;
Merkantilprobe,
kereske
delmi kémle; Betriebsprobe, üzemi kémle; analytische Probe, elemző kémle ;
controllirende Probe, ellen
őrző kémle ké.
Probeblei, Probierblei, kém
leólom ké.
Probeflüszigkeit, próbafolya
dék ké.
Probelauge, kémlési l ú g ,
próbalúg ké.
Probe machen, kómelni.
Probenblecli, váplemez ké.
Probe nehmen, kémlét ven
ni ké.
Probeinguszlöffel, kémleöntökekanál pv.
Probenlibell,
kömlekönyv.
Probenlöffel, kémlőkanál,
próbakanál ké.
Probenschein, tartalomjegy
zék.
Probensieb, kémlőszíta, próbaszita ké.
Probensiebblech, szitatál ké.
15
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Probensilber, kémlési ezüst,
próbaezüst ké.
Probenstanipfer, kémletörő.
Probenstreckwerk, kőmlenyujtó pv.
Probentrögel, próbateknőcske 6.
Probeuzettel, tartalom jegy
zék.
Probgebühr, kémledíj.
Probierbucli, kémlekönyv.
Probieren, kómelni.
Probierer, kómlész.
ProbJeresse, kémlőpest kür
tője ké.
Probierfach, kémlészet.
Probiergaden, kémlő mű
hely.
Probiergeh&use, mérlegszek
rény ké.
Probiergewicht, kómlesuly.
ké
ProbiergezSike , kémlőszer
szám.
ProbierglSschen, kémlőcsövecske, kómlőüvegcse, pró
bacsövecske, próbaüvegcse
ké.
ProbiergUt, kémlendő anyag,
próbaanyag ké.
Probierhahn, vízállást jelző
csap gé.
Probierkluft, kémlefogó.
Frobierkorn, kémleszemecs.
Probierkunde, kémléstan.
Probicrkunst, kémlészet.
ProbierlaboratoriiMi, kémlő
műhely ké.
Problémádéi, kémlőtű.
Probierofen, kémlőpest ké.
Probierpinsel^
kémlőecset
ké.
ProMerscherben, kómlőcsésze, próbacsésze ké.
Probierstein, kémlöpala.
Probiertiegel, kémlőtégely,
próbatégely ké.

Probiertrog , kémlőteknő ,
próbateknő.
Probiertutte,
kémlőcsupor,
próbacsupor.
Probierwage, kémlő mérleg
ké..
Probierwesen, kémlészet.
Probierzentner, kémlési má
zsa, próbamázsa ké.
Problem, feladat.
Probleiriatisch, bizonytalan.
Probmehl, kémlendö liszt,
próbaliszt ké.
Probnahme, kómlevétel ké.
Procent, százalók.
Procentual, százalékos.
Proeess, folyamat; metallurgischer Proeess, fómgyártási folyamat ko., Aufbereitungs Proeess, előkészítési
folyamat
z.,
chemischer
Proeess, vegytani folyamat
»., Schmelzprocess, olvasz
tási folyamat ko.
Procura, meghatalmazás.
Procurafiihrer, meghatalma
zott.
Procuratur, ügyészség.
Producent, termelő.
Produciren, termelni, gyár
tani, előállítni.
Produet, termény; mineralisches Produet, ásványi
termény;
vegetabiliscb.es
Produet, növényi termény ;
Kunstproduct, mütermény;
Industrie Produet, iparter
mény, gyártmány; Hüttenproduct ,
kohótermény;
Rohproduct, nyerstermény;
Verbrennungs Produet, égés
származéka; raffinirtes Pro
duet, finomított terménj T .
Producteiivershhleisz, ter
mény árusítás.
Prodiiction, termelés.
Productionsfahigkeit, ter
melési képesség.
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Prpdttctlonskosten, termelé
si, előállítási költségek.
Productionspreis, előállítási
ár.
Productiy, termelő.
Productus, productus f.
Profession, mesterség.
Professionist, mesterember.
Professor, tanár.
Professur, tanárság.
Profil, oldalrajz, szelvény é.,
Langenprofil. hoszszelvény;
Querprofíl, keresztszelvény.
Profit, nyereség.
Programul, előrajz.
Progression, haladvány;
steigende Progression, emel
kedő haladvány., fallende
Progression, apadó halad
vány.
Projiibitiv System, tilalmi
rendszer.
Project, terv, tervezet, javas
lat.
Projection, vetület.
Projectionslehre, vetület
tan.
Projectiren, tervezni.
Projiciren, vetitni.
Prolog, előszó.
Prolongiren, hoszabbítni.
Promemoria, emlékirat.
Promotion, előléptetés.
Promoviren, előléptetni.
Prompt, gyors.
Promulgíren, közzétenni.
Proponiren, javasolni.
Proportion, arány.
Proportional, aránylagos.
Proposition, javaslat.
Prospect, előrajz.
ProsperitSt, jólét.
Proteaceen, proteaceák f.
Protection, pártfogás.
Protector, pártfogó.
Protegé, pártfogolt.
Protest, óvás.

Protestatioo ,óvástétel.
ProtestgeMhr, ovatolási díj.
Protestircn, óvást tenni, ovatolni váltót.
Protocoll, jegyzőkönyv.
Protocolliren, beigtatni.
Protoeollist, igtató.
Protocollsanfnajimc, jegyző
könyvi fölvétel.
Protogingnciss,
protogingneisz f.
Protopyramide, első rendű
piramis á.
Protosaurus, protosaurus f.
Proustit, ezüstsulfarzenit,
arzénvörösézüstórcz á.
Proviant, élelmiszer, eleség.
Proviantiren, élelemmel el
látni.
Proviantwesen, élelmezési
ügyPrOTÍsion, nyugalombér, ju
talék.
Provisioniren, nyugalom bér
rel ellátni, nyugalmazni.
Provisionist, nyugalombéres,
nyugalmazott.
Provisorat, eleségtár, élelme
zési hivatal.
Provisorisch, ideiglenes.
Priifen, vizsgálni.
Prufung, vizsgálat.
Priifnngscommission, vizs
gáló bizottmány.
Prüfungszeugnisz, vizsgálati
bizonyítvány.
Pseudomalachit, rézhydrophosphát á.
Pseudomorphose, áljegecz á.
Psilomelan, mangánbáriumoxyd á.
Pterodactylus, pterodactylus

f-

Pteropoden, pteropodák f.
Pterosaurus, pterosaurus f.
Publication, hirdetés.
PublicitSt, nyilvánosság.
PuMicum, közönség.
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Puddelapparat, kavarok észülék ko.
Puddeleisen, kavartvas ko.
Puddelhaggen, kavaró horog
ko.
Puddelkriicke, kavaró korog
ko.
Puddelmaschine, mechaniscker Puddler, kavaró gép ko.
Puddeln, kavarni ko.
Puddelofen, kavaró pest ko.
Puddelsau, kavaró tapadók ko.
Puddelschlacke, kavaró salak
ko.
Puddler, kavaró ko.
Puddlingsarbeit,
kavarómunka ko.
Puddlingsbodentra'ger, kavarófenék tartó ko.
Puddlingsherdbodenplatte,
kavaró fenéklap ko.
Puddlingsofen, kavaró pest
ko.
Puddlingsprocess, kavarási
folyamat ko.
Puddlingsstahl, kavart aczél
ko.
Puddlingswerk, kavaró mű
ko.
Puffer ütköző.
Pultdach, félfödól é.
Pultfeuerung, polczos tüzrács gé.
Pulver, robbantó por.
Pulvergase, robbantási gázak.
Pulverhorn, portartó 6.
Pulverisiren porra tórái.
Pulverkammer, robbantópor
kamara, robbantópor tár.
Pulvermaasz,
robbantópor
mérték b.
Pulvermagazin, robbantópor
tár.
Pulvermühle, robbantópor
gyár.
Pulvern, porrá törni
Pulverpatronenkasten, töl
tényszekrény 6.

Pulverrauch, robbantási füst
b.
Pulversack, robbantópor zsák
Pulverthurm
robbantópor
torony.
Pumpe, szivatyú gé.
Pumpen, szivatyúzni gé.
Pumpencylinder, tolonycsö,
szivatyú henger gé.
PumpengestSnge, szivatyú
rudazat gé.
Pumpenkollben, szivatyú ramács, tolony gé.
Pumpenrohr, szivatyú cső
gé.
Pumpensatz, szivatyú rakvány gé.
Pumpensetzmaschine, sziva
tyú ülepítő gép z.
Puiiipenstiefel , tolonycső ,
szivatyú henger gé.
Pumpenwerk, szivatyú mű.
Pumpenzieher, szivatyús b.
Punkt, pont.
Puuktation eines Vertrages,
szerződési pontozatok.
PÜKktlich, pontos.
Punze, bélyeg, fémjel pv.
Punziren, fémjelezni.
Punzirung, fémjelzés.
Punzirungsamt, fómjelző hi
vatal.
Pupillarsicherheit, három
szoros biztosítók.
Pupille, árva.
Purisiren, tisztázni.
Purpurfarfoe, biborszín.
Putzen, tisztitni.
Putzen, = Butzen, fészek b.
Putzenweis, fészkenkint 6.
Putzenwerk, : fószekhalmaz
b.
Putzka, nagy kalapács b.
Putzröhre, tisztító cső 6.
Putzthüre, tisztogató ajtó ko.
Pyramide, gúla.
Pyramidales System, négy
zetes rendszer á.

Pyramidenreihe, piramis sör
á.
Pyrargyrit, ezüstsülfostibit,
antimonvörösezüstércz a.
Pyrit, vaskéneg, vaskó vand
á.
Pyrolusit, mangánsuperoxyd,
barnakö á.
Pyromerid, piroinerid, göm
bös porfir f.
Pyrometer, tűzmérő ko.
Pyrometrischer Effect, tűzi
hatály ko.
Pyroinorphit, barnaólomórcz
PyrostiMt, 1. kermesit á.
Pyrotechnik, tüziműtan.
Pyrrhotit, mágnesvaskéneg
á.
<^.
Quadcr, faragott kő é.
Quadermauer, faragott kőfal
é.
Quadersandstein, kváderhomokkő, koczkahomokkő f.
Quaderstein, 1. Quader.
Quadiant, körnegyed.
Quadrat, négyzet, négyszög,
épnégysaög.
Quadratcaliber, négyszögű
üregezós ko.
Quadrateisen, négyszögű vas.
Quadratfusz, négyzetláb.
Quadratisch, négyszögű.
Quadratmasz, négyzetmór
tők.
Quadratmeter, négyzetméter.
Quadratwurzel, négyzetgyök.
Qnadratzahl, négyzetszám.
Quadriren, négyzeteim.
Qradrupelofen, négyes kavarópest ko.
Qualiflcation, minősítés.
Qualificationstabelle, minősitvényi táblázat.
Qualitat, minőség.
Qualitativ, minőségi.

Quandel, boksatorok e
Quandelkohle, torokszén e.
Quandelpfahl, boksakaró e.
Quandelruthe, boksakaró e.
Quandelschacht, boksatorok.
Quandelstange, boksakaró e.
Quailtitat, mennyiség.
Quantitativ, mennyiségi.
Quart, negyed.
Quartal, évnegyed, évnegye
des.
Quartalansweis, évnegyedes
kimutatás.
Quartaliter, évnegyedenkint.
Quartation, negyedelés pv.
Quartier, lakás.
Quartiergeld, lakpénz.
Quartiren, negyedelni pv,
Quartirsilber,
kémlőezüst
pv.
Quarz, kovasav, kovakő, békasó , kvarcz , marmarosi
gyémánt, bányavirág, szarukő, tűzkő á.
Qnarzfels, kovaszirt á.
Quarzfrei, kvarcztalan f.
Quarzíührend, kvarcztartalmu f.
Qüarzig, kovás á.
Quarzporphyr, kovaporfir,
kvarczporfir f.
Quarzreich, kvarczban bő
velkedő f.
Qarzschiefer,
kovapala ,
kvarczpala f.
QuSstionsschreiben, kérdő
irat.
QuaternSr,* negyedkori f.
QuaternSre Periode, negyed
korszak f.
Quecksilber, higany.
Quecksilbererz, higanyércz.
Quecksilberhornerz, káló
méi á.
Quecksilberlebererz, higanykéneg á.
Quecksilberoxyd, higanyéleg
v.
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Quecksilberrttsz, higanyko
rom ko.
Quecksilberthermometer,
kiganyhómérő.
Quellerz, lknonit á.
Queiitclien, nehezék ké.
Quer, keresztbe.
Querbalken, keresztgerenda
é.
Querband, keresztkötés é.
Qnerbau, keresztfejtés 6.
Quereisen, keresztvas gé.
Quergang, kereszttelór b.
Qnerhaupt,
keresztfoglaló
gé.
Querkluft, kereszttelérke b.
Querlinie, keresztvonal.
Querprofll, keresztszelvény.
Querriegel, nyilszorító a.,
kapocsfa, keresztkötés é.
Querrisz, keresztrajz.
Querschlag, keresztvágat b.
Querschneide am Bohrer,
keresztéi b.
Querschnitt, keresztszelvény.
Querschramm, keresztrés b.
Qtterstollen, kereszttárna 6.
Querstrassc, karántpászta b.
Querstrecke, keresztnyilám
6. !
Querthal, harántvölgy f.
Querulant, panaszkodó.
Querulnibau,
szeletenként
keresztbe fejtés b.
Quetsche, zúzógép *., lapítógép ko.
Quetscherz,. zúzóércz, zúzni
való érez a.
Quetsckhammer, bocspőröiy
ko.
Quetschwalze, zúzóhenger a.
Quetschwalzwcrk, zúzóhengermü a.
Quickarbeit, foncsoritás ko.
Qaickbrei, fonesorzagy ko.
Quicken, focsorítui ko.
Quickintthlc, foncsormolna a.
Quiescent, nyugalmazott.

Qniescentengehalt, nyuga
lomdíj.
Quirl, habaró készülék ko.
Quittiren nyugtázni.
Quittuug, nyugta.
Quote. hányad.
Quotieuí, hányados.

Rabatt, árleengedés.
Rad kerék;
cylindrisches
Rad, hengerkerók; konisches Rad,kúpkerék; gezahutes Rad, fogaskerék;
Rad an der Welle, görönd
kereke.
Radachse, keréktengely.
Radarm, kerékküllő.
Radblech an Wasserradern,
kapocsvas a.
Radboden, vizkerék feneke
gé.
Radbohrer, kerékfúró é.
R a d b r e m s e , kerókfék gé.
Raddurchmesser, kerék át
mérő.
Radelcrz, kerőkércz, bournonit á.
RMersckneidmaschine, ke
rékfogat vágó gép gé.
Raderwerk, keréksor gé.
Radfelge, keréktalp.
Radfelgenkranz, keréktalp
karima gé.
Radfluder, csurgó gé.
Radförmig, kerókalaku.
Radhüngen, kereket fölékel
ni gé.
Radhaue, irtókapa.
Radhöhe, kerékátmérő.
Radial, sugárirányú.
Radical, gyökeres.
Radírén, kívakarni.
Radius, sugár.
Radkranz, kerékkoszorú gé.
Radkreuz, kerékkereszt, kar
kereszt gé.
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Radkunst, kerekesgép gé.
Radnabe, kerékagy.
Radnageí, kerékszeg.
Radnageleisen, kerékszegvas.
Kadniete an Wasserradern,
kapocsszeg z.
Badreif, Radreifeisen, kerék
vas.
Radschaufel, keréklapát gé.
Badscheitel, kerék teteje gé.
Radschnitzer, vonókés é.
Radsckuk, fékező talp.
Radspelehe, kerékküllő.
Padstock, kerékszék gé.
Radstube, kerókszoba gé.
Radstnhl, kerékállvány gé.
Radtiefste, kerék alja gé.
Radwelle, görönd.
Radssá'hne, kerókfogak gé.
Radzapfen, kerókcsap.
Radzelie, kerékfiók gé.
Raffinad, finomítvány.
Raffinadkupfer,
finomított
réz ko.
Raí'flnerie, finomító gyár.
Raffiniren, finomítni.
Raffinir Feuer, finomító tűz
hely ko.
Raftinirgekriitz,
fionmítási
vakarék ko.
Rafflnirstahl, finomított aezél
ko.
Raffinirt, finomított.
Ralimén, keret.
Rahmeneisen, keretvas.
RakmnSgel, keretszegek é.
Raison, ok; bergmannische
Raison, bányászati indító
ok.
Raitel bei Hammerwerken,
rúgtató ko.
Raitelplatte, rugólap ko.
Raitelstock, rugó tőke ko.
Raiten, számba venni b.
Raiter, rosta.
Raitern, rostálni.
Raitung, számbavétel.
Ramasseisen, szedettvas ko.

Ramification, ágazódás f.
RamnibSr, Rammbock, Ramme, Rammklotz, ütökos é.
Rammblock, sulyok b.
Rammmaschine, czölőpverő
gép é.
Rammeln, die Gangé, egye
sülnek b.
Rammclsbergit, 1. Smaltit.
Rammen, beverni, sulykolni.
Rammpfahl, czölöp é.
Rampe, sikló 6., följáró út é.
Rampenfö'rdcrung, szállítás
siklón b.
Rand, szél, part, párkány,
karima.
Randbenierkung, oldaljegy
zet.
RSndeleisen, szegélyező vas
pv.
Riiiidcln, szegélyezni pv.
Rang, méltóság, rang.
Rangiren, elrendezni.
Rangordnung, rangsorozat.
Rapport, jelentés, viszonyu
lás.
Rapsöl, repczeolaj.
Rarita't, ritkaság.
Rasch, gyors.
Raseneisenstein, gyepvaskő,
limonit á.
Rasenl&ufer. fölszinti érez
telep b.
Rasentorf, gyeptőzeg á.
Raspel, ráspoly, reszelő.
Raspeln, reszelni.
Rast, nyugasz ko.
Rastriren, vonalozni.
Rastscklagen, nyugaszt nyit
ni ko.
Rastwinkel, nyugasz dőlés
ko.
Raszinehl, mosadékliszt z.j
Raszrinne, mosadékcsatorna z.
Rate, részlet.
Ratenweise, részletenkint.
Ratenzahlung, részletfizetés.

— 236 —
Rath, tanács, tanácskozás.
Ratheu, tanácsolni.
Rathgelber, tanácsadó.
Rathsbeisitzer, ülnök.
Rathscklagen, tanácskozni.
Rathskerr, tanácstag.
Rathsinitglied, tanácstag.
Ratiftcation, jóváhagyás.
Ratifieiren, jóváhagyni.
Ratsehbolirer, kereplő fúró
gé.
R&tter, rosta.
RStterwSsche, inosó rosta z.
Raubbau, erőszakolt uiivelós,
dúló mivelés 6.
Rauben, erőszakolni, dúlni
b.
RSuberiseh, erőszakolva, dúl
va b.
Raufohaggen,ragadozó horog b.
RauMiolz, ragadozott fa 6.
Raubsaigern ,
tökéletlen ,
osurgatás ko.
Raubspiesz, ragadozó csáklya
6.
Raufostollen, dúló tárna b.
Raucli, füst.
Rauchcanal, füstcsatorna.
Ranchcondensator, íüstsürítő ko.
Rauekcn, füstölni
Rauchfang, kürtő, kémény é.
Rauchfangkehrer, kémény
seprő.
Rauchgem&ner, Rauhgeniauer, hurokfal ko.
Rauchniantel, füstfogó é.
Rauchscülot, füstcső é.
RaucMopas, kovasav, füst
topáz á.
Rauehverbrennung,
füste
mésztés gé.
Rauchverzchrun gs-Apparat,
füstemésztő készülék gé.
Rauchwacke, füstös vakke,
sejtes dolomit f.
Raufe, jászolrács.
Raah, érdes.

Rauhdecke, lombtakaró erd.
Rauliheit, érdesség.
Rauhholbel, hántógyalu é.
Rauhschaeht,
burokfal ko.
Rauhwacke, érdes vakko f.
Rauiu, tér, hely; der leere
Raum, ü r ; innerer Rauui,
belür; ein P u n k t im Raume,
térbeli pont; sehadlicher
Raum, ártalmas ür.
Raumeinheit, téregység.
Raunieisen, tisztogató vas,
üregező vas ko.
Rauuieu, takarítni.
RSumer, tisztogató vas ko.
Rauminhalt, köbfogat.
Raunikratze, olvasztó kapa
ko.
Raumkriickel, kaparó b.
RSuinliche Ausdeknung, tér
beli kiterjedés.
RSumlickkeit, helyiség.
Raiimlock, gözür ko.
Raumnadel, ürtíi b.
Raumsehiessen, űrrel rob
bantani b.
Ramnspiesz, tisztogató vas
ko.
Rausckgelb, auripigment á.
Rautenspath, dolomit f.
Rayon, körsugár, terület.
Reaotion, hatás »., visszaha
tás gé.
Reactlonsrad, viszszahatási
kerék gé.
Reagens, kémlő anyag ÍJ.
Reagentien, kémlő anyagok
».
Reagenzpapicr, kémlőpapír
v.
Reagieren, hatni •
dieser
Stoff reagirt sauer, ezen
anyag savként hat v.
Realgar, realgár,"arzénszulfid
á.
Reckensckieker, számtolóka.
Reekenstab, számtolóka.
Realisirbar, lótesithető.

237 —

Realisiren, lótesítnij
Realitiit, ingatlan jószág.
Realschule, reáliskola.
Realwerth, valódi érték.
Reambulation, határjárás.
Reassnniiniren, ismételni, új
ra fölvenni.
Eeealculiren, ujraszámítni.
Recapitulation. ismétlés.
Recapituliren, ismételni.
Recension, bírálat.
Recepisse, vevőny.
Recept, rendelvény.
Recess, pótlék b.
Recessbuch, pótlékkönyv b.
Recessgeld, pótlókpénz b.
Rechen, gereblye erd.
Rechenkohlung,
rakóparti
szőnhely erd.
Rechenkunst, számtan.
Rechenmeister, számtudós.
Rechenschaft, számadás; zur
Rechenschaft ziehen, kér
dőre vonni.
Rechenschaftsbericht, szá
motadó jelentés.
Rechnen, számolni.
Rechner, számoló.
Reehnung, számadás, számla.
Rechnungsableger, számadó.
Rechnuiigsabnehmer, szám
vevő.
Rechnungsabschlusz, számla
zárlat.
Rechnungsanstand, nehezmény.
Rechnnngsauszug, számlaki
vonat.
Rechnungsbeainte, számtiszt.
Recknungsbeinangclung, nehezmény.
Rechnungserledigung , szá
madás elintézése.
Rechnungsextract, számla
kivonat.
Reclinungsfach, számviteli
szakma.

Rechnungsfehler, számítási
hiba.
RechnuHgsftthrer, számvivő.
Rechnungsfuhrung, sisámvitel.
Reclmungsofficial, számtiszt.
Recknungspost,
számadási
tétel, számadási czikk.
Recknungsrath,
számtaná
csos.
Recknungsrevident, szám
vizsgáló.
Recknunsgrevision , szám
vizsgálat.
Recknungsrevisor, számvizsgáló.
Reeknungswesen, számtar
tás.
Rechimngswissensckaft,
számviteltan.
Reeht, igazság, jog; Bergrecht, bányajog.
Reckteck, egyenszög, hosszas
négyszög.
Rechter Winkel, derékszög.
Recktfertigen, igazolni.
Rechtfertigung, igazolás.
Recktfertigungskerickt, iga
zoló jelentés.
Reciitlicli, jogszerű.
Reektlickkeit, becsületesség.
Rechtmaszig, jogszerű.
RechtsangeLegenlieit jogügy.
Recktsanspruck, jogigény.
Recktsbeistand, ügyvéd.
Rechtsckaffen, becsületes.
Recb.tschaffenb.eit, becsüle
tesség.
Rechtsekreibung, helyesírás.
Rechtserfahren, törvényben
jártas.
Recktsfrage, jogik érdes.
Recktsgelahrtkeit, jogtudo
mány.
Recktsgelekrt, jogtudó.
Rechtsgiltig, jogérvónyes.
15*

—
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Beehtsinnlseh,
egyenlejtes
b.
Rechtskraft, jogerő.
Reclitskr5ftig, jogerejü.
Rechtspilege, igazságszolgál
tatás.
Rechtstitel, jogczím.
Rechtsverbindlichkcit, jog
kötelezettség.
Rechtsverletzung jogsértés.
Rechtsverwahrang, jogfentartás.
Rechtsweg, perút.
Réchtswidríg, jogellenes.
Rechtswissensehaft, jogtudo
mány.
Rechtwinkelig, derékszögű.
Rechtwinklige Aehsen, épszögü tengelyek á.
Rechtzeitig, jókor, annak
idején.
Recipient, szedő ».
ReciprocitSt, viszonosság.
Reekeisen, nyújtott -vas k«.
Recken, nyújtani ko.
Reekkammer, nyújtó pőröly
ko.
Reckwalzwerk, nyújtó heBgermű ko.
Reelamation, visszakövete
lés.
Recognitíon, elismerés.
Recommandation, ajánlás.
Recommandirt, ajánlva.
Reeompense, kárpótlás.
Reeonvalescent, lábbadozó.
Recrimination, vádoskodás.
Rectiflcation, helyreigazítás.
Rectifleiren, helyreigazítni,
szabályos! tni.
Rectificírschraube,
igazító
csavar, szabályzó csavar.
Recurriren, folyamodni.
Recurs, folyamodvány.
Redaction, szerkesztés.
Redigíren, szerkeszteni.
Redlichkeit, becsületesség.
Redrutkit, 1. Kupferglanz.

Reducirbarkeit, színítlietőség ko.
Reducirbrctt, kisebbítő táb
la ko.
Reduciren, kisebbítni fté., szí
ni tni v.
Rcducirungstisck, kisebbítő
tábla ké.
Reduction, kémlekisebbités
ké., színi tós ko.
Reductionsabzug,
színítési
főlzék ko.
Reduetionsanalyse, szinítő
elemzés ké.
Reductionsflamme,
szinítő
láng ko.
Reduetionskupfer, fölzékréz
ko.
Reductionsmittel, szinítőszer
ko.
Reductionssclimelzen, színitő olvasztás ko.
Redutíonszirkel, kisebbítő
körző.
Reductionszone, szinítő öv
ko.
Reell, valódi.
Refactie, visszatérítés.
Ref'erat, előadás.
Referatsbogen, előadási ív.
Referent, előadó.
Referíren, előadni.
Refleetor, sugárverő.
Reflex, verőfény.
Reflexion, visszaverődés, el
mélkedés.
Reflexionsgoniometer, vi
sszaverődési szögmérő á.
Reform, javítás.
Refraction, sugártörés.
Refraetor, sugártörő.
Refutation, czáfolat.
Regalbeneficien, királyi ja
vadalmak.
Regale, űrjog.
Regei, szabály.
RegelmSszig, szabályos, ren
des.
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Regelrecht, szabályszerű.
Regelwidrig, szabály ellenes.
Regenerátor, felélesztő ko.
Regeneriren, feléleszteni.
Regenflnthen, esővizek árja

Reibhammer, dörzsölő kala
pács ké.
Reibplatte, dörzsölő lap ké.
Reibschale, dörzsölő csésze ké.
Reibung, súrlódás gi.
Reibungsbreceie, surlódásf-.
Regié, kezelés ; Regieaufbeli breccia f.
wand, Regieauslagen, Re Reibnngscoefficient, súrló
gié Kosten, kezelési költség.
dási együttható, súrlódási
Regierung, kormány, kor
hányados gé.
mányzás.
ReibungselectricitSt, dörzsö
Rcgierungsblatt, kormány
lést villamosság.
lap.
ReibungsflSche, súrlódási fe
lület, súrlódási lap.
Regierungserlasz, kormány
Reibungswiderstand, súrló
rendelet.
dási ellenállás gé.
Regierungsf'orm, kormány
forma.
Reieh, gazdag, dús.
Reichblei, dúsólom ko.
Region, vidék
Register, sorozat, szabályzó Reichbleistempeleisen, dús
ólom bélyeg ko.
tolóka ko.
Registrant, Re<ristrator, sor- Reichfriscnen, dúsitó csurgatás ko.
jegyző, lajstromzó, irattár
nok.
Reichhaltig, tartalmas.
Registratur, irattár.
Reiehleeh, másodrézkénv ko.
Registriren, lajstromozni.
Reichlechrost, pörkölt másod
rézkénv ko.
Reglement, szabályzat.
Reichlechsehmelzen, kénvRegresz, viszontkereset.
pörkölók olvasztás ko.
Regreszanspruch, viszontke
Rcichlieh, bőséges.
reseti igény.
RegulSres System, szabályos Reichsaigern, dús csurgatás
rendszer á.
ko.
R e g u l a t i r , Regulator, sza Reichsanstalt, országos inté
bályzó.
zet.
Regulinisch, szinített ko.
Reichstag, országgyűlés.
Reguliren, szabályozni.
Reichstein, dús rézkénv ko.
Regulirende
Wetterthür, Reichthum, gazdagság.
szabályzó légajtó b.
Reiehtreiben, dús üzelós ko.
Regulirungsklappe, szabály Reichverbleiung, dús ólmítás
ko.
zó szelep gé.
Regnlus, színfém ko.
Reichrerbleiungsblei, dúsRegnlnsstein, fémkénv ko.
ólmítási ólom ko.
Reibbohrer, kotrófúró gé.
ReichverbleinngskrStz, dúsólmítási vakarék ko.
Reibcn, dörzsölni.
Reiber bei Fenstern, fordító Reichverbleinngslech, dúszár é.
ólmítási kénv ko.
Reiehverbleiu ngslechReibgitter, surló rosta a.
schnielzen, dúsólmítási
ReibgitterwSsche, surló mosó
kénvolvasztás ke.
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ReichferMeiungsleclischmelzensleeh, másodkénv ko.
ReíchverMeiuiigsrepetitionsíech, másodkonv ko.
ReíchverMciiiiigsschmelzeii
dús ólmítás ko.
Relchwcrke, dús üzelékólora
ko.
Reif, karika, gyűrű, abroncs.
Relfeisen, kerékvas ko.
Reifmesser, vonókés , bod
nárkés é.
Reifcshácht, galylyal béllelt
akna b.
Rcifsetzeii, Reifschlagen, ==
Rastscblagen, nyugaszt kószítni ko.
Reifziehcr, abroncshúzó vas
pv.
Reihe, sor.
Reihenfolge, sorrend.
Rein, tiszta: serpenyő ko.
Reinbeilc, serpenyőkeret ko.
Reinfoeileisen, serpenyökapocs ko.
Reiübellpfandel, serpenyő ko.
Reindel = Büchse, tok.
Reinen, finomítni ko.
Reinertrag, tisztajövedelem.
Reinigen, tisztítni, finomít
ni.
Reinigungsmittel, finomító
azer.
Reinlichkeit, tisztaság.
Reinmachen, seperni z.
Reinsehreüben, letisztázni.
Reinsehrift, tisztázat.
Reinstock, pörölycsapágy ko.
Reinventiren, újra leletezni.
Reise, utazás.
ReisegeMihren, utazási díj.
Reisegeld, Reisekosten, úti
költség,
Reisepartícularc, útiköltség
számla.
Reisig, rőzse.
Rcisigbesen, vesszőseprő.

ReiszMeí, rajzón.
Rciszbrett, rajztábla.
Reiszfeder, rajztoll.
Reiszmaasz, bélyegtő mérő
pv.
Reiszschiene, vonalzó.
Reiszzeug, rajzeszköz.
Reiszzirkel, körző.
Reitel, rúgtató ko.
ReitelsSule, rúgtató támasz
ko.
Reitelstock, rugótőke ko.
Reitnagel einer Drehbank,
központos szorító szeg gé.
Reitstock auf der Drehbank,
központos szorító gé.
Reitter = Ratter, rosta.
Reittern, rostálni.
Relation, viszony, jelentés.
Relatív, viszonylagos.
Releglren, elutasítni.
Religion, vallás.
Religionsttbung, vallásgya
korlat.
ReligionsTmterricht, vallási
oktatás.
Religiös, vallásos.
Reluiren, megváltani.
Reluition, megváltás.
Relutum, váltságbér.
Rémessé, Rimessse, pénzkül
demény.
Remuneration, megjutalmazás.
RemunerireH, megjutalmaz
ni.
Rengstange, emelőrúd b.
Rcnitent, ellenszegülő.
Renitenz, ellenszegülés.
Rengel =•= Brechstange, fe
szítő rúd.
Rengeln, bontani ko.
Rennarbcit, hevenyolvasstás
ko.
Rennbahn, lópálya b.
Renne = Luppe, bocs ko.
Renncisen = Brechstange,
bontó rúd ko.

Rennfeuer, Rennhord, Rennofen, hevenypest ko.
Rennspindl, fúró orsó p».
Rennstange, bontó rúd ko.
Benőmmé, hírnév.
Rennommirt, híres.
Renoviren, megújítani.
Rentamt, számtartóaág.
Rente, járadék.
Rentenanleihe, járadék köl
csön.
Renteneapital, járradéktőke.
Rentier, járadék élvező.
Rentiren, jövedelmezni.
Rentmeister, számtartó.
Renunziren, lemondani.
Reorganisation, újraszerve
zés.
Reorganisiren, újraszervez
ni.
Reparatur, kijavítás, tataro
zás.
ReparaturwerkstStte, tata
rozó műhely gé.
Repariren, kijavítni, tataroz
ni, helyrehozni.
Repartircn, felosztani, kivet
ni.
Repartition, felosztás, kive
tés.
Repetiren, ismételni.
Repetition, ismétlés.
Repetitionskreis, szorzókör
bm.
Repetition sprohe, ismétlőkémle ké.
Repetitionstheodolit, szorzó
szögmérő bm.
Repliciren, válaszolni.
Replik, válasz.
Repraesentant, képviselő.
Repressalien, visszatorlások.
Repressiv, megtorló.
Reproduciren, felélesztoni.
Rcputation, hírnév.
Requiriren, megkeresni.
Requisit, kellék, szerszám.

Refuisitenkasten, szerazekrény.
Requisition, megkeresés.
Rescript, leirat.
Reserratwald, föntartott er
dő b.
Reserve, tartalék.
Reservcfond, tartaléktőke.
Reservekassa, tartalékpénz
tár.
Reservemasehine, tartalék
gép gé.
Reservoir, tartó, gyűjtő.
Resigniren, lemondani.
Resistenz, ellenállás.
Resolution, határozat.
Respectabel, tiszteletre mél
tó.
Respectiren, tekintetbe ven
ni.
Respective, illetőleg.
Respicient, felügyelő.
Responsabel, felelős.
Ressort, hatóság.
Rest, maradék, maradvány.
Restanz, hátralék.
Rcstantienansweis, bátralék
kimutatás.
Restaurirung, megújítás.
Restbetrag, maradványösszeg.
Restit útion, visszahelyezés.
Restriction, korlátolás.
Restringiren, korlátolni.
Restzettel, maradvány jegy
zék.
Resultante, eredményes erő
gé.
Resultat, eredmény.
Resultiren, eredni.
Resultirend, eredményes.
Resummiren, ismételni.
Retardat, mulasztás b.
Retardatsverfahxen, mulasz
tási eljárás 6.
Retardatsstrafe, mulasztási
büntetés b.
Ritirade, árnyékszék é,
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Retorte, retorta; tubulirte
Retorte, száj csöves retorta
v.
Retortenhals, retortanyak.
Retortenofen, retortás pest
ko.
Retour, vissza.
Retourfracht, visszafuvar.
Retonrrecepisse, visszajáró
vevény.
Retrográd, hátráló.
Rettlbar, megmenthető.
Retter =•= Rátter, rosta a.
Retterwasche, rázó rostamű
z.
Rettungsapparat, mentő ké
szülék.
Rettungstliiir, mentő ajtó b.
Rettiuig, megmentés.
Rettungsmitte], mentőeszköz.
Reugeld, bánatpénz.
Reiissiren, sikerülni.
Reuter, rosta.
Revenue, jövedelem.
Reverberirofen, visszasugár
zó pest, lángpest ko.
Revers, kötelezvény, hátlap
(pénzen) pv.
Reversionspendel, fordított
inga.
Revident, vizsgáló.
Revidiren, vizsgálni.
Revier, megye &., pagony erd.
Revieranstalt, bányamegyei
intéíset b.
Revierausschusz , bányame
gyei választmány.
Revierförster, pagonyerdósz.
Revicrkarte,
bányamegyei
térkép.
Revierstatuten, bányamegyei
alapszabályok 6.
Revierstollen, megyetárna b.
Revierstollensconcession ,
megyetárnai engedély b.
Rerierstöllner, megyetárnás
b.
R e r i s i o n , vizsgálat.

Reyisionsliste, szemlejegyaék.
Rerisor, vizsgáló.
Reroeation, visszavonás.
Revociren, visszavonni.
Revue, saeinle.
Rhagatherium,
rhagatherium f.
Rbinoceros, rhinoceros f.
Rhodochrosit, mangánpát á.
Rhombendodekae'der,
rhombtizenkettős á.
Rhombenporphyr, rhombporfír f.
Rhombische Prismen, rhombos oszlopok á.
Rliombische
Pyramiden,
rhombos piramisok á.
Rhombisches
Sphenoid,
rhombos ékidom á.
Rhombisches Systein, rhom
bos rendszer á.
Rhomboé'der, rhombhatos ,
rhomboeder á.
Rhomboedrisck, rhombos á.
Rhomboe'drisches S y s t e m ,
hatszögos rendszer á.
Rhomboíd, rhomboid á.
Rhombus, rhomb á.
Rhynchonella, rhynchonella

fRhyolith, riolit f.
Ria, torokkoret ko.
Riastein, torokpárkány ko.
Riceord, tartozás.
Riecordvormerkung, tarto
zási jegyzék.
Richtbank, egyengető pad ko.
Richtbankzange, egyengetőpad fogó ko.
Richtbaum, csigagerenda á.
Richtblei, függély é.
Riehtdorn, igazító csap pv.
Riellten, egyengetni; Richten
des Meilers, boksarakás erd.
Richter, bíró.
Richteramt, bírói hivatal.
Richterspruch, bírói itélet.

Ricbihammer,
egyenesitőkalapács.
Richtig, helyes.
Richtigbefund, helyeslés.
Richtigkeit, helyesség.
Richtigstelleil, helyesbitni.
Richtkloben, igazító tengely
tok gé.
Richt oder ScMagbüchse,
szabályzó tok pv.
Richtpfcnnig, nehezék, min
ta fillér pv.
Richtpfennigleere, mintafil
lér ür pv.
R i c h t p l a t t e , igazító lemez;
pv. Richtplatte im Walzwerk, egyengető lap ko.
Richtsctaaeht, irányakna b.
Richtscheit, egyenmérő é.
Richtsehnur, zsinórmérték.
Richtschraube, igazító esavar
ko.
Richtstempel, ablakszár (az
aknában) b.
Riehtstoek, igazító tő pv.
Richtung, irány.
Richtungsgesetz, irányúlási
törvény f.
Richtungslinie, irányvonal.
Richtwage, szintező é.
Riegel, zár, zárfa, kapocsfa,
keresztfa é.
Riegelbauin, alapzár b.
Riegelinauer, favázas tégla
fal é.
Riegelschaufel, begyeslapát
gé.
Riemen, szíj.
Riemenhammer, szíj pöröl y
gé.
Riemenmasz, szalagmérték.
Riemenscheilbe,
szíj korong
gé.
Riemenschraube, szíj csavar
gé.

Riemenspannvorrichtung ,
szíjfeszítő készülék gé.

Riementrieb, szíjas hajtómű
g«Ries, rizma.
Riese, esúsztató ; Wasser Kie
se, vizes csúsztató erd.
Riesenarbeit, óriási munka.
Riesengranit, óriási gránit
/•
Riesenliaft, óriási.
Riesenhund, nagy csille 6.
Rieszbeil, úsztató horog erd.
Riff, sziklahát.
RigorositSt, szigorúság.
Rigorosuin, szigorlat.
Rímessé, pénzküldemény.
Rinde, kéreg.
Ring, gyűrű, karika.
Ringéin, gyűrűzni.
Ringförmig, gyürüalaku.
Ringgebirge, gyűrühegység
/"•
RingwUUe, gyürűsánraok f.
Rinne, csatorna, csorgó, csur
gó é.
Rinnenbiichse,
csatornatok
a.
Rinnendaclisel, csatorna ka
pacs é.
Rinnenfeger, csatorna taka
rító b.
Rinnenförmig, csatornafor
ma.
Rinnenhacke, csatornavágó
é.
Rinnenhaggen, ereszhorog é.
Rinnenkranz, ereszes káva
b.
Rinnenwerk, csatornázat a.
Rinnlech, végsalak ko.
Rinleiste, csatornapárkány.
Rinnenrohr, ereszcső é.
Rinnsal, folyamágy.
Rinnwerk, vályú szerkezet
z.
Rippe, borda, gerincz, orom.
Risalit, kiugrás é.
Riscant, veszélyeztető.

— 244 —

Risicö, veszélyeztetés.
Riskiren, veszélyeztetni.
Risse bekommen, megrepe
dezni,
Rissig, repedezett.
Risz, hasadék, repedés; a. m.
Zeichnung, rajz.
Rittgeld, hajtópénz.
RivalitSt, vetélkedés.
Ritze, ereszték b.
Regenstein, borsók ö, oolithmészkő, ikrakő f.
Roh, nyers.
Roharbeit, nyersolvasztás ko.
Rohaufbrecheu, nyers bontó
készelés ko.
Rokbrnch, nyerstörés ko.
Rohbrüchlg, nyerstöretü ko.
Rob#ft*lseb.schlaeke, lassító
salak ke.
Roheisen, nyersvas; weiszes
Roheisen, fehér nyersvas;
graues Roheisen , szürke
nyersvas; halbirtes Rohei
sen, feles nyersvas ko.
Roheisen wagen, nyersvasta
liga ko.
Roheinschmelzen, nyersen
készelni ko.
Roher Flusz, nyers olvasztóazer ké.
Roherz, nyersércz ko.
Rohgaarkupf'cr, tárcsaróz ko.
Rohgaarmachen,
tárcsázni
ko.
Rollgang, nyersfolyamat ko.
RohgUSZ, nyersöntet ko.
Rofakraft = Bruttokraft, tel
jes erő gé.
RohkrStze, nyersvakarék ko.
Rohkupfer, nyersréz ho..
Rohkupferschmelzon, nyersrézolvaszitás ko.
Rohkupferstein , nyersrézkéov ko.
Rohlech, Rohsteio, nyerskén r
ko.
Rohmaterial, nyersanyag.

Rohofenblumen,
nyersol
vasztási szálladók ko.
Rohr, cső, nád,
Rohrbleeh, csőleuaez.
Rohrdach, nádfödól é.
Rohrdecke, nádíödény é.
Köbre, cső.
Röhrenapparat, csőkószülék.
Röhrenbohrbank, csöfúrópad gé.
Röbrenbohrer, csőfúró é.
R6hrenbrenneis«n, csőégető
vas gé.
Röhrenbüchse, cső tok gé.
Röhrenbündel, csőszorító gé.
Röhrcncondensator, csöves
sűrítő gé.
Röhrenkern, csftminta bél
ko.
Röhrenkessel, csöveskazán.
gé.
Röhrenklemme, csőszorító
gé.
RÖhrenleitung, csővezeték
gé.
Röhrenmuff, csőtok gé.
RShrenofen, csöves pest ko.
Röhrcnprobirpumpe, cső
próbáló szivatyú ko.
Röhrensatz, csőrakmány gé.
RShrcnscheere, csőfogó, cső
szorító 6.
RSkrenstiick, csődarab.
Robrstutzen, rövid cső.
RShrentour, csőrakmány.
Röhrenverbindung, cső kö
tés gé.
Röhrcnzange, cső fogó, cső
szorító b.
Röhrenzieher, cső vonó b.
Rohrnagel, nádazó szeg é.
Rohrost, pörkölt nyerakónv
ko.
Rehschiene, nyerslapka ko.
Rohschlache, nyerssalak ko.
Rohscliuielzeii, nyersolvasz
tás ko.

-
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RQhschwefel, nyerskén ko.
Rohspeise, nyers fémog ko.
RohstahI, nyersaczél ko.
Rohstahlarbeit, nyersaczél
készelés ko.
Rohstahleisen — Spiegeleisen, tűkörvas kp.
Rohstahlfeuer,
nyersaczél
tűzhely ko.
Robstahlflosz = Spiegeleisen,
tűkörvas kp.
Rohstahlhiitte, aczélkohó kp.
Rphstein, nyerskénv ko.
Rohsteinpvobe, kénvkómle
ko.
Rqlisteinselimelze!), nyerskéuvolvasztás ko.
Rohstoff, nyersanyag.
Rohzink, nyershorgany ko,
Roliziiin, nyersóu ko.
Roll == Gicktzacken, adaglap
ko.
Rollbühne, gurító pad 6.
Rolle = Gangrolle, görgő
a., = Seilrolle, csiga gé.,
= Drahtjeier, huzalgön
gyölő ko.
Rollenförderuiig, gurító szál
lítás 6.
Rollontrieb, csigasor gé.
Rollciizinn, göngyölt ón ko.
Rollig, guruló, laza b.
Rbliirinaschine,
szegélyző
gép pv.
Roílirradcl, szegélyző, szélező kerék pv.
Rollirscheibe, szególyző ko
rong pv.
Rollirscheibenspindcl, orsó
szegélyző táblához pv.
Rollirstrasze, szegélyző pár
kány, szélező párkány pv.
Rollkasten, görgő, görgető
<*•
Rollkiieeht, gőrgőrúd a.
Rollschacht, gurító 6.
Rollschutt, gurító b.

Rollstange, gőrgőrúd f.
Röscl), dar^s; rösches Mehl,
darás liszt a.
Rb'sche, árok b.
Röscier Heyd, daraszér ».
Rösches Hauptel, darás f e j ^
liszt, felső dara a.
Rösches Koro, darás szempcg
a.
Rösches Mehl, darás ljszt,
dara a.
Röschcziehen, árkolni 6.
RöschgewSchs, ridegezftstércz, stephanit á.
Böschpochen, daráaan tömj a.
Rösehrinne, darayáíyu a.
RÖsclistrtinpí'en, darásan tíjrni a.
Rose am Stab.1, aczéjróz,sa
ko.
Rosenf^ruiig, rózsaalaku.
Rosenibupfer, Rosettenkupfrr, tárcsaréz ko,
Rpsejiquavz, rózsakoya á.
Roscnspath, niangánpát á,.
Roseiisprung , rózsarepedéf
ko.
Roscnstahl, rózsásaqzél ka.
R.Qsette, küllőtök gé.
Rosettenkupfer,
tárcsaréz
ko.
Rosettiren, tárcsázni ko.
Rogettirkupfer, tárcsaréz kpRost, rozsda = Feuerrost,
tüzrács yé'.\ = abgeröstetes
Erz, pörkölmény, pörkölik
ko., Rost im Fundainertte,
rácsozat é.
Rostbalken, rácstániaszvas,
rácsfekhely gé.
Rostbett, pprkölő ágyazat
ko.
Rostbrefl^en, pörkölni kp.
Rostdecííe, pörkölménytakaró k°Rostdurchstecheja, pörkölínényoly^sztás ko.
16
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Rösten, pörkölni ko., todfe
rösten, túlpörkölni ko.
Röster, pörkölő legény ko.
Röstfold, pörkölő tér ho.
Röstfeuer, pörkölő tűi ko.
Röstflammofen, pörkölő lángpest ko.
RSstfiihren =
Verröstung
leiten, pörkölést vezetni
ko.
RöstgefSszofen,
pörkölő
edénypest ko.
Röstgröbe, pörkölménydara
ko.
Röstgrube, pörkölő verem ko.
Röstgttt, pörkölmény ko.
RSstlíaufen, pörkölményhalom ko.
Rősthaus, pörkölőház ko.
RÖstherd, pörkölő tűzhely ko.
Rostholz, pörkölő fa ko.
RostkrShl, pörkölő gereblye
ko.
RostkrStze, pörkölmény ol
vasztási vakarék ko.
Rostkrücke, pörkölő horog ko.
Rostlaufen, pörkölményt hor
dani ko.
RostlSufer, pörkölményhordó
ko.
Rostmeister, pörkölő mester
ko.
RSstofen, pörkölő kemencze,
pörkölő pest ko.
R5stperiode, pörkölési szak
ko.
Röstprocess, pörkölési folya
mat ko.
Röststrauch, pörkölési füst
ko.
Röstrechen, pörkölő gereblye
ko.
Röstreductionsniederschlagsarbeit, pörkölmény
szí ni tő ejtő olvasztás ko.
Rostschaufel, pörkölő lapát.
pörkölék lapát ko.

Röstscherben, pörkölő csésze
hé.
RöstschlSgel/aprítö kalapács
ko.
Rostsckmelzen, pörkölmény
olvasztás ko.
Rostsclioppen, pörkölő szín
ko.
Rostsohle, pörkölő alj ko.
Roststab, rácsvfis.
Röststadel, pörkölő szín ko.
Roststange, rácsvas.
Röststatte, pörkölő hely ko.
Roststiitze, rácstámasz ko.
Röstung, pörkölés; oxydirende Röstung, ólenyítő ;
chlorirende Röstung, hal
ványító, chlorosító; reducirende R ö s t u n g , színitő ;
verflüchtigende
Röstung,
illantató pörkölés ho.
Rostunterlage, rácstámla gé.
Röstverfahren, pörkölési el
járás ko.
Rostwagen, pőrkölékcsille ko.
Rostwenden,
pörkölményt
fordítni ko.
Rostwender, pörkölő legény
ko.
Rostznschlag, pörkölési ada
lék ko.
Roszkunst, lóvonatu gép gé.
Rotation, forgás.
Rotationsachse, forgási ten
gely gé.
RotationsMche, forgási felü
let.
Rotationsgeschwindigkeit,
forgási sebesség.

Rotationspumpe, forgó szivatyú gé.
Rotationssphaeroid, forgásbeli sphaeroid f.
Rotationszeit, forgási idő f.
Rotkbleierz, vörösólomércz,
krokoit á.
Rothbrüchig, hőtöretn ke.
Rothbuche, bikkfa.

Eotheisenerz Rotheisenstein,
vörösvaskő, haematit á.
-Bother Grlaskopf, haematit
á.
Bother Gneiss, gneiszit, vö
rös gneisz f.
Bother Porphyr, vörös porfir f.
Bothes Braunstcinerz, mangánpát á.
Bothflchte, vörösfenyö.
Bothfőhre, henyefenyő.
Bothgiltigerz,
vörösezüstórcz á.
Eothglühhitze, vörös izzás.
Bothgluth, vörös izzás.
Eothgülden, vörös ezüstércz.
pyrargyrit, proustit á.
Eothkolile, vörös szón erd.
Bothkupfcrerz, vörös rézércz,
cuprit á.
Eothliegende,
vörösfekü:
rothliegend f.
Eothnlckelkies, 1. Nikolít.
Bothofen, realgárkemencze
ko.
Bothspath, mangánpát á.
Eothspiessglanzerz, Rothspiessglaserz, kermesit á.
Botiren, forogni.
Rotirend, forgó.
Bovisch, rovás.
Boutine, gyakorlottság.
Buhinglimmer, göthit á.
Euhriciren, rovatozni.
Eubrik, rovat.
Eubrikenhuch, rovatkönyv.
Eubruin, fölzet.
Bückanspruch, viszontkere
set.
Bückhauen, visszafejteni b.
Bflckeisen, beim Ham mer.
gerinczvas ko.
Bückeu, gerincz.
Eüekeuknoboel, hátsó kő
nagyolvasztónál ko.
Kückensiiszig, hajlott olvasz
tó ko.

Ettckcnschlítchtig, hátulcsa
pó vízkerék gé.
Bückersatz, visszatérítés.
Büekfracht, visszafuvar.
Bückgaiig, visszamenés.
Kilckliisse, maradványok b.
Ettckreise, visszautazás.
Büekschlusz, visszarekesztés.
Eüekseite, hátsó rész, hátlap
(pénzen).
Büeksicht, tekintet.
Bttcksichtslos, tekintet nél
kül.
Eilekáprache, értekezés.
Eückstand, hátralék, marad
vány.
B'ückstSndig, hátralevő.
Bückstandsausweis, hátraléki kimutatás.
Eückstandsreduction, ma
radvány színítés ko.
Eüekstandsreichlech, ma
radványolvasztási dúskénv
ko.
Rückstandsrohlech, marad
ványolvasztási kónv ko.
Eöekstandschmelzen, ma
radványolvasztás ko.
Bückstein, hátkő ko.
Eücktritt, visszalépés.
Ettckwand, hátfal ko.
Eíickwirkend, visszaható.
Rüekwirkende Festigkeit,
visszaható szilárdság gé.
Büekzahlen, visszafizetni.
Bückzahhing, visszafizetés.
Bflge, megrovás.
Eügen, megróni.
Ruhe, nyugvás.
Buhehank, nyugvó pad, pihe
nő pad.
Buhehühne, állomás átjáró
aknában b.
Buhegehalt, nyugalompénz,
nyugalomdíj.
Euhepunkt, nyugvópont.
Bnhestand,
nyugalomdíjas
állapot, nyugalmazási állapot.

—
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Ruhestuiidé, szünetelő óra.
Rtihuilick, dicséretes.
Rtthreisen, piszkavas ko.
Rühren, kavarni ko.
Rükrgumpe, kavaró zagy ló
z.
Rünrhakeii, kavaró horog ko.
Rtthrjunge, zagykeverÖ z.
RUhrkasten, kavaró szekrény
z.
Rtthrkastenwalzenríng, ka
varó zagyló göröndkaríkája
z.
Ríihrofen. kavarópest ko.
Rűhrschelt, piszkafa.
Rührzacken, adaglap ko.
Rund, gömbölyű.
Rundbatim, gerendely b.
Rundbogen, körív é.
Rundbuddel, Rundherd, kú
pos szer z.
Ruiideisen, gömbölyű vas ko.
Rundherd, kerekszér z.
Rundhobel, körgyalu gé.
Rundíiobelmascliíne, kör
gyalugép gé.
Ründkörnig, kerekszemcáés

f-

,

Rundreise, körút.
Rundschreiben, körlevél
RundseiI, gömbölyű kötél.
Rundstöckl, gömbülyü tó. gé.
Runiinen, gőzür érd.
Rttssel, orrmány ko.
RUstbaum, állásgerenda é.
Rtistböck, kecskeláb é.
Riistkappe, pótló fötefa b.
Rusz, korom.
Ruszkohlc, koromszón á.
Rutil, titánsav, rutil á.
Rutsche, csúszka 6.
Rtttschen, csúszni.
Rutschflache, csúszott lap b.
Rutschung, csúszás b.
Rutschungsgrtfszc, vetődós
nagysága 6.
Rutschuiigsriehtung, vető
dés iránya b.

Saalband, válmány, váladék
b.
Sachkenner, szakértő.
Saehkenntnisz, szakismeret.
Sachkundig, szakértő.
Sachlage, tényállapot.
Sachi'egister, tárgymutató.
Sackverstündig, szakértő.
Sachwalter, ügyvivő.
Sack, zsák.
Sackauífanghaggen, zsákhorog b.
Sackbohrer, zsákfúró 6.
Safthitze, velöshőség ko.
Saftig, velős, salakos ko.
SSge, fürész; Circularságe,
körfürész; Baudsage, sza
lagfűrész.
S&geblatt, fürészlap.
SSgeblock, ramasz erd.
SSgeboek, fürészbak é.
S&gefeile, fürészráspoly.
Sagegatter, fűrészkeret erd.
SSgegrube, fűrészgödör. é.
SSgemehl, fűrészpor.
Sageiuühle, fürészmalom.
Sa*gen, fürészelni.
Síigesehlitten, ramaszszekér.
SSgespSne, fűrészpor.
SSgezahn, fürészfog.
Sahlband eines Gangos , 1.
Saalband.
Saigei", függélyes 6.
Saigerarbeit, csurgatási mun
ka ko.
Saigerbank, csurgató pad ko.
Saigerblech, csurgató lemez
ko.
Saigerblei, csurgatott ólom
ko.
Saigerdorn, csurgatok, csur
gatni való ko.
Saígcre Linie, függélyes vo
nal bm.
Saigere ScMacke, nyúlós sa
lak ko.

Salgergasse, csurgató rés ko.
SaigcrgefSszofen , csurgató
' edónypest ko.
Saigergekr3tz,
csurgaték,
csurgatni való ko.
Saigerherd, csurgató tűzhely
ko.
Saigerhutte, csurgatókohó ko.
Saigerlöifel, csurgató kanál
pv.
Saigern, csurgatni ko.
Seigerofen, csurgató pest ko.
Saigerrisz, függélyes szel
vény bm.
Saigerritze, csurgató rés ko.
Saigerscharte, csurgató lap
ko.
Saigerstück, csurgató anyag
ko.
Saigerteufe, függélyes mély
ség bm.
Saigertiegel, csurgató tégely
ko.
Saigerung, csurgatás ko.
Saigerwerk, csurgató anyag
ko.
Salarium, Salair, fizetős.
Salband, 1. Saalband.
Saldireii, kiegyenlítni.
Saldlrt, kiegyenlíttetett.
Saldo, egyenleg.
Saldobuch, egyenlegkönyv.
Saldoconto, egyenlogszámla.
Saliae, sóbánya.
Saliuenarbeiter,
sóbánya
munkás.
Salinenwescn, sóbányászat.
Salpetcr, salitrom.
SalpetersSure, légenysav v.
Salscn, iszapokádó hegyek.
Salz, só.
Salzablagcrung, sótelep f.
Salzamt, só hivatal.
Salzamtsdircktion, sóügyi
igazgatóság.
Salzarbeiter, sómunkás.
Salzbank, sópad sb
Salzbeamte, sótiszt.

Salzbergwerk, sóbánya.
Salzbildung, sóképzödés f.
Salzblttthe, sóvirág sb.
Salzbrunnen, sóforrás, sós
kút.
Salzbutzen, só tömb sb.
Salzgefalle, sójövedék.
Salzgehalt, sótartalom sb.
Salzgrube, sóbánya.
Salzhalde, sóhányó sb.
Salzhauer, sóvágó.
Salzhauschramin, sóróselés.
sb.
Salzhauspur, résnyom sb.
Salzig, sós.
Salzkörper, sótest1 sb.
Salzlager, sótelep
Salzmagazin, sótár, sópajta.
Salzniouopol, sóegyedáruság.
Salzmoor, sóláp f.
Salznicderlage, sórakó hely.
Salzpfanne, sóüst.
Salz^nelle, sóforrás.
SalzsSure. sósav v.
Salzsehreibcr, sóirnok.
Salzsiederei, sófözés, sófóző
mű.
Salzsoole, só víz sb., sóoldat.
Salzstock, sótömzs f.
Salzstürzel, sókoczka sb.
Salztlion, sóagyag, pallag f.
Salzversehleisz, sóeladás.
Salzwage, sóvíz mérleg.
Salzwasserpumpe, sóvíe szivatyú.
Salzwerk, sóbánya, sófőzőmü.
Sammelkasten, gyüjtö szek
rény.
Sammellinse, gyüjtö lencse.
Sammclplaíz, gyűlés helye.
Sammetblende, göthit á.
Sammlungscasse,
gyűjtő
pénztár.
Sand, fövény, homok.
Sandbad, homokágy ké.
Sandbauk, homok torlat f.
Sandbesctzung, homokfojtás
b.
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Sanderz, homokércz b.
Sandflötz, fövónyróteg.
Sandförmercí, hoinokmintázat ko.
Sandgrube, homokbánya.
Sandgusz, homoköntet ko.
Sáridig, homokos.
Sandkohle, porló kőszén b.
Sandkoks, porló koksz b.
Sandkorn, homokszem.
Sandlöffel, homokfúró b.
Sandreuter, homokrosta ko.
Sandschiehtc,
homokréteg
Sandstein, homokkő.
Hanftansteigend, menedékes.
Sanguinisch, vérmes.
Sanidin, sanidin f.
Sauídinoligoklastrachyt, sanidinoligoklastrachit f.
Sanidintrachyt, sanidintrachit f.
Sanitatswesen, egészségügy.
Satersbei'git, arzénvas á.
Satisfaction, elégtétel.
Sattel = Fahrtsattel, akna
hám 6., Sattel eincs Flötzes,
eines Gebirges, nyereg 6.
Satteldach, nyeregfódél é.
Sattelflügel, nyeregszárny b.
Sattelförmig, nyeregalaku 6.
Sattellittie, nyeregvonal b.
Sattelrost, gerinczes rács ko.
S&ttigen, tolítni v.
Sattigung, telítés ».

SSttigungsanalysc,

telítési

kérnie ké.
Sattigungscapacitat, telhetés
v.
Saturiren, telítni v.
Satz == Gicht, adag ko., Ersssatz, órczadag; Kohlensatz,
szénadag ko., Kunstsatz ,
Pumpensatz, szivatyú ra
kat; Pochsatz, zúzóköpü
z., ítöhreusatz, csőrakat
gé., Bodensatz, üledék ».
Satzerz, mosott érez z.

Satzflihrung, adagolás ko.
Satzklammer, köpükapocs z.
Satzklotz, köpüfenék fa z.
Satzschuber, köpü, tolóka z.
Satzspreitze, köpütámasz z.
Satzwand, köpüoldal z.
Satzwandholz, köpü oldalfa
z.
Satzwasser. köpüvíz z.
Satzwasserrinne,
köpüvíz
csatorna z.
Sa úzzwange, köpüszorítő z.
Sau = Ofonsau, pesttapadék,
medve ko.
Sauberer, Sauberjunge, ta
karító b.
Sauberkratze, kapa b.
Saulbern, takaritni.
Saaberrolle, guritó b.
gaubertrögl, takarító tek
nőcske 6.
Sauberung, takarítás.
Sauer, savanyú »., Sauer a
karintiai aczélgyártásnál,
készelő;
leichtflüsziger
Sauer, higkészelő; weicher
Sauer, SZÍVÓS készelő ko.
Sauerbildung bei dor karnthner Rohstahlarbeit, késze
lés ko.
Sauerstoff, éleny.
Sanerstoffsaure, élenysav v.
Sauger, SZÍVÓCSŐ gé.
Saughals beim Tentilator,
szívó nyilas gé'
Saugklappe, szívó szelep gé.
Sauglutte, szívó csatorna.
Saugpumpe, szívó szivatyú
gé.
Saugrohr, szívó eső.
Saugröltre, szívó eső.
Saugrőhrensieb, szívócső szi
ta gé.
Saugsatz, 1. Saugpumpe.
Saugschlauch, szivó tömlő
gé.
Saug und Druckirerk, szívó
és nyomó szivatyú gé.

Saugvcntil, SZÍVÓ szelep gé.
SaugTrerk, szívó mű gé.
SUule. oszlop.
S&ulendeckel, oszlop fedő ó.
SSuleiiförmig, oszlopalaku.
SSulenfriesz, oszloppárta é.
SSulenfusz, oszloptöve c.
SSulenfuszplatte,
oszlop
alaplapja é.
SSnlengelSnder,
oszlopos
korlát é.
SSuleiigeshns, oszloppárkány
é.
Síin len kai le, oszlopcsarnok é.
SSulenknauf, oszlopfő é.
SSulenordnung, oszloprend
é.
SSulensehaft, oszlopszár é.
Siiiileiistiilil, talapzat é.
SSulentragplatte ,
oszlop
alaplapja ko.
SSumen, késedelmezni.
SSumige Gewerken, késleke
dő bányarészesek b.
Sawmkorb, nyeregkosár.
Saumpfad, teherhordó ös
vény.
Saumpferd, teherhordó ló.
Saumselig, késlekedő.
SSure, savany, sav.
SSurenbildner, savképző v.
Sá*nrenpfanne, savkazán.
Saurier, saurusok f.
Saxe = Sichertrog, szérke z.
Scala, rnércze, fokozat, beosz
tás.
Scandal, botrány.
Scandalös, botrányos.
Seaphiteii, scaphitek f.
Scarpiren, lejtősitni cSchabeisen, vakaróvas pv.
Schablone, mintaidom.
Schabinaschine, vakaró mü
pv.
Schabmesser, vakaró kés pv.
Schabotte. köpütalp z. üllő
tök ko.

Sehabottenstock, üllőtőke,
üllőtok gé.
Schachbrettbau, sakktábla
alakú fejtés b.
Sehacht, akna b.
Schaclitabsaigern, Schachtabsenkeln, aknát függélyezni b.
Schaelitabsinken, aknát mélyítni b.
Scuachtabtheilung, aknaosz
tály b.
Schachtauszinimern , aknát
gárdozni b.
Sachtbau, aknamivelés, ak
namunka 6.
Schaehtbelittern, aknát lét
rákkal ellátni 6.
Schaehtbetrieb, aknaüzem b.
Schachtbohren, aknafúrás b.
Scliachtbrustung, aknakoszo
rú b.
Schaelitfenster, aknaablak &•
Schachtförderapparat, akna
szállítási készülék b.
SchachtfördergefSsz, akna
szállítási edény b.
Schachtförderung, aknaszál
lítás 6.
Seliachtfutter, torokbóllés ko.
Scliachtgeb&ude, aknaépület.
Schaehtgeschiappe, Schachtgestánge, aknarudazat b.
Schachtgestelle, szállító ko
sár 6,
Schachtgeviere, aknakeret b.
SeliachtgewSltigung, aknaujítás b.
Schaehtliaus, aknaház 6.
Schachtholz, kávafa 6.
Schachthut, bányász süveg.
Scliachtklammer, aknaka
pocs b.
Scliachtkranz, aknakeret b.
Schachtmantel, külfalazat
ko.
SehaehtmSszig, aknaszerüleg
b.
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Seliaehtmaueruug, aknafala
zat.
Schachtineister, aknauiester
b.
Scliaehtmiindung, aknaszáj
b.
Seliachtmütze, bányászsüveg.
Schachtofeii, aknapest ko.
Scliachtpfeiler, aknagyáui b.
Schachtpumpe,
aknaszivatyú 6.
Sehachtrauin
des O f e n s ,
pestakna térfogata ko.
Seliachtsehaale, szállító ko
sár b
Scliachtseheibe, kötélkorong
b.
Schachtseheider, aknaközfal
b.
Sicliaclitsehlosz, aknakeret 6.
S c l i a c h t s e n k l u n g , aknafüggólyezés 6.
SsChaclitstailg'O, akna,rudazat
bScliacliistangenscliraiílte, rudazatcsavar gé.
Sehaolitsteuer, aknabér b.
SeUaehtstosz, akhaoldal b.
Schaclitsuinpf, aknaí'enék ,
habzó b.
Sejiachttfittt'e, aknamélység b.
Sehaehttiefstes, akuafgpék b.
Schaclittruiínn, aknaosztály
b.
Scliachtulm, aknaoldal 6.
Sehachtverband, aknakölés
b.
Sehachtverschalung , akna
deszkázat b.
Sehaehtwinde, aknagém gé.
S c h a p h t z i n i m e r u n g , aknaácsolat. aknakötós, aknagárdozat, aknakávázat b.
S^hachtzins, aknabór b.
Schadenersatz, kárpótlás.
Sehadhaf't, rongált.
Schiidlieh, ártalmas.

Scbadlos, kármentes; scbadlos haltén, kárpótolni.
Schadlose Föi'derung, kárnélküli szállítás b.
Schaffer, sáfár, gondviselő.
Schaft, nyél.
Hchítften, nyelezni.
Sdhalbrett, széldeszka b.
Schale, csésze »., a szállítás
nál, kosár, kas b. az öntés
nél, hüvely ko.
8ehalenaniaígamation r csészefoncsoritás ko.
Schaleneisen az ömlesztésnól, héj vas ko.
SchalenfÖrderung, kasszál
lítás 6.
Schalengusz, hüvelybe öntés
ko.
Selialenporpliyr, szalagporfir f.
Schalig, héjas.
Seliall, hang.
Scliallwelle, hanghullám.
S c h a r a x t , ácsfejsze b.
Sekarf, éles.
SehSrfe, szigor, él.
Seharfe O-ieht, túlterhes adag
ko.
Scharfen, élesítni.
SeJ$,rfer W i n k e l ,
hegyes
szto.
Scliaífkantig, éles szélű.
Scharl^jehtig, éles látású.
SeliarM'iuiig, éles elméjű.
SehSrfi«Die, élesítés.
Scharnlwr, sark, csukló.
Sohariiierband, csuklópánt.
Scharnierzieljiring zur Düse,
csuklós fúkaszorító ko.
Seharren, találkozni b.
S c h a r r k r e u z , találkozás b,
Scharrung, találkozás b.
Schavrungslinie, találk ozási
vonal b.
Scharrungshlüfte, találkozó
erek b.
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Scharrungspunkt, találkozá
si pont b.
Scharsachstahl, sarzachaczól
ko.
Scharte, csorba.
Schartíg, csorba.
Schattenprojection, árnyve
tület.
Schattiren, árnyazni.
Schattirnng, árnyazat.
SeMtzen, becsleni.
Schatzkanimer, kincstár.
Sch'Xtzungspreis, becsár.
Schatzungswerth, becsérték.
Schaufel, lapát.
Schaufelblatt, lapátfej.
Schaufelbrett, lapát deszka
é.
Schaufeldülle, lapátfül.
Schaufelelement, lapátelem
gé.
Scüaufelhals, lapátnyak.
Schaufelherd, fekvőszér z.
Scliaufelklanuner, iszkába.
Sehaufeln, lapátolni.
Schaufelrad, lapátkerék gé.
Schaufelstiel, lapátnyél.
Schaufelung, lapátrend gé.
Schaufelungsmethode, lapát
rendszer.
Schaufelzelle, kerókfiók gé.
Sehauloeh, kémlőlyuk ko.
Schaum, hab.
SchaumblSschen, buborék.
ScMumen, habzani.
Schaumgyps, gipsz á.
Sahaumkalk, gipsz á.
Schaumkelle, habszedő ko.
Sehaumlöffel, habszedő ko,
Schaumstein, habkénv ko.
Schaustiiek, mutatvány da
rab.
Scheelbleispath, Scheelbleierz, stoltzit á.
Scheibe, korong, tárcsa.
Scheibenbank, huzalnyujtó
pad.

Sekeibenbohrer, pergőfúró.
Scheibendrath, huzal.
Scheibcndrahtzug,
huzal
gyár.
Sckeibenkupfer, tárcsaréz ko.
Scheibenmaiier, síkfal é.
Scheibenreiszen,
tárcsázni
ko.
Seiieibenzug, huzalgyár ko.
Scheidarbeit, érczkülönités,
ér ez válogatás, érozszemelés
6.
Scheidebank,
érczkülönítő
asztal 6.
Scheidejunge, szemelő inas
b.
Seheidemauer, választófal é.
Scheidemiinze, váltópénz.
Scheiden, különttni, szemelni,
válogatni erezet 6., válatni
aranyat ezüsttől pv.
Scheider, különítő, szemelő
£>., válató pv., Schachtscheider, aknaközfal b.
Scheiderlohn, szemelőbér b.
Scheiderz. különített érez,
szemelt érez, szemelvény
Scheideschaeht, telek válasz
tó akna b.
Scheidewand, választófal é.
Seheidewasser, választóvíz.
ScheidfSustel, kézi kalapács,
félkéz kalapács 6.
Seheidgaaden, válató műhely
pv.
Scüeidgold, válatott arany
pv.
Scheidhammer, félkéz kala
pács, választó kalapács b.
Scheidkessel, válató üst pv.
Scüeidklein, szemelvény mor
zsa b.
Seheidkölbchen, válató csö
vecske ké.
Scheidkram, szemelő műhely
b.
16*
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Seheidpinkel,
kiskalapács,
érezválasztó kalapács b.
Scheidplatte, érezválasztó lap,
törőlap b.
Scheidstube, szemelő szoba
b.
Seheidtrog, kézi szérke 2.
Scheidung, választás, kulönités, szemelés 6., válatás
pv.
Seheitelwinkel, csúcsszög.
Seheitholz, hasábfa.
Seheitreeht, vízszintes é.
Sehema, képlet.
Sehemel, zsámoly b., szekrényfúvónál : tolony ko.
Seheiaelbalken, szekrényfú
vónál, tolony emeltyű ko.
SehemelgeblSse, szekrónyfúvó ko.
Sehemelplatte beim Kastengeblase, surló lap ko.
Schemelstange, szekrény fú
vónál, tolonyrúd ko.
Schemelwalze, emeltyutengely ko.
Schemelwellzapfen
beim
Kastengeblase, tolonyhenger csapja ko.
Schenkel, szár
Schenkelseliuli am Krahn,
támaszsaru ko.
Schenkungsurkunde, ajándóklevél.
Scherben, kémlőcsésze ké.
Schere, olló.
Scherbacken, ollópofa ko.
Scherenkurbel, ollóforgatyú
ko.
Scherglied, váltó karika,
kapcsoló karika b.
Scherhebel, ollókar ko.
Scherm, aknatelek 6.
Schermlbreite, telekszélesség
b.
Schermesser, ollópofa ko.
SeherstSnder,
ollóállvány
ko.

Schcuerfasz, sikárló hordó
pv.
Schicht, 1. Arbeitszeit, mun
kaszak 6., Schicht = Gicht,
adag ko.
Schichtarbeit,
napszám
munka b.
Schichtarbeiter, napszámos
b.
Schichtboden, elegytér ko.
Scliichte, réteg.
SchichtenauMchtung, réte
gek fölegyenesítése f.
Schiehtenbau,
rétegalkat,
réteg szerkezet f.
Schichtenbíeguiig, rétegek
hajlítása f.
Schichtenbuch, napszámjegyzék b.
Schichtenfaltung, réteg gyű
rődés f.
Schicktengeld, napszámbér.
Schichtenköpfe, meredek ré
tegek kibúvásai f.
Schichtenlolm, napszámbér.
Schichtenreihe, rétegsorozat
/"•
Schichtcnstörung, réteg háborítás f.
Sehichtenverwerfung, réte
gek vetődése f.
Schíehtenverzeichner, rovát
koló b.
Schichtcnverzeichniss, nap
szám jegyzék b.
Schichtenwechsel, munka
váltás b.
Schiehtcnzone, rétegcsoport.
Sehichtler, napszámos 6.
Schichtmacken, munkát meg
szüntetni b.
Schichtmeister, bányatiszt.
Schichtung, rétegezós, rétegzet f.
SchichtungsflSche, rétegsík.
Schichtungskluft, réteg vá
laszték, rétegválasztó lap.

SeHichtverzeiclínen,
napszámróvás 6.
Schiebebrücke, tolóhíd.
Scliiebebülme, tolópad b
Schieber, tolóka gé., retesz
é.
Schieberflííche, tolóka felü
let gé.
SchiebergeblSse, tolókás fú
vó kö.
Sehieberkasten, tolókaszekrény gé.
Schieberstange,
tolókarúd
gé.
Schiebersteuerung, tolókás
váltogató gé.
SchieberrentlI, toló szelep
ffé.
Schiebervorriclitung, tolóka
szerkezet gé.
Schieberweg, tolókaút gé.
Schiebhackeu, tolókorog gé.
Schicbkarren, targoncza.
Schiebrad, tolótárcsa fűrész
malomban.
Schiedsprobe, döntő kémle
b.
Schiedsrichter, választott bí
ró.
Shief, ferde, lejtős; schiefe
Ebene, lejtős sík.
Sehíefer, pala á.
Schieferalaun, palatimsó.
Schieferartig, palaszerü, pa
lán emu f.
Sehieferbrnch, palábánya.
Schieferdach, palafödől é.
Schieferdeeker, palafedö.
Schiefergebirg, palahegység
á.
Schiefergestein,
palakőzet
á.
ScMeferkohlc, palás kőszén
á.
Schíeferlage, palarét f.
Schieferplatte, palatábla.
Schieferthon, palás agyag,
palaagyag f.

Schieferufig, palás rétegzet.
Sehiefriger
Thon, palás

agyag/.

Schiefrige Structur, pala
szerü szerkezét, palás szer
kezet /"., scbiefrige Structur
beimEisen, foszlékonyság ko.
Schiefwinklige Acksen,ferdeszögü tengelyek á.
Schiene, sín, pályasín.
Schieiieu, vasalni é.
Schienenbiegmaschine, sín
hajlító gép gé.
Schienenbohrer, sínfúró gé.
Sehienenfusz, síntalp.
Schienengeleise, vaspálya.
Schienenkopf, sínfej.
Schienenlascb.e,*''Sínkötő pálha é.
Schienennagel, sínszeg.
Sckíenenrichtmaschine, sínegyengető gé.
ScMenensSge, sínfürész gé.
Sekíenenst^g, sínszár.
Schienenstoss, sínvég.
Sehienenstrang, vaspálya.
SchienentrSger, tartó sínek
é.
Schicnen verbindung smittel
sínkapcsoló szerek.
Sehlenenwalze, sínhengerlő
ko.
Schienenwalzwerk, sínhen
germű ko.
kSchienenweg, vaspálya.
Schien^eug, mérőszer bm.
Schieszbauinwolle, robbanó
gyapot, lövő gyapot.
SebJeszen, lőni.
Schieszlpch, gyújtó rés 6.
Scbieszpatrone, töltény 6.
Schieszpflock, Schieszpfropf,
fojtó czövek.
Schieszpulver, robbantó por.
Schicszröiire = Zünder,
gyújtó szál b.
Sehift, toldat.

Sehiftbalken, csonka geren Sclilackenfall, salakadás ko.
da &
Sehlackenfrischen, salakos
kavarás koSchiftdacli, toldott födél é.
Schiften, toldani é.
Schlackenfiülung, salak töl
Schifter, csonkaszarufa é.
ték ko.
salakvilla
Schiftsparren, csonkaszarufa Schlackengabel,
ko.
é.
Schifttram, 1. Schiftbalken. Sehlackcngasse, salakút ko.
Schlackenhacken, SchlackenSchiftung, toldás é.
haggen, salakhorog ko.
Schilfdach, nádfödél é.
Schilfglaserz,
freieslebenit Schlackenhalde, salakhányó.
á.
Schlackenhaldenst urz,sal akhányótér.
Schilfrohr, nád.
Schilfzilnder, gyújtó káka Schlackenherd beim Treibherde, salakágy ko.
szál b.
Schillerfels, bastitszikla f.
Schlackenkrücke, salakho
Schillerspath, bastit á.
rog.
Schlackenlech, salakénv ko.
Schimmern, csülámlani.
Schindel, zsindely.
Scblackenlciste, salakvezető
Schüideldach, zsindely födél
ko.
é.
Schlackenloch,
salaklyuk
ko.
Schindeldecker, zsindelyező
é.
Schlackenofen, salakolvasz
tó ko.
Schindelhacke, zsindelyfejsze
é.
Schlackenplatte, gátkőfedő
Schindeln, zsindelyezni é.
ko.
Schindelnagcl, zsindelyszeg Schlackenpuddeln, salakos
é.
kavarás ko.
Schinell = Abstichlocb, csa Schlackenschmelzcn, salak
poló lyuk ko.
olvasztás ko.
Schirbel, vastusag ko.
Schlackensohle,
salaktalp
Schirm, ernyő.
ko.
SchirmMech, lemezernyő ko. Schlackenspiesz,
salakrúd
ko.
Schirmbret, védődeszka ké.
Schirmdach, védőfödél é.
Schlackenstein = Schlacken
Schirmliqht, ernyős mécs b.
lech, salakkénv ko., =«= Bausteine aus Schlacke, salakSchirrholz, szerszámfa.
kő é.
Schirrkammer, szertár.
Schlacke, salak ko.
Sehlackentiegel, salaktégely
Schlackenabstich, salaklyuk
ko.
ko.
Schlackentiegelwagen,' sa
Schlackenabstichrinne, sa
laktégely talicska ko.
lakcsurgó ko.
SchlackentiegelwagengeSchlackenartig, salaknemü.
stelle, salaktégely talicska
Schlackenaugc,
salaklyuk
állvány ko.
Schlackenblech,
előlemez, Schlackcntreiben beim Zinngátkőfedő ko.
schmelzeji.
salakolvasetás
ScMackenblci, salakólom ko.
ko.
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Schlackentreibofen, ónsalakolvasztó ko.
Schlackentrlft, salakút, sa
lakcsurgó ko.
SchlackcnverSnderung, salakátolvasztás ko.
Schlaekenwagőn, salakcsille
ko.
Schlacke»zacken
beim
Frischherd, salaklap ko.
Schlackcnziehhaggen, salak
vonó horog ko.
Schlackenzinn, salak-ón ko.
Scblackig, salakos.
Schlag, vágat, hajtás 6.
Schlagbar, vágható erd.
Schlagbüchse, verőtok gé.
8«hla*gel, kalapács, kézi ka
lapács, félkőz kalapács 6.
SchlSgel und Eisen, ék és
kalapács 6.
SchlSgeJhSuer, ékelő vájár
b.
Schlíigeln, ékkel Yájni, kö
vet aprítni 6.
SchlSgel und Eisen Arbcit,
vésett munka 6.
Schlagen einen Kasten, ál
lást csinálni 6., Schlagen
einen Herd, döngölni ko.
Schlagende Wetter, robbanó
lég b.
SchlSger, nagy kalapács ko.
SchlaggeTTicht, ütő kos é.
Schlaglineal, fejes vonalzó.
Schlagloth, forrasztó végy
gé.
Schlagsatz, pénzverósi díj
pv.
Seülagstock, verő tőke pv.
Schlagvorrichtung, ütő ké
szülék é.
Schlagwerk, verő mű, pöröl y,
pőrölymű, hámor ko.
Schlagwort, jelszó.
Schlamm, iszap.
SchlSmmarbeit, szerelő mun
ka *.

Schl&nimen, szerelni a.
SehlSmmer, szerelő *.
SchlSimnerjunge,
szerelő
inas a.
SchISmmgerecht, szerelhető
a.
SchISinmgraben, szerelő árok
z.
Sehlammgrube, iszapgödör
Z.

Schlamhaus, szerelő ház z.
SchlSmmherd, szer z.
SchlSmmjunge, szerelő suhanoz z.
SchlSmmkiste, egyengető z.
SchMmmproccss, szerelési
folyamat a.
SchlSmmschaufel, szérlapát
z.
SehlSmmstube, szerelő szoba
z.
SchlSmmtrübe, szérzagy a.
Seb-lamm vulkán, iszapvul
kán.
SchlSmmwerk, szerelő mű a.
Schlíiimrürdig, szerelésre ér
demes a.
Schlauch, tömlő.
Schlauchrohrbürste, tömlő
cső kefe pv.
Schlauchschraube, széltőmlő
csavar ko.
Scblechten — Klüfte, hasa
dékok b.
Schlechte Wetter, rossz lég.
Schlechten, váló lapok b.
Schleehtspaltend, rosszul ha
sadó á.
Scbleifen, köszörülni, csiszolni
Schleifbogén, váltó ív gé.
Schleifbogenmechanismus,
váltó szerkezet gé
Schleifketté, csatló láncz, von
tató Ián ez b.
Schleifmaschine, köszörülő
gép pv.
Schlcifrad,
Sehleifscheibe,
Schleifstein, köszörűkő.
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Schleiftrpg, köszörű vályú é.
Schleifwerk, köszörülő mű
ko.
Schlemmen, 1. Schlainmen.
Schlemnisleb, szérszita ».
Schlendrian, rak szokás.
Schleppcn, szállítni b.
Schleppen sich Gangé, telérek együtt húzódnak b.
Schlepper, csillér b.
Schleppliund, csille, vontató
csille b.
Schleppkette, csatló láncz,
vontató láncz b.
Schleppsatz, fekvő szivatyú
6.
Schleppschacht, lejtős akna
6.
Schlepptrog, vontató szán 6.
Schlcppzange, vonófogó huzalgyárban ko.
Schleiideritriihle, szórva zúzó
gé.
Schleunig, gyorsan.
Schleusze, zsilip é.
Schleuszenbau, zsilipépités «.
Schleuszenfooden, zsilipfenék
é.
Schleuszendamm, zsilipgát
c.
Schleiiszenmauer, zsilipfái é.
Schleuszenschwelle', zsilip
küszöb é.
Scbleuszenthor, zsilipkapu é.
SehleuszenwSrter, zsilipőr é.
Schli<ch, Schlig mára i.
Schlichbof,
Schlichkasten,
maraszekrény ss.
Schlichofen, maraolvasztó ko.
Schlichschaufel, maralapát z.
Schlichschlacke, marasalak
ko.
Schliehte, Schwarze für dio
Guszformen, simító burko
lat ko.
Schlichteil, simítni ko.
Schiichtfeile, simító ráspoly
gé.

Schlichthaníiner, egyengető
kalapács gé.
Schlichtholbel, simító gyalu
é.
Scblíchwage, maramérleg ké.
Schlieszanker, Schlieszeisen,
kapocsvas é.
Schliesze, kapocs é., Mauer
Schliesze, falkapocs é.
Schlieszen, zárni.
Schlieszenőhr, kapocsfül é.
Schlieszenring, kapocs gyű
rű ko.
Schlieszenscheifoe, kapocslap
c.
SchlieszentrSger, kapocs tar
tó é.
SchliészenverMndttTig, ka
pocskötés é.
Scnlieszkeil, kapocsék c.,
szorító ék gé.
Scblieszkopf, szegócsfej é.
Schlíff, csiszolat.
Schlinge, hurok.
Schlitten, szán, szánka.
Scblitz, hasíték ; Schlitz btrim
Kohlenabbau, vágaték b.
Schlitzen, hasítni.
Schlosz, zár, lakat é., Schlosz
=«= Schachtschlosz, aknake
ret &., Schlosz bei den Holzbalggeblasen, sarok gé.
Schloszblech, zárlemez kó.
Scbloszer, lakatos.
Schloszerarlbeit, lakatosmun
ka.
Schlosznagel, zárszeg é.
Schloszrad, akasztó kerék
gé.
Schlot, kürtő ko,
Schlucht, hegyszoros.
Schlund, torkolat.
Schlttpfrig, síkos.
Schliissel, kulcs.
Schlüsseljoch, záriga b.
Schlüsselschild, kulcslukfedő
á.
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SchlllSZ, zárlat, berekesztés,
befejezés, következtetés.
Schluszlbemerkiiiig, végjegy
zet.
Scbluszlbilanz, zármérleg.
Schluszlbrief, kötelező levél.
Schluszfassung,
határozat
hozatal.
Sehluszkeil, zárék 6.
Schluszpunkt, zár pont.
Schluszrechnung, zárszáinla,
zárszámadás.
Schluszring, zárgyűrű, vég
karika b.
Schluszstein, zárkő é.
Schluszwort, zárszó.
Schluszzusatz, záradék.
Schmalspurige Eisenbahn,
keskeny vágányu vasút é.
Schmand, sár b.
Schmauchfeuer, enyhe tűz
ko.
Schmelz == Emaille, zománcz.
Schmelzarbeit,
olvasztási
munka ko.
Schmelzlbar, olvadékony.
Scbmelzharkeit, olvadókonyság.
Sehmclzlbuch,
olvasztási
könyv ko.
Schmelzcainpagne, olvasztási
időszak ko.
Schmelze, olvasztó ház ko.
Schmelzen, olvasztani, olvad
ni.
Schmelzen mit heller Gicht,
világos torokkal olvasztani;
schmelzen
mit
dunkler
Gicht, sötét torokkal ol
vasztani ; schmelzen mit
heller o. dunkler Nase, vi
lágos v. sötét orrmánnyal
olvasztani; hydrostatisches
Schmelzen, kénvolmítás ko.
Schmelzer, olvasztó ko.
Sehmelzerci, olvasztó ház
ko.

Schmelzerkratze, porhanykapa, olvasztó kapa ko.
Schinelzersehaufel, olvasztó
lapát ko.
Sehmelzfeuer,
olvasztótűz
ko.
Schmelzí'orm, fúkatok ko.
Schmelzgaaden, olvasztó mű
hely pv.
Schmelzergabel,
salakvilla
ko.
Schmelzgang, olvasztási fo
lyamat ko.
Schmelzgedinge,
olvasztási
szakmány ko.
Schniclzgef3sz, olvasztóedény
ko.
Schmelzgut, olvasztani való
ko.
Scbmelzherd zum Gaarmachen des Kupfers, olvasztó
tűzhely; Schmelzherd im
Schachtofen, olvadás helye
ko.
Schmelzhitze, olvasztó hőség
ko.
Schmelzhtttte, olvasztó ház,
huta ko.
Schinelzkessel, olvasztó üst
ko.
Schmelzlöffel, olvasztó kanál
ko.
Schmelzmaterial, olvasztási
anyag ko.
Schmelzmeister,
olvasztó
mester ko
Sehmelzofen, olvasztó pest
ko.
Schmelzperiode,
olvasztási
időszak ko.
Schmelzprocess,
olvasztási
folyamat ko.
Schmelzproduct,
olvasztmány, kohóterméuy, kohó
nyeremény ko.
Schmelzpunkt, olvadási pont.
Schmelzraum, olvadási tér
ko.

-

Schmelzschacht, bel torok ko.
Schmelzstahl, nyersacnél ko.
Schmelztiegel, olvasztó té
gely ko.
Schmelzung, olvasztás ; oxydirende Schmelzung, élenyítő olvasztás; reducirende Schmelzung, színítő ol
vasztás ; solvirende Schmel
zung , feloldó olvasztás;
praecipitirende Schmelzung,
ejtő olvasztás ko.
Schmelzwerk, olvasztó mű ko.
Schinelzwürdig, olvasztani
való ko.
Schmelzzone, olvadási tér ko.
Schmelzzusehlag, olvasztási
adalék ko.
Schmied, kovács.
Schiiiiedbar, kovácsolható;
schmíedbares
Guszeisen,
kovácsolható öntöttvas ko.
Schmiedbarkeit, kovácsolkatóság ko.
Schmlede, kovács műhely.
Schmiedeambosz, üllő.
Schmíedearbeit, kovács mun
ka é.
Schniiedebalg, fúvó.
Schiniedeeisen, vertvas, ko
vácsvas.
Schmiedecsse, kovácsműhely
kéménye.
Schmiedefeuer, kovácstűz.
Schmiedegeding, kovács szakmány.
Schiniedehammer, pőröly ko.
Schmiedeherd,
kovácstűz
hely; transportabler Schmie
deherd, hordozható kovács
tűzhely.
Schiniedekohle, kovács kő
szén bSchmiedekosten, kovács költ
ség.
Schmiedemaschine, kovácso
ló gép.
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Schmiedemeister,
kovács
mester.
Schmieden, kovácsolni.
Scbmiederechnung, kovács
számla.
Schmiederlobn, kovácsbér.
Schmiedeschlaeke,
kovács
salak.
Schmiedesinter, Yuszsziporka
ko.
Schmiedestoek, üllőtöké ko.
Schmiedezange, fogó.
Schmiege, rézsút vonalzó é.
Schmierbuch, irka.
Schmierbüchse, kenőcs edény
gé.
Schmiere, kenőcs.
Schmieren, kenni, megkenni.
Schinierfanger, kenőcsfogó
gé.
Scbmierhahn, kenő csap gé.
Schmierkluft, agyagtelérke
b.
Schmiermaterial,kenö anyag.
Schmíermittel, kenő anyag.
Schmiernuthe, kenő horony
gé.
Schmieroehl, kenő olaj.
Schmierseife, kenőcs szappan.
Schmirgel, csiszoló.
Schmirgeldorn, csiszoló csap
gé.
Schmirgelfeile, Schmirgelholz, csiszoló fa gé.
Schmirgelleinwand, csiszoló
vászon.
Schmirgelpapier, csiszoló pa
pír gé.
Schmirgelscheibe, csiszoló
korong gé.
Schmirgelzange, csiszoló fo
gó pv.
Schmund, sár b.
Schmnndkasten, iszapverem.
Schmimdkratze, iszapkapa b.
Schnabelzange, orros fogó.
Schnalle, csat.
Schnapper, csappantó gé.
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Sclinarchen bei
Pumpen,
szörpölni gé.
Sclinattelaröeit, vésett mun
ka b.
Schnauze, csőr gé.
Schnecke, csiga.
Schneckenbohrer, csigafúró
b.
Schneckenfeder, csigarugó
gé.
Scímeckenförinig, csigaalaku.
Schneckeiigebla'se, csavar
fúvó gé.
Schneckeiilinie, csigavonal.
Selmeckenrad, csavar kerök
gé.
Sclineekenstiege, csigalépcső
é.
Sclmeegebirg, havas
Sclllieepflug, hóeke gé.
Schiieeschaufel, hólapát.
Sclineeverwehnung, höfuvatag.
Schncidbaeken, csavarvágó
pofák gé.
Sciineide, él.
Sclineidebank, vonószék.
Sclmeideisen , metszett vas
ko.
Sclineideiseiiwalzwerk, met
sző hengermű ko.
Schiieidcmesser; vonókós.
Schneidemülile,
fürészma
lom.
Sclineiden, metszeni, vág
ni.
Schneidewalzen, metsző hen
gerek ko.
Schneidezeug, vágószer gé.
Sclllieidig, éles ; zweischneiJig, kétélű.
Sclineidkolben, metsző csap
pv.
Sehneídkopf an Schraubenschneidmasebinen, vágó ko
rong gé.

-

Schncidwalzen, metsző hen
gerek ko.
Sehneidwerk, metsző mü ko.
Schneidzeugsupport
an
Schraubenschneidemaschinen,
vágószerszámtartó gé.
Sehnell, gyors.
Schneller, csappantó géScünelligkeit, gyorsaság.
Sehnell-Lotk, gyorsforraszték
gé.
Sehnellwage, csapómérleg.
Sehnellwalzwerk, gyorshen
germű ko.
Sehnellzug, gyorsvonat.
Schneppelzange,
tusagfogó
ko.
Schnepper, csappanó ko.
Sehnitt, metszet, szelvény;
Schnitt einer Sage, vágás.
SchnittflSclie, szelvénylap.
Schnittholz, fűrészelt fa.
Schnittlinie, szevény vona
la.
Sclinittmateriale,
fűrészelt
anyag, fürészáru erd.
Schnitzbank, vonószék.
Schnitzmesser, vonókós.
Schnur, mérőzsinór bm.
Sehnürchen, erecske b.
Sehnurfasz, csapó festékes
edény é.
Schnurgediiig, hoszszakmány
6.
Sclinurlange, zsinórhossz bm.
Schnurschlag, zsinór csapása
é.
Schonschreiber, szépíró.
SchoilUBg, kímélet.
Schonungslos, kíméletlen.
Schöpfapparat, merítő készü
lék gé.
Schöpfbau, merítő fejtés sb.
Schopfdacli, búbosfödél é.
Schopf des Hammerhelmes,
kalapácsbúb ko.
SckögMmer, merítő veder.
17

Schopfeisen, vasbuba ko.
Schöpfeil, merítni.
Schöpfergeist, alkotó elme.
Schöpfherd, gyűjtő gödör
ko.
Schöpfkanne, merítő kanna.
Schöpfkübel, merítő sajtár
b.
Schöpflöffel, merítő kanál.
Schöpfmaschine, merítőgép
gé.
Schopfnagel, búbszeg ko.
Schöpfprobe, merítő próba
ké.
Schöpfrad, merítő kerék gé.
Schopfring, búbbarika ko.
Schöpfschaufel, merítő lapát
gé.
Schöpfwerk, merítő mű gé.
Schoppen, pajta, fészer é.
Schörl, turmalin f.
Sckörlgneiss, turmalingneisz
Schörlgranit, turmalingránit

f-

Schörlschiefer, turmalinpala
/"•
Schornstein, kürtő, kémény.
Schornsteinfeger, kémény
seprő.
Sehotter, kavics.
Schotterbrett, kavicságy.
Schottern, kavicsolni.
Schotterwagen, kavics sze
kér.
Schraat, ócskavas ko.
Schraatschmiede, aczélkészelés vasadalékkal ko
Schraffirung, vonalozás.
SchrSge, rézsút.
SchrSgmasz, rézsút vonalzó
é.
Schramm, rés, árok 6.
Schrammarbeit, réselés 6.
SchrSmmeisen, résel őék b.
SehrSmmen, réselni b.
Schrammíirste, résfőte b.

Sehrammliammer, csákány
b.
Schrammhaue, csákány b.
Schrammliauer, réselő vájár
b.
SchrSmm-Maselüne, réselő
gép b.
Schrammsohle, réstalp b.
Schramspur, résnyom zb.
Schranke, korlát.
SchrSnkeisen, fürészfog hajlító é.
Schranken, fűrészfogát haj lítani é.
Sehrankenlos, korlátlan.
Schr'Xnkung, fűrészfog haj
lítás é.
Schraube, csavar.
Sckrauben, csavarni.
Schraubenartig, csavarszerü
gé.
Schraubenbohrcr, csavarfú
ró.
SchraubenboJzen, csavarszár
gé.
Schraubenbruch,csavartörés.
Schraubenförmig,
csavaralakú, csavarszerü.
Sehraubengang, csavarmenet
gé.
Sehraubengeblase, csavarfú
vó gé.
Schraubengewinde, csavarvégat gé.
SchraubenkJoben, csavarvá
gó gé.
Schraubenkluppe, csavarvágó gé.
Schraubenkopf,
csavarfej
gé.
Scbraubenlinie, csavarvonal.
Schraubenmutter, csavartok
gé.
Sekraubenpresse, csavarsaj
tó gé.
Schraubenrad, csavarkerék
gé.
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Schraubenschliesze, csavar
kapocs é.
Schraubenschlosz, csavarzár
gé.
Schraubensehlüszel, csavar
kulcs gé.
Schraubeuschneidekluppe,
csavarvágó gé.
Sehrauben schneiden, csavart
vágni.
Schraubensclmeidmaschine,
scvarvágógép gé.
Schraubenschneidzcug, csa
varvágó gé.
Seliranbcíispindel, csavar
szár gé.
Scliraubcnsüft, csavarszeg.
Schraubensystem,
csavar
rendszer gé.
Sehraubentute, csavarfogó,
csavartok b.
Schraubenverbindung, csa
varos összeköttetés gé.
Sehraubenwinde,
csavaros
emelő gb.
Scliraubenwindung, csavar
menet géSchraiibcnzapfen, csavarszár
gé.
Sehraubenzeug, csavarszer
szám gé.
Schraubenzieher, csavaros
fogó b.
Schraubcnzwingc, csavarszo
rító gé.
Sckraubstock, sutu gé.
Schrei = Stahlluppe. aczélbocs ko., Scbrei beim Biegen des Zinn, ón csikorgás
ko.
Schreibart, írásmód.
Schreibcn, írni.
Scbreiber, irnok, iró.
Schreiberei, irkálás.
Schrelbfehler, tollbiba.
Schreibkreide, irókréta f.
Schreibmaterialien, írósze
rek.

Schreibpapier, írópapiros.
Schreibpult, támla asztal.
Schreibstube, iroda.
Sehreibtaf'el, írótábla.
Schreibtisch, íróasztal.
Schreibzeug, író eszköz.
Sckrciner, asztalos.
Schrcnkeisen, fürószfoghajlító é.
Schriít, irat; Schrift == Zahntheilung, osztás.
Schrifterz, 1 sylvanit.
Schriftfuhrcr, tollvivő, jegy
ző.
Schriftlich, írásbeli.
Schrifttellur, betüércz á., 1.
sylvanit.
Schritt, lopós.
Sclirott,vágadék erd., Schrottzimmerung, teljes gárdozat
b., Schrott und Korn der
Münzen, súly és érték pv.,
Schrott beim Mahlen der
Rostmehles, göbecs ko.
Schrottarbeit, vésettmunka
b.
Schrottaxt, fejsze é.
Schrottbeil, fejsze é.
Schrottcn, darabolni.
Schrottentruhe, vágadékláda
pv.
Schrotter, vagdaló ko.
Schrotthaekc, fejsze é.
Schrotthanuncr, durva ka
lapács ko,. vágő kalapács
gé.
Schrotthobcl, durva gyalu
é.
Schrottkampe, vágó csákány
pv.
Sehrottkupfer, vágadék réz
ko.
Schrottmeisel, vső gé.
SckrottsSge, nagyfűrész c.
Schrottwaage, vágadékmérleg pv.
Schrottwage, szintező é.
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Schrottungspunkt, harántolási pont b.
Sckrofrwand, gerendafal é.
Schub, tolás gé.
Schuber, tolóka gé., retesz
é.
Sehubergchiiuse, tolókaszekrény gé.
Schuberkasten, tolókaszekrény gé.
Schuberrahmen,
tolókeret
ko.
Schubcrstange, tolókarúd gé.
Schuberstenerung, tolókás
váltó gé.
Schuber vcntil, tolószelep gé.
Schubkarven, targoncza é.
Scbubrad, tolókerék gé.
Schubreehen, tológereblye.
Schubriegel, tolózár é.
Schubstange, tolórúd gé.
Schuh, láb ; bei Piloten, saru
é.
Schuldbrief, adóslevél.
Schulden, tartozni.
Schuldenbuch,
adósság
könyv.
Schuldenfrei, adósságmen
tes.
Schuldenlast, adóssági teher.
Schuldenrest, adóssági ma
radék.
Schuldestand, adóssági álla
pot.
Selmldentilgung,
adósság
törlesztés.
Schuldforderung , adóssági
követelés.
Schruldig, adós, vétkes.
Schuldigkcit, kötelesség.
Schuldlos, ártatlan.
Schuldpost, tartozási tétel.
Schuldschein, adóslevél.
Schule, oskola.
Scküler, tanuló, tanítvány.
Schulfond. oskolai alapít
vány
SchulgcMude, oskola épület.

-

Schulinspeetor, tanfelügye
lő.
Schuljahr, tauév.
Sckullckrer, tanító.
Schulterblecli, vállvas.
Schulterbrett, válldeszka b.
Schuppe, pikkely.
Schuppcnförinig, pikkelyes.
Scküppe, lapát.
Schur, vakarok ko.
Schfirbaum, piszkafa erd.
Schürbel, tusag ko.
Schürbrücke, szitópad pv.
Sehüreisen, piszkavas ko.
Sehüren, szítni ko.
Sekurf, kutatás &., Preischurf, zártkutatás b.
Schurfarbeit, kutatási mun
ka b.
Sckurf'bau, kutató mívelés
6.
Selmrí'bereelitigter, kutatás
ra jogosított b.
Schurfbewilligung, kutatási
engedély.
Sckurfbuck, kutatási könyv
b.
Sckürfen, kutatni b.
Seürfer, kutató; Freisehürfer,
szabadkutató b.
Sckurfgebiet, kutatási tér
b.
Sckurígcrecktigkeit, kutatá
si jog 6.
Schurfgraben, kutató árok
b.
Sckurfkreis, kutatási kör b.
Schurflicenz, kutatási enge
dély 6.
Scluirí'plaii,
telekfektetési
terv b.
Sekurí'reebt, kutatási jog b.
Sckurfsckacbt, kutató akna
b.
Sckurfsckein, kutatási enge
dély 6.
Sckurfstciii, határkő 6.
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Schurfstollen. kutató tárna
b.
Schiirfung, kutatás b.
Scliürfungscommissar, ku
tatási biztos b.
Schürfungslehre, kutatástan
b.
Schurf'zeielien, kutatási jegy
b.
Scliürgabel, szító villa ko.
Schürhackcn, szítóvas gé.
Schürloeh, szító lyuk ko.
Sehüröffnung, szító lyuk ko.
Schürraum, tüzelő rács ko.
Sehurzfcll, bőrkötény é.
Schurzkette, csatló láncz b.
Schusz, lövés; Schusz hat
das G-estein goschreckt, a
lövés meg lázította a kö
zetet ; Schusz hat gewirkt,
a lövés hatott; Schusz hat
versagt, a lövés elmaradt;
Schusz hat sich verschlagcn, a lövés ncin hatott
b.
Schuszbühne, Sehutzbühne,
mentő pad b.
Sehüszer, Pochschüszcr, zúzó
nyíl z.
Schuszgatter, zúgókapu é.
Schuszgediog, lövés szakmány b.
Schuszgerinne, zúgó csator
na gé.
Sehuszrinneiibeschlage,
csurgó vasalás ko.
Sehuszwand,
Schutzwaud,
védőfal b.
Schutt, gurító b., a. m. Bauschutt, omladék é.
Schüttboden, magtár.
Schttttelapparat, rázó készü
lék pv.
Sehüttelrost, rázó rács gé.
Sehutz, ótalom.
Sehiitzbrétt, zártábla é.
Schutzbühne,
vódőpadozat
b.

Schutzdamm, mentőgát é.
Scliiitze, zsilipzár e., Schütze
bőim Wasserrad, vízeresz
gé.
Schützcnbcsehlage, ereszva"<' salás ko.
Schützcnmiindung,
zsilip
nyilas é.
Schiltzenrad, zúgókerók é.
Schützcnschleusze. zsilipzár
é.
Schützenstange,
zsilip vonó
é.
Schützenthür,
vízereszajtó
gé.
Sehfitzcnzugstange,
eresz
nyitó rúd gé.
Schwach, gyenge.
Schwaehe, gyengeség.
Sehwadcn, rossz lég 6., 1.
Afterdampf.
Schwadenfang = Giftfang,
méregfogó ko.
Schwahl, vastapad ék ko.
Schwahlarbeit,
tapadékos
vaskészelés ko.
Schwahlbodcnf'rischcn, ta
padékos vaskószelés ko.
Schwalbcnschwanz, fecske
fark é.
Schwalbenschwanzbohrer,
kéthegyü fúró 6.
Schwalbenschwanzverbindung, fecskefark alakú kö
tés é.
Schwangbaum, gém gé.
Schwanz des Hammerhelmes,
pörölyfark ko.
Schwanzhanmier, farkpőröly
ko.
Schwanzkeil, farkők ko.
Schwanzriug am Hammer,
>• farkkarika, farkgyürü gé.
Schwanzschiene, l'tsrklemez
ko.
Schwarte =
Erzschwarte,
érczkérog &.
SchwSrtling, széldeszka é.
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Schwarzblech, vaslemez ko.
Schwarzblechtafel,vaslemeztábla ko.
Schwai - zbleierz, cerussit á.
Schwarzblick, fekete pillanás ko.
Schwarzbraunstcin,
psilomelan á.
Seh.warzbrucb.iges Eiscn, fe
kete töretü vas ko.
Schwarze der Guszforin, szí
ni tó burkolat ko.
Schwarzeisenstein, psilomelau á.
Schw&rzen die Lehmforinen,
síinítami ko.
Schwarzer Grlaskopf, psilomelan á.
Schwarzerz, tetraé'drit á.
SchwarzglSttc =
Abstrich,
fölzék ko.
Schwarzgraues
Roheisen,
sötétszürke nyersvas ko.
Schwarzgültigerz, tetraé'erit,
stephanit á.
Schwarzkohle, fekete kőszén
b.
Sehwarzkupfer,
feketeréz,
nyersréz ko.
Schwarzkupferam algamation,
nyersrézí'oncsor ítás
ko.
Schwarzkupferarbeit, feketerózolvasztás, nversrézolvasztás ko.
Schwarzkupf'erextraction,
feketeréz lúgzás, nyersréz
lúgzás ko.
Sckwarzkupferschlacke, réz
olvasztási salak ko.
Schwarzkupferschinelzen,
feketeréz olvasztás, nyers
réz olvasztás ko.
Schwarzniachen = Sehwarzkupfersehinelzen.
Schwarzspiessglaserz, bournonit á.
Schwebende Markstatt, le

begő határ b.
Schwebende Strecke, lejtő
nyilam b.
Schwebende Post, függő té
tel.
Schwebende Tenfe, határos
mélység b.
Schwebend lassen, függőben
hagyni.
Schwcdcl. gyújtó papirszál
b.
Scswefel, kén
Schwefelabdruck, kénlenyo
mat pv.
Schwefelantinion, [kénanti
mon v.
Schwefelarsen, kénarzén.
Schwefelblei, ólomkéneg ko.
Schwelelblnme, kénvirág ko.
Schwefelealcium,
kénkalczium v.
Schwefeldanipf, kéngőz.
Schwefeleisen, vaskéneg ko.
Schwefelcrz, kén érez b.
Schweíclí'aden, kénfonal b.
Schwcfelfang, kénfogó ko.
Schwefelgrube,
kénbánya
b.
Schwcfelhüttc, kónhuta ko.
Schwefelige Saure, kénes
sav v.
Schwefclkalinm, kónkálium
b.
Sehwefelkanimer, kőnkamara ko.
Schwefelkies,
kénkovand,
vaskovand, &., 1. Pyrit.
Schwefelkupfer, rézkóneg v.
Schwefelmannchen, kénfonal
b.
Schwefelmetall,
fémkőneg
ko.
Schwefeln, kónezni.
Schwefelnatrium,
kénnát
rium b.
Schwefelnickel, nikolkéneg
á.
Schwefelofen, kénpest ko.

Schwefelquecksilber, higanykéneg v.
Schweí'elsauer, kénsavas ».
SchwefelsSure, kénsav v.
SchTfefelsiber,
ezüstkéneg
ko.
Sehwefelung, kénülés ko.
Schwefelungsstufe, kénülósi
fok ko.
Schwefelwasserstoff, kónköneny, hydrothion ».
Schwef'ehrasserstoffapparat,
hydrothion készülék ko.
Schwefelwerk, kéngyár.
Schwefelzink, horganykéneg
v.
Schweif des unreinen Quecksilbers, higanypiszok v.
SchweifsSge, ívfűrész, ívelő
fűrész é.
Schweinerücken bei Eisensteinröstöfen,
födélalaku
rács, gerinczes rács ko.
Schweiszarbcit,
hegesztő
munka ko.
Schweiszbar, forrasztható, he
geszthető ko.
Schweiszbarkeit,
forradhatás, hegedhetés ko.
Schweiszcaliber,
hegesztő
üreg ko.
Schweiszen, forrasztani, he
geszteni ko.
Schweiszer, hegesztő ko.
Schweiszfeuer, hegesztő tűz,
hegesztő tűzhely ko.
Schweiszhitze, hegesztő hő
ség ; trockene Schweiszhit
ze, száraz, saftige Schweisz
hitze, leves hegesztő hőség
ko.
Schweisznath, forradás ko.
Schweiszofen,
hegesztöpest
ko.
Schweiszofenbodcnplatte,
hegesztő fenéklap ko.
Schweiszofensehlaeke,
he
gesztő salak ko.

Schweiszofenzange, hegesztő
fogó ko.
Schweiszpulver, forrasztópor.
Schweiszsand, forrasztó ho
mok ko.
Schweiszschlacke,
hegesztő
salak ko.
Scbweiszstelle, forradás.
Schweiszung, hegesztés, for
radás ko.
Schweiszwarm, izzó ko.
Schwelle, talpfa e., Schwelle
= Schőtze, zúgó é., küszöb,
Xiárnafa é.
Schweller, talpgerenda é.
Schwellplatte, talplap é.
Schwellrost, alaprostőly é.
Schwemmhaggeii, úsztató ho
rog eed.
Schwendung. apudéit ko.
Schwengel, gómkar, nyomó
kar gé.
Schwengeldocke,
gémbak,
nyomóbak gé.
Schwengelpumpe, gémes szivatyú gé.
Schwer, nehéz.
Schwerbaum am Hammergerüst, nyomófa ko.
Schwere, nehézség, súly.
Schwere "Wetter, súlyos lég
6.
SchwerfSllig, nehézkes.
Schwerkraft,
nehézkedés,
súlyerő,
Schwerlich, nehezen.
Schwerlinie, súlyvonal.
Schwerpunkt, súlypont.
Schwerspath, sulypát á.
Schwerspathformation, suly
pát képződmény f.
Schwerstein, sheelit á.
Schwibbogen, bolthajtás é.
Schwierigkeit, nehézség.
Schwimmen, úszni.
Schwiminendes Gebirge, fu
tó kőzet 6.
Schwimmer, úszógőmb gé.

—
Schwindel, szédelgés.
Schwinden, apadni.
Schwindler, ámító.
Schwindmasz, apadás mérté
ke ko.
Schwinge, töltő kosár b.
Schwingen, ingani.
Schwingende Thür, lengő
ajtó b.
Schwingung, ingás.
Sch-winguugsbogen, ingaív.
Schwiugungsdauer,
ingásiidö.
Schwingungspunkt,
ingási
központ.
Schwingungswcitc,
ingás
nagysága.
Sohwhiguiígszeit, ingási idő.
Schwitzen des Meilers, páro
log a bogsa erd.
Schwungforett, rugó deszka
a.
Schwunghaft,
lendületes,
élénk.
Sch-wunghaggen vor der Arbeitsthür der Flammöfen,
akasztó horog ko.
Schwunghaminer, sulykcrekü pőröly ko.
Sclvwunghebel, lendítő kar
gé.
Schwangkraft, lenditő erő
gé.
Schwungkugel,
súlygolyó,
lendítő golyó gé.
Schwungkugelregulator, len
dítő golyós szabályozó gé.
Schwiingrad, sulykorék, lenpítő kerék gé.
Sckwungradbremsc, sulyko
rék fék gé.
Schwuilgschliisscl, hajtó kar
p».
Sehybiker Salz, schybiki só

f-

Scieiitiflsch, tudományos.
Scienz, tudomán.
Scontiren, leszámítolni.
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Sconto, leszámítvány.
Scouti'ivcn, rovaucsplni.
Scontro, rovancs.
Scripturen, irományok.
Scrutiiiium, vizsgálat.
Secans, körszelő.
Sechseck, hatszög.
Sechseckig, hatszögü.
Sechsseitig, hatoldalu.
Secretar, titkár.
Secrction, váladék f.
Section, szakasz.
Sectionsehef, osztály .főnök.
Sectionsiugenieur,
osztály
mérnök.
Sectionsrath, osztálytnnácsos.
Sector, szelő.
Seclindar, másodkori /"., má
sodrendű.
Secund&re Bildung, másod
rendű képződés f.
Secttiid&re Periode, másod
kor f.
Seeuntlenpendel, másodpercz
inga.
SecuritSt, biztonság.
Sediment, üledék b.
Sedimentür, üledékes á.
Sedimcntgestein,
üledékes
kőzet á.
Seerz, gyepvaskő á.
Scgel des Meilers, bogsafej
erd.
Segen, áldás.
Segmcnt, körszelet.
Sehen, látni.
Sehewinkel, látásszög.
Sehekraft, látó te hetség.
Selme, ívhúr.
Sehnig, szálas; sehnige Struktur, szálas alkat, sehuiger
Bruch, szálas töret ko.
Seicht, sekély.
Seidenglanz, selyemfény.
Scifen, torlat b.
SeifenMldung, torlatképző
dés b.
Seifenfeld, mosótelek 6.
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Seifengabel, niosóvilla b.
Seifengebirge, torlott kőzet
6.
Seifengold, torlati arany b.
Séifcnlager, torlattelep b.
Seifenwerk, torlatmosás.
Seifenziiln, torlati ónércz b.
Seifer, torlatmosó b.
Seifner, torlat birtokos b.
Seiger, 1. Saiger.
Seiher, szűrő gé.
Seil, kötél.
Seilboliren, kötéllel fúrás
b.
Seilbruch, kötélszakadás b.
Seilbrücke, kötélhíd é.
Seilfangbüchse, kötélfogó b.
Seilhacken, csatló horog b.
Seilkloben, kötélhorog b.
Seilkorb, kötéldob b.
Seilkorbspindel,
kötéldoh
tengelye b.
Seilkorbspindelschtth, kötél
dob tengely perselyé b.
Seilmaschine, kötélfonö gép
gé.
Seüreibung,
kötélsurlódáis
gé.
Seilrisz, kötélszakadás 6.
Seilrolle, vezető korong gé.
Seilschacht, szállító akna b.
Seilscheíbe, kötélkorong géSeilscheibengerüst, korong.
állvány b.
Seilscheibenwelle, korong
tengely 6.
SeilscMSgél, kötélkalapács
b.
Seilsebliiige, kötélhurok.
Seilschürzel, csatló Ián ez b.
Seüspur, kötélcsapás b.
SeilstSrke,
kötőlvastagság
b.
Séilsteg, kötélpalló b.
Seilsteifigkeit, kötélmcrevség gé.
Seiltrift, kötélvezeték b.

Seiltronímel, kötéldob 6.
Seit«, oldal, mart b., lap.
Seitenabrisz, oldalrajz.
Séitehanslcht, oldallátat.
Séitenbau, oldalvájás b.
Seitenbrand, oldaltüzelés b.
Seitendruck, oldalnyomás.
SeitengebSude, oldalszárny
c.
Seitengiebel, oldalorom é.
Seitenkraft, oldalerő.
Seitenmauer, oldalfal é.
Scitenschlag, oldalvágát b.
SeitenstSnder, oldaíállvány
gé.
Seitenthür, mellékajtó.
Seitenwand, oldalfái.
Seitenweg, mellékút.
Selbstbewuszt, öntudatos.
Selbstenzündung, önkéntes
gyuladás.
Selbstlob, öndicséret.
Sélbstsperre, magátááró ké
szülék gé.
SelbstSndig, önálló.
Selbststetierang,
önkéntes
váltogató gé.
Selbstsucht, önzés.
SelbsttSuschung, önámítás.
SelbstthStig, ö'ntevő.
Selbstvertrauen, önbizalöfti.
Selbstwirkend, önhátó.
SeleH, szelén v.
Selenit, szelénit, gipsz á.
Seltenheit, ritkaság.
Semester, félév.
Semestral, félévi.
Semestraliteí, félévenkirit.
Semestralprüfuiig\
félévi
vizsga.
Senat, tanács.
Senatspraesídent, tanácsel
nök.
Senden, küldeni.
ScridMíg, küldemény.
i Senkarbeit, sülyesztés b.

n*
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SenkMume einer Scbachtpuinpe, sülyesztö gerendák
b.
SenkMei, Senkel, függély b.
Senkelfaden, függélyzsinór
bm.
Senkelgalbel, fuggély villa bm.
Senkeln, függélyezni bm.
Scnkelschnur, függélyzsinór
*•
Senken, 1 Abteufen.
Senkfaschine, sülyesztö rőzsekéve é.
Senkgrufoe, omésztő gödör
é.
Senkhammer, bélyeges ka
lapács ko.
Seilkholz, sülyedtfa.
Senkmauerung,
sülyesztö
falazat b.
Senkpnmpe, sülyesztö szivatyú b.
Senkrecht, függélyes, derék
szögű.
Senkröhre, iránycső 6.
Senksatz, süllesztő szivatyú
6.
Senkschacht, sülyesztö akna
b.
Senkschale, mélyitő csésze
pv.
Senkung, sülyesztós, sülyedés
b.
Senkungskrater, sülyedésbeli kráter f.
Senkzeug, sülyesztö szerszám
6.
Senkzimmerung, sülyesztö
kávázat b.
Senngitter, rács z.
Sensal, alkusz.
Sensarie, alkuszdíj.
Sensenhammer, kaszagyár
ko.
Sensensckmied, kaszakovács
ko.
Sensenstahl, kaszaaczél ko.
Sentenz, ítélet.

Separat, külön.
Separation, elkülönités zSeparationsluttc, különítő
csatorna z.
Separationstrichter, különí
tő tölcsér z.
Separation strommel, külö
nítő forgó szita z.
Separator, különző z.
Separatvertrag, különszer
ződés.
SeparatYotum,
különvéle
mény.
Separatzug, különvonat.
Separircn, elkülönítni z.
Septarienthon,
septaria
agyag f.
Septentrional, éjszaki.
Sequester, birói zár.
Sequestration, lefoglalás.
Sericitseliiefer, sericitpala
/••
Serié, sorozat.
Sernfgesteine,
sernfvölgyi
kőzetek f.
Serpentin, szerpentin é.
Serpentine, kigyódzó yonal
é.
Serril, szolgalelkü.
SeryilitSt, szolgalelkűség.
Seryitut, szolgalom.
Servitutsreeht,
szolgalmi
jogSetzapparat, ülepítő készü
lék z.
Setzlbottich, ülepítő kád z.
Sctzeisen, daraboló ko.
Setzen, ülepítni z., adagolni
ko. Feuersetzen gyújtani
6.
Setzerz, ülepitett érez z.
Setzfasz, ülepítőkád z.
SetzgezSh, szító szerszám 6.
Setzgraupen, ülepített dara
z.
Setzgries, üllepített apró da
ra z.

Setzgröbe, ülepített dara z.
Setzgut, ülepítendő készlet
z.
Setzhammcr, daraboló, alátevő kalapécs gé.
Setzholz = Feuersetzholz,
tüzelő fa b.
Sctzkasten, ülepítökád z.
Setzkcrn, ülepített dara z.
Setzklcines, ülepített finom
dara z.
Setzkolben, ülepítő tolony
z.
Setzkopf bei der Niete, sze
gecsfej gé.
Setzlatte, irányzó lécz é.
Setzpumpe, ülepítő szivatyú
z.
Setzrad, ülepítő kerék z.
Setzschlich, ülepített mára
z.
Setzsieb, ülepítőszita z.
Setzwage, szintező bm.
Severit&t, szigor.
Sextant, hatodló műszer bm.
Shapingmaschinc, kisgyalugép gé.
Sheelit, mőszvolframát, sheelit á.
Sicher, biztos, bizonyos.
Sicherheit, biztonság a. m.
Oaution, biztositők.
Sicherheitshahn,
biztisító
csap gé.
Siclierheitslampc,
mentő
lámpa b.
Sieherheitsmaszregel, biz
tonsági rendszabály.
Sicherheitspfeiler, biztonsági
pillér 6.
Sicherheitsthür, mentőajtó
b.
SicherheitSTentil,
mentő
szelep gé.
Sicherlieitsvorrichtung, biz
tosító készülék.
Sicherheitswidrig, biztonság
ellenes.

Sicherheltszünder,
biztos
gyújtószál b.
Sichcrn, szérkével kémelni
z.
Sichertrog, kézi szérke z.
Sicht, látás; auf Sicht, nach
Sicht, látásra.
Sichtbar, látható.
Sickern, szivárogni.
Siderit, sziderit, vaspát á.
Siderotherium,
siderothe
rium f.
Sieb, szita, rosta.
Siebapparat, szitáló, rostáló
készülék z.
Siebdurchfall, szitahulladék.
Síében, szitálni, rostálni.
Slebfolgo, szitasor z.
Siebgeflecht, szítaszövet z.
Siebgraupen, szitadara z.
Siebgrobes, szitadara ko.
Siebkasten, szitaszekrény a.
Sieblutte, szitavályu *.
Siebmacher, szitás.
Siebmehl, szitáitliszt z.
Siebrűckstand, Siebsatz, ma
radék a szitán z.
Siebscala, szitamérték z.
Siebsetzen, ülepítni z.
Siebsetzer, ülepítő z.
Siebsetzmasehine,
ülepítő
gép z.
Siebstaub, szitapor z.
Siebtrommel, szitado\> z.
Siebtuch, szitaszövet z.
Siebvorrichtung, szitáló ké
szülék z.
Siedegrad, forrás foka.
Siedehitze, forró hőség.
Siedekessel főző üst.
Sieden, forrni, forralni.
Siedendheisz, forró meleg.
Siedepunkt, forráspont.
Sieder, Siederohr, forraló gé.
Siederei, főzőmű.
Siederöhre, forraló cső gé.
Siederöhrcnkessel,
csöves
kazán gé.
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Siedpfanne, forraló üst, főző
üst sb.
Slegel, pecsét, pecsétnyomó.
Sicgcllack, pecsétviasz.
Siegeln, pecsételni,
Niegelpressc, pecsétsajtó.
Síel, Sielen, Sielcnzeug, hám
6.
Sigill, pecsét.
Sigillaria, sigillaria f.
Signal, jel, jeladás,
Signalhorn, jelzőkürt.
Signalisiren, jelezni.
Signalstange, jelpózna.
Signatur, jelzet, aláirás.
Silber, ezüst; gediegen Silber, termés ezüst; überfeines Silber, túlüzöfct ezüst
ko.
Silberamalgam, ezüstfoncsor
v.
SilberantimoBglanz, miargyrit á.
Silbcrbarre, ezüstrudacs pv.
Silber bergwerk, ezüstbánya.
Silberblick, ezüstpillanás ko.
Silbcrbrenncn, ezüstöt finomítni ko.
Silbcrbrennherd, finom üzelő
tűzhely ko.
Sílbercalo, ezüstveszték ko.
Silberchlorid, ezüstchlorid
v.
Silberconeentration, czüsttőményítés ko.
Silberdraht, ezüsthuzal.
Silbererz, ezüstércz.
SilbererzgSnge, ezüstércztelérek f.
Silberextraction, ezüstlugzás ko.
Silberfahl«rz, ezüstfakóércz
á.
SilberfSllung, ezüstejtés ko.
Silberfarlbig, ezüstszínű.
Silber, feiniren, ezüstöt finomítni ko.
Silberfeinbrennfecrd, ezüst-

finomító tűzhely ko.
Silbergabel, ezüstvilla ko.
Silbergang, ezüsttelór 6.
Silbergehalt,
Silberhalt,
ezüsttartalom a sulyegységben; Silberinhalt, ezüsttar
talom az összes súlyban
ko.
Sílbergeld, ezüstpénz.
Silbergcwijinuiigsiiicthode,
ezüst előállítási eljárás ko.
Silberglanz, ezüstfényle á.
SilberglStte, ezüstmázag ko.
Silbergrube, ezüstbányü.
SilberMltig, ezüsttartalmu
ké.
Silberhornerz, ezüstchlorid,
kerargyrit á.
Silberhtttte, ezüstkohó.
Silberhüttenkupferlech,
ezüstkohói rózkónv ko.
Silberkammer,
ezüsttár,
ezüstkamara pv.
Silberkies, ezüstkovand á.
Silberklumpen, ezüstdarab.
Silberkönig, színezüst ko.
Siberkorn, ezüstszemecs ké.
SilberkrStze, ezüstvakarók
ko.
Silbcrkuchen,
ezüsttárcsa
ko.
Silberknpferglanz, ezüsttar
talmu rézfényle, ezüstréz
kén eg' stromeyerit á.
Silbermetall, ezüstfém.
Silbermünze, ezüstpénz.
Silberoxyd, ezüstéleg v.
Silberplatte, ezüstlapka pv.
Silberprobe,
ezüstproba,
ezüstkémle ké.
Silberaffinirherd, ezüstfino
mító tűzhely ko.
Silberrostsehmelzprobe,
pörkölmény
olvasztási
ezüstkémle ko.
Silberscheidung, ezütválatés
k0.

SilberscMich, ezüstmara a.
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Siltoerschwlírze, ezüstkorom
á.
Silberstahl, ezüstaczél ko.
Silbcrstreckwerk, ezüstnyujtó mű pv.
Silberstreichnadeln, ezüstkómlö tűk ké.
Silberstufe, ezüstércz példány
6.
Silbertiegel, ezüsttógely \v.
Silberverlust,
ezüstveszték
ko.
Silbervitriol, ezüstgálicz pv.
Silberwage, ezüstmórleg ko.
Silberweiss, ezüstfehér.
Silberzange, ezüstfogó ko.
Silicat, szilikát v.
Silicirung, körülás ko.
Silicirungsstuí'e, kornlási fok
ko.
Silicium, szilicium v.
Silur, szilur f.
Siluriseh, szilurí f.
Silurische Thone, sziluri
agyagok f.
Silurperiode, szilurkorszak
/••
Sims, párkány é.
Simshobel, párkánygyalu é.
Simsehablone, párkánymin
ta é.
SinceritSt, őszinteség.
Sinecur, henyehivatal.
Singulosilieat, szinguloszilikát ko.
Sinken = Absinken, mélyeszteni b., 1. Abteufen.
Sinkwerk, süppesztók sb.
Sinkwerksbau, süppesztő sólúgzás sb.
Sinopel, eisenhaltiger Quarz,
szinopel b.
Sinter, készelő salak ko., szivárkő á., reve ko.
Sintcrblech, salaklap a tűz
helyen ko.
Sinterfrischen, salakos vas
készelés ko.

Sintergrr^e, salekgyüjtö ko.
Sinterkasten, salakszekrény
ko.
Sinterkohle, zsugorodó szén
á.
Sinterkoks, zsugorodott koksz
ko.
Sintcrloch, salaklyuk ko.
Sintern, zsugorodni, össze
sülni ko.
Sinterplattc, salaklap ko.
Siuterspiesz, salakvonó ko.
Sinterzacken, salaklap a tűz
helyen ko.
Sinus, szinusz.
Sinusversus, viszásszinusz.
Siren, siren f.
Sistiren, megállítani.
Sittlichkeit, erkölcsösség.
Situation, helyzet,
SituationspJan, helyzeti rajz.
Situatiomzcichnen, helyzeti
rajzolás.
Sitzort, ülőhely b.
Sitzang, ülés.
Sitzungstag, gyulósnap.
Skalenoé'der,
skalenoeder,
sánta alak á.
Skizzc, vázlat.
Skizziren, vázolni.
Skuttemdit, arzónkobalt á.
Smalte, kobaltkék, smalte
ko.
Smaltemiihlc, smalte malom
ko. "
Smaltit, arzónnikolkobalt á.
Smithsonit, horganypát á.
SocietSt, társaság.
Sockel, faltö é., Sockel des
Hochofens, pesttő ko.
Sockelgesims, faltöpárkány
é.
Sockelverkleidung, faltőburkolat é.
Soda, szíksó v.
Sofőrt, azznnal.
Soggen = salzsieden, sót főzni
sb.
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Sogleich. azonnal.
Sohlabwagen, talpszintezés
b.
Sohlbau, talp alá rnivelés é.
Sohle, talp 6., Bausohle, mivelési szint b.
Sohlenabsatz, talpsárok s6.
Sohlenbau, talpvájás, talp
alá mivelcs 6.
Sohlenbrand, talptüzelós b.
Sohleulauf, talpnyilám b.
SöhlenmSszig, talpszerü b.
Sohienmittel, talpkőzet b.
Sohlenplatte, talplemez gé.
Sohlenritz, talpcsatorna b.
Sohlenschusz, talpban lövés
6.
Sohlenstosz, talpoldal 6.
Sohlenstrasze, talppászta b.
Sohlenstrecke,
talpnyilám
6.
Solilcrz, talpórcz b.
SÖhlig, szintes b.
Sohllinie. talpvonal bm.
Sohlstrasse, talppászta b.
Sohlstein, talpkö é.
Sohlulmbau, talpoldal váj ás
6.
Sohlulnistrasse,
talpoldalpászta b.
Sohlwage, szintező mérleg,
talpszintező bm.
Solarjahr, polgári év.
Sola-Wechsel, egyes váltó.
Solenn, ünnepélyes.
Solfatare, kéngözölgő.
Solid, szilárd.
Solidarisch, egymásérti.
Solidarhaftung, egymásérti
jótállás.
Solidit&t, szilárdság.
Solution, oldat v.
Solutíonsflnsz, oldószer ké.
Solvent, fizetni képes.
Solvenz, fizetési képesség.
Sommerwasche, nyári mosó
mü z.
Soiulemng, különitós z.

Sonderungsvorrichtung, kü
lönítő kószüléJf z.
Sonne, nap.
Sonneiigasc, napgázok.
Sonnensysteiu, naprendszer.
SoimenwSrme, napmelege.
Soolc, sóvíz sb.
Soolbrunncn, sóskút sb.
Soolenlö'ffel, sóvíz húzó s6,
Soolenwirthschaft,
sóvízgazdaság sb.
Soolkasten, sóvízkád sé.
Sorgfalt, gondosság.
Sorgfaltig, gondosan.
Sorglos, gondatlan.
Sorté, faj.
Sortiren, osztályozni z.
Sortirung, osztályozás.
Sortirungluttc,
osztályozó
csatorna z.
Sortirungsrinne, osztályozó
vályú z.
Sortirnngssieb,
osztályozó
szita z.
Sortirangstricliter, osztályo
zó töltsér z.
Sortivungstrommcl, osztá
lyozó forgó szita z.
Souterrain, pinczosor é.
Sp&hluckc, nyilas a megfi
gyelésre ko.
Spalettladcn, ablaktábla é.
Spaltbar, hasadékony.
Spaltbarkeit hasadékonyság.
Spalte, hasadók.
Spaltcisen, ékvas gé.
Spaltcn, hasítni.
Spaltenausfiillung, hasadás
tölteléke, hasadéktöltelék,
hasadék töltemény f,
Spaltholz, hasítottfa.
Spaltkeil, liasitóék.
Spaltmasehine, hasító gép,
hasogató gép gé.
Spaltmcsser, hasitókős gé.
Spaltung, hasadás.
SpaltungsMche, hasadéklap.
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Spaltungsform, hasadási alak
á.
Spaltungsrichtung, hasadás
irány á.
Span, forgács e., Span vom
rissigen Eisen, szálka ko.
Spangeleisen, 1. Spiegeleisen
ko.
Spannljackeii bei der Drehbank, fogóhorog gé.
Spanneisen, feszítövas á.
Spannen, feszitni.
Spannfeder, rugó, feszítő ru
gó.
Spannkette, szorító lécz.
Spaiinklobeil, bei Drehban
kén, szorító kengyel gé.
Spannkraft, feszítőerő gé.
Spannlascke bei Drehbancken, szorítólapka gé.
Spannplatte, feszitő lein ez
pv
Spannrakmeii, feszitő ráma
é.
Spannrigel, feszítő gerenda,
feszítő kötés é.
Spannring, szorító karika gé.
Spannrolle, feszítő korong
gé.
Spannsa'ge, rámás fűrész é.
Spannschliesze, feszitő ka
pocs é.
Spannseil, szorító kötél, feszitó kötél b.
Spannung, feszítés, feszülés,
feszültség.
Spannvorrichtung,
feszitő
készülék, Spannvorrichtung
bei űrehbanken, fogó ké
szülék gé.
Spannweite, ívköz é.
Spanzange, szoritófogő gé.
Spanprofoe,
rözfogacskémlo
ko.
Sparherd, takarék tűzhely
é.
Sparherdkesscl, üst, taka
réktűzhelyen é.

Sparlierdpatten, takarék tűz
hely lapok ko.
Sparren, szarufa é.
Sparrcnagel, szarufaszeg é.
Sparrenschraube,
szarufa
csavar é.
Sparrensehuli, szarufasaru é.
Spari'enstützc, szarufatámasz
é.
Sparreiitrager, szarufagyám
é.
Sparrenverbindung, szaru
fakötés e.
Sparrenzimiiierung, szarufa
ácsol at, szarufa kötés é.
Sparsam, takarékos.
Spatel, lapocska.
Spaten, ásó.
Spatheisenstein,
pátvaskő,
vaspát á.
Speeialfallen, különleges dő
lés b.
Specialkarte, különleges tér
kép bm.
Spccialstreichen, különleg es
csapás b.
Specialverleikung,
kül önadományozás b.
Species, faj.
Speeiell, különlegesen.
Specifieation, részletezés.
Speciflsch, különleges, fajszerü.
Speciflsehes Crewieht, fajsúly.
Speciflsclie WSrme, fajhő.
Spccktorf, szalonnás tőzeg
/••
Spectralanalyse,
színkép
elemzés v.
Speetruin, színkép v.
Speeulant, nyerészkedő, vál
lalkozó.
Speculation. vállalkozás.
Speeulationsgeist, vállalko
zási szellem.
Spedíren, hzllítni.
Speditear, szállító.
Spedition, szállítás.
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Speditiensconto,

szállítási Spette = Brechstange, feszí

számla.
Speditionsgelbühr, szállítási
díj.
Speerkies, 1. Markasit.
Speiche, küllő gé.
Speiehring, kerékagy kari
ka géSpeichringeisen, kerékagy
kari ka vas ko.
Speise, fémeg; Arsenspeise,
arzénfémeg; Antimon spei
se, antimonfémeg; Kobaltspeise, kobalfcfémeg ko.
Speiseamalgamation, fémegfoncsorítás ho.
Speiseextractíon, fémeglúgzás ko.
Speisen eine Masokine, gépet
táplálni gé.
Speisepttittpe r tápoló szivatyú
gé.
Speiserokr, tápolócső géSpeisewasser, tápolóvíz gé.
Speiskobalt, 1. Smaltit.
S p e r r b ü h n e , zárgát é.
Sperre, lefoglalás.
S p e r r e r CraAg = Rohgang,
nyers folyamat ko.
S p e r r h a c k e n , zárkapoes é.
S p e r r M u s e h e n , zárház é.
Spefrhorii, szarvas üllő gé.
Sperrkegel, zárkup gé.
Sperrketté, kötőlánez gé.
Spenrklinke, zárkapoes, záró
kalincs gé.
Sperrmasz, tágasság mérték

tő rúd ko.
SphSre, gömb, kör, hatáskör.
S p M r i s c h , gömbalaku.
S p h a r o i d , gömbölyded.
S p M r o s i d e r i t , szferosziderit,
vaspát.
Sphagnum, sphagnium f.
Sphelioid, ókidom á.
Spiauter, horgany.
Spiegeleisen, tükörvas ko.
SpiegelMche, tükrös válladék b.
Spiegelflosz, tükörvas ko.
Spiegelglas, tükörüveg.
Spiegelglatt, tükörsima.
Spieigelkebalt, tőkröskobalt
b.
Spiagelextant, tükörhatodló
bm.
Spiel einer Maschine, -járat
gé.
Spieleii bei Masehinen, jár
ni gé.
Spielraum, mozgázi tér.
Spieszglanz,
antimonkéneg
á.
Spiessglanzbleierz, bournonit á.
Spieszvogel, (beim Staklfrischen), salakpróba; lichter
Spieszvogel, világos készelösalak ko.
SpilJe = Spindel, orsó gé.
Spílidel, orsó, tengely gé.,
orsó az öntésnél, mintakapoes ko.
Spindel des Seilkorbes, kö
téldob tengelye b.
S p e r r a d , zárkerék gé.
Sperring, szoritó karika gé . Spindelpragwerk, oísó3 pénz
verő gép pv.
Sperrscheifoe, zárókorong aS p e r r v o r r í c h t u n g , záró ké S p i n d l r a d l , orsókerék pv.
szülék gé.
S p i n d e l r l n g , tengelykarika
S p e r r z a h n , zárfog 6.
6.
Spesen, költségek.
Spindelsclmcidmaschiné,
orsóvágó góp pv.
Spesenfrei, költségmentes.
Spesenrecbnag, költségszám Spfndelstoek an dér Drehla.
bankj hajtó állvány gé.

—

Spindelnrerk, Spiudcldruckwerk, orsós verő mű pv.
Spirálé, csigavonal.
Spiralbokrer, csavarfúró b.
Spiralfeder, tekercsrugó gé.
Spirali'örniig, csigaalaku.
Spiralgebliise, csigafúvó ko.
Spiralkorb, csigaalaku kötél
dob b.
Spirallinie, csigavonal.
Spirií'eren, spiriferák f.
Spi rítus, szesz.
Spitz, feszítő rúd ko.
Spitzbalg, kovácsfúró ko.
Spitzbalken, kakasüllő é.
Spitzbogen, csúcsív é.
Spitzbogencaliber, csúcsíves
üregezés ko.
Spitzbokrer, árr é.
Spitzdoeke einer Drehbank,
központos szorító gé.
Spitzeisen, Spitzkeil, ék b.
Spitzkammer, csákánykala
pács, hegyes kalapács ko.
Spitzkaue, Spitzhacko, csá
kánykapa b.
Spitzkasten, osztályozó töl
csér z.
Spitzkeil, ék b.
Spitzkratze, hegyeskapa b.
Spitzlutte, osztályozó esatorna z.
Spitzmeissel zum Hauen der
Raspeln, hegyes véső ko.
Spitzstock, hegyes csap pv.
Spitzzange, csípő fogó pv.
Spftzzapfen, hegyes csap gé.
Spizasalz, spizasó f.
Spleiszabzug, rézfőlzők ko.
Spleiszen, rezet tárcsázni ko.
Spleiszer, tárcsázó ko.
Spleiszercisen, tárcsázó vas
ko.
Spleiszkerd, tárcsa tűzhely
ko.
Spleiszkupfer, tárcsaréz ko.
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Spleiszofen, tárcsakemancze
ko.
Spleiszsclierben, kószelö csé
sze ké.
Splint, ék, ékszeg gé.
Spliter, szálka.
Splitterig, szálkás.
Sporadisck, szórványosan.
Sporco, teljessuly.
Spraekkenntnisz, nyelvisme
ret.
Sprangerz, hintett érez b.
Sprengtrog, teknörosta b.
Spratzen, fecselni ké.
Sprecken des Quszstückes,
szétpattanni ko.
Sprcitze, támaszfa, feszítek
6.
Spreitzen, kifeszíteni b.
Spreitzstange bei Fenstern,
kitámasztó é.
Sprengarbeit, robbantó mun
ka b.
Sprengband, feszítő kötés é.
Sprengeisen, repesztó ék b.
Sprengen, robbantani, repeszteni b.
Sprcngerz, behintett érez b.
Sprengkapsel, gyújtó kupak
b,
Sprengkeil, repesztő ék 6.
Sprengkraft, repesztő erő b.
Sprengmaterial,
robbantó
anyag b.
Sprengpulver, robbantó por
b.
Sprengtrog,
hulladékteknőcske b.
Sprengyermögen,
repesztő
erő b.
Sprengversuck,
robbantási
kisőrlet.
Sprengwerk, feszitmény é.
Sprengwerksbrücke, feszített
híd é.
Sprengzeug, robbantó .szer
b.
18

Springbrunnen, szökőkút.
Springen, elpattanni, elre
pedni.
Springfeder, rugó gé.
Sringquelle, szökőforrás.
Spritzanwurf,
fecskendett
vakolat é.
Spritze, föcskendő gé.
Spritzenhaus, föcskendő ház.
Spritzenschlaucli, föcskendő
tömlő gé.
Spritzflasche, föcskcndőHüveg
v.
Spritzkupfer,
rézsziporka
ko.
Spritzwurf, föcskendett va
kolat é.
Spröde, rideg.
Sprodgíaserz, Sprödglanzerz,
stephanit, rideg eziistércz
á.
Sprödigkeit, ridegség.
Sprosse, létrafok b.
SprudelwSsche, habaró mo
só 3.
Sprudelwerk, habaró mii ko.
Sprühen, sziporkázni ko.
Sprühkupfer, rézsziporka ko.
Sprung, vetődés b.
Sprunghöhe, vetődés magas
sága 6.
Spule, orsó gé,
Spulmaschine, orsógép gé,
Spulrad, motóla kerék gé.
Spund, dugasz, eresz, eresz
ték.
Spundbohrer, dugaszfúró.
Spünden, egymásba eresztoni
(deszkákat) é.
Spundhobcl,
ereszgyalu,
eresztékgyalu é.
Spundpfahl, ercsztékcs karó
é.
Spundwand, védőfal b.
Spur = Leitung, vezeték &.,
Spur boi Augenöfen, csurgó
ko., Spur beim Probieren,
parány M , nyom.

S p u r b l e i , csurgatott ólom
ko.
Spuren =
Schmelzen
in
Augenöfen, szemes pestben
olvasztani ko.
SpurglStte, csurgatott mázag
ko.
Spurherd, csurgató tűzhely;
Spurherd vom Treibherd,
mázagos üzelőalj ko.
Spurkranz, kerék karima,
vezér karima gé.
Spurkupfer, csurgatott réz ko.
Spurmesser , csurgató kés ,
csurgó kés ko.
Spurnagel, vezérszeg 6.
Spurofen, szemes pest, csur
gató pest ko.
Spursclilacke, csurgatási sa
lak ko.
Spurstein, csurgatási kénv
ko.
Spurtiegel, csurgató tégely
ko.
Spurweite des Schienengeleises, vágány szélesség é.
Spurzapfen, álló csap gé.
Staat, állam.
Staatsamt, államhivatal.
Staatsanlehen, államkölcsön.
Staatsanwalt, államügyész.
Staatsbeamte, államhivatal
nok.
Staatskasse, közpénztár.
Staatsobligation, államköte
lezvény.
Staatspapiere, állampapírok.
Staatsschuld, államadósság.
Staatssecretsír, államtitkár.
Staatsteuer, állam adó.
Staatsverwaltung, közigazga
tás.
Stabeisen, ródvas ko.
Stabeisenfabrication,
rúdvasgyártás.
Stabeisenhammer,
rúdvaspőröly ko.

Stabeisenwalzen, rúdvas hen
gerek ko.
Stabeisenwalzwerk, rúdvashengermű ko.
Stabil, állókony.
Stabiler Arbeiter, állandó
munkás.
StaMlit&t, állékonyság gé.
Staeket, lóczpalánk é.
Stadel, pörkölő szín ko.
Stádium, szak, állomás.
Stadtbehörde, városi hatóság.
Stadthauptmann, városkapi
tány
Stadthaus, városház.
Stadtisch, városi.
Stadtrichter, városbíró.
Staffel, lépcső é.
Staffelförmig, lépcsőzetesen.
Staffelwalze, lépcsős heDger
ko.
Staffette, sürgöny.
Stagnation, tespedós.
Stalil, aczél.
Stahlarbeit,
aczélkészelés
ko.
Stahlartig, aczélnemü.
Stahlbcreitung, aczélkészelés
ko.
Stahlbildung, aczélkópződós
ko.
Stahlblech, aczéllemez ko.
Stahleeinentation, aczéledzés
ko.
Stahlcementivofcn, czeinentaczél pest ko.
Stahldrath, aczél huzal ko.
Stahleisen, bányász-ók aczélból b.
Stahlen, aczélozni; =
in
Sfcahl verwanden, aczéllá
változtatni ko.
Stahlerz, aczélércz ko.
Stahlí'abrik, aczélgyár ko.
Stahlfedér, aczólrugó, aczéltoll.
Stahlfeuer, aczéltüzhelz ko.

Stalilfrischen, aczélkészelés
ko.
Stahlfrisclierci,aczélkészelés,
aczélgyár ko,
Stahlgerbfeuer, aczélkévelő
tűzhely ko. '
Stahlhammer,
aczélhánior
ko.
Stahlhütte, aczélkohó, aczél
gyár ko.
Stahlluppe, aczélbocs ko.
Stahlplatte, aczéltalp.
Stahlpuddeln, aczélkavarás
ko.
Stahlraffinirfeuer, aczélké
velő tűzhely ko.
Stahlreiben,
aczél dörzsölés
ko.
Stahlschiene, aczélsín ko.
Stahlsehrei, aczélbocs ko.
Stahlstein, vaspát á., 1. Stahlerz.
StaMstich, aczélmetszet.
Stahlwaarcn, aczéláruk ko.
Stalagmit, álló csepegvény
á.
Stalaktit, függő csepegvény
á.
Stall, Stallung, istálló.
Stallbrücke, hídlás é.
Stallkrippe, jászol.
Stamm, törzs.
Stammcapital, alaptőke.
Stammholz, szálfa.
Stampel, bélyeg pv., — Stempel, támaszfa, oszlop 6.
Stampelbogen, bélyeges ív.
Stampelmarke. bélyegjegy.
StSmpelpflichtig, bélyegkö
teles.
Stampfe = Pochwerk, zúzó
mű z.
Stampfen, zúzni; todt stampfen, tönkre zúzni z., stamp
fen inder Gieszerei, dön
gölni ko.
Stampfer, zúzó legény; z. zú
zó eszköz; gé. döngölő ko,
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Stampfhaus, zúzó ház z.
Stanipíwerk, zúzó mű z. •
Stand, állás, lítszám.
StSnder, állvány gé.
StSndcrdeckc],4 állvány fedő
gé.
StSnderplatte, állványlap gé.
Standerrahnien, állványke
ret. gé.
StandesiMszig, rangjához
illő.
Standhaft, állhatatos.
Standlinie, alapvonal bm.
Standort, állás hely bm.
Standpunkt, álláspont bm.
Stange, rúd.
StSngeígnciss, szálkás gneisz
Stangenblei, rúdólom ko.
Stangenbohrer, rudas fúró b.
Stangenbruch, rúdtörés gé.
Stangeneisen, rúdvas ko.
Stangenende, rúdvég.
Stangengold, rúdarany ko.
Stangenhacken am Bohrapparat, ökörláb 6.
Stangenkunst, rudazat, rudas
mű, rudas szivatyú gé.
Stangenkupfer, rúdréz ko.
Stangenleitung, rudazat gé.
Stangenschlüszel, rúdkulcs
b.
Stangcnsilber, rúdezüst ko.
Stangenspath, Baryt á.
Stangcnstahl, rúdaczél ko.
Stangcnwerk, rudazat gé.
Stangenzinn, rúdon ko.
Stangenzirkel, rúdkörző bm.
Stangenzug, rudazat gé.
StSnglich, szálos.
Stanniol, ónlevél ko.
Stannit, ónrézvaskéneg á.
Stark, érős, vastag.
StSrke, erősség, vastagság.
Stark glítnzeiul, ragyogó.
StSrkung, erősítés.
Starr, merev.
Stiftig, folytonos.

StStigkeit, folytonosság.
Statik, sulyegyentan.
Station, állomás, álláshely.
Stationare Maschine, állósitott gép gé.
Statistik, statistika.
Stativ, állvány bm.
Stativkopf, állványfej bm.
Stfttte eines Kohlenmeilers,
szenitö hely erd.
Statthalter, helytartó.
Statthalterei, helytartóság.
Status des Personals, létszám.
Statut, alapszabály.
Staub, por.
Staubbeutel der Föriner, por
zacskó ko.
Stuberz, érczpor 6.
Staubförmig, poralaku.
Staubig werdcn, porladozni
bStaubkaik, avult mész pora
é.
Staubkohle, kőszénpor 6.
Staubladen, ereszalj é.
Staublaufer, targonezás 6.
Staubrost, porzó pörkölinény
ko.
StaubrSstung, porrá pörkö
lés ko.
Staubsack bei Gichfcgasleitungen, porzsák ko.
Staubsieb, sűrű szita ké.
Staucbarbeit, döngölés b.
Stauchcalibcr, szoritó üregezés ko.
Stauchdocke, vastagító padka
gé.
Stauchen, döngölni, b. Stau
chen beim Walzen, szorí
tani , ko. Stauchen beim
Schmieden, vastagítani gé.
Staucher, döngölő b.
Stauchhamiuer, bocspőröly
ko.
Stauchmaterial, döngölő
anyag b.
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Stauchplatte, vastagító lap
gé.
Stauchwcrk, döngölmóny b.
Staucn, torlasztani.
Stauhöhe, torlás magassága.
Stauncnswiirdig, bámulatos.
Stausatz, zártvizü köpű z.
Stauschütze, torlasztó zsilip
é.
Stauung, torlás.
Stauwasser, torlótt víz.
Stauwcite, torlás távulságu.
Staivvverk, torlasz.
Stearin, stearin.
Stearinsiiurc, stearinsav.
Steatit, steatit.
Stechbeitel, véső é.
Stecheisen, csapoló vas ko.
Stecheiscnkatzc, csapoló bak
ko.
Stechen, szúrni, csapolni;
Stechen dor Forrn, fúkatok
lejtése ko.
Stechender Cíescliniack, csipős íz v.
Steehhcrd, gyűjtő gödör ko.
Stceherspaten, metsző ásó.
Stechtorf, ásott tőzeg.
Steckbrief, nyomozó levél.
Stcckzirkcl, váltó körző.
Stefanit, stefanit, rideg ezüstércz á.
Stég, palló, ászokfa, 6. =
Hunsteg, csilletalp b.
Stegnagcl, vezetókszeg z.
Stcgrcifeiscn, kengyel vas ko.
Stehbolzen, állótámasz b.
Stehen, állani; Stehen des
Formsandes, összeállás ko.
Stehend = steil, meredek b.
Stehende Bank, álló sópad
sb.
Stehende Masehine, állósított
gép. gé.
Stehender Gtang, meredek
teiér 6.
Stehender Stoek, álló tömzs
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Stehpuit, támlaasztal.
Stehzapfen, állócsap gé.
Steii', merev.
Steifen beim Forincn , tá
masztani ; ko. Steifen, absteifen, kitámasztani b.
Stcifhcit, merevség.
Stcifigkeit der Seilc, kötél
merevség gé.
Stcigbaum, hágerőfa b.
Steige, hágcsó.
Steigeisen, hágóvas.
Steigen, hágni, emelkedni.
Steigcnd, emelkedő.
Stciger, aknász, akna ügyelő
6.
Steigern, felemelni, fokozni.
Steigkraf't, emelkedési erő
gé.
Steigoi't, emelkevég 6.
Steigrad, akasztó kerék gé.
Steigrohr,
felvezető
cső ;
Steigrohr mit Pratzcn, tal
pas emelő cső gé.
Sicigung, emelkedés b.
Steil, meredek.
Stein, kő ; feuerfester Steiu,
tűzálló kő; Stein = Lech,
kónv ko.
Steinblech. gátkö lemez ko.
Steinbiock, kőtuskó.
Steinbohrer, kőfúró b.
Steinbohrniaschine, kőfúró
gép gé.
Steinbrecher, kőfejtő.
Steinbrechinaschinc, kőtörö
gép. gé.
Steinbrueh, kőbánya.
Steinbuhne, kősarkantyú é.
Steindamm, kőgát é.
Steindruek, kőnyomat.
Steindmckcrei, kőnyomó in
tézet.
Stcindurchstechen, másodkönvolvasztás ko.

Steinextraction, kénvlúgzás
ko.
Steinform, köfúkatok ko.
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Steingrube, kőbánya é.
Steingrusz, kőmorzsa.
Steinliackc, kőcsákány é.
Steinhart, kőkemény.
Steinhaue, kővágó csákány
b.
Steinhauer, kőfaragó.
Steinhauerarbeit, kőfaragó
munka é.
Steinherd, kőalj ko.
Steinkern, kőimig f:
Steiilkitt, köragasz é.
Steinklaiumer, kökapocs é.
Stelnkohlc, kőszén á.
Steinkohlenbergwerk, kőszénbánya.
Steinkohlenflötz, kőszéntelep
6.
Steinkoklengas, kőszéngáz.
Stciiikohleiigrics, kőszénkulladék.
Steinkohlcngmbe, kőszónbánya.
SteinkohlenklSre, Stuinkohlenklcin, kőszénhalladók.
Stoinkolilenlager, kőszénte
lep b.
Steinkolílentheei') kőszénkát
rány.
Steinkohlenwerk, kőszénbá
nya.
Steinmasse, kőtftmog.
Steinmeiszel, kő véső é.
Steiuiuctz, 1. Steinhauer.
Steinmetzarbeit, 1. Steiuhauerarboit.
Steinöl, kőolaj á.
Steinpappe, köpapir é.
Steinpcriode, kőkorszak f.
Stcinpfeiler, kőoszlop é.
Steinpflaster, kőburkolat é.
Steinplatte, kőtábla é.
Steinrost, kónvpörkölmény
ko.
Steinsalz, kősó á.
SteinscJiiclite, kőréteg á.
Steinsclilaeke, kéuvsalak ko.

Steinsclileudermaschine, kőtöi-ő gép gé.
Steinselincider, kőmetsző.
Stcilischiittuiig einer Chaussee oder Eiseubalm, kavicsolás é.
Steiutreibofcn, kénvűző pest
ko.
StclurerSndornng, kónvolvasztás ko.
Steinzange, kőfogó é.
Stcinzeit, kőkorszak f.
Steinziistellung, olvasztókas
köbül ko.
Stellagc, polcz, állvány.
Stellbarer Falzhobc], állit
ható ereszgyalu é.
Stellbolirer, zum Bohrén von
Löchern von verschiedenen
Durchmesser, állítható fúró
Stellc, hely.
Stellenweise, helyenkint.
Stellkeil, állitható ók gé.
Stcllinuttcr, ellencsavartok
gé.
Stellrad, igazító kerék gé.
Stellradst&ndcr bei Wal/en,
szorítókerék állványa ko.
Stellring, szorító gyűrű, szo
rító karika gé.
Stcllschraube, igazító csávái
dé.
StellstSiidei* bei der Scheere,
szabályozó állvány ko.
Stcllvertretcv, helyettes.
StcIIzirkel, csavaros körző.
Stelze, gamó.
Stemnieisen, véső.
Steinmeii, támasztani, Lochstemmen, lyukat vésni é.
StempcI, támasztó oszlop; 6.
zúzónyil; z. lyukasztó tű
gé.
Stenipclende, oszlopvég b.
Stempelhamnier , nyilaspőröly, bélyegző ko.
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z.
Stempelsetzer, bánya áos b.
Stenograph, gyorsíró.
Stephanit,
ezüstsulfostibit,
ridegüvegércz á.
Sterbcfall, halálozás.
Sterbcn, meghalni.
Sterbe(]iuartal, halálozási ne
gyed.
Sterblichkeit," halandóság.
Stercometrie, tostmóréstan.
Steril, terméketlen.
Stcrnförmig, csillagalaku.
Sternrad, fogaskerék gé.
Stetig, folytonos; stetig wirkend, folytonműködő.
Stetigkcit, folytonosság.
Steuer, adó.
Steneramt, adóhivatal.
Steuereinnehmer, adószedő.
Stcuerfrei, adómentes.
Steucrhcbel, kormány rúd
gé.
Steuerpflichtig, adóköteles.
Stcuerrad, kormánykerék gé.
Steuerrepai'tition, adókive
tés.
Steuer ling, váltogatás gé.
Steuerungscylinder,
váltó
csó gé.
Steuerungshahn, váltó csap
gé.
Steuerungshebel, váltó emel
tyű, kormányzó kar gé.
Steuerungskoíben, váltó tolony gé.
Steuerungsinechanismus ,
váltó szerkezet gé.
Steuer ungsschieber,
váltó
tolóka gé.
Steuerungsstange, váltó rúd,
váltogató rúd gé.
Steuerungsveiitii, váltó sze
lep gé.
Steueruugswelle, váltó görönd gé.

Stich, csapolás, csapoló lyuk ;
ko. fiókgerenda é.
Stichbalken, fiókgerenda é.
Stiehcanal , csapoló csurgó
ko.
Stiehcisen, csapoló rúd ko.
Stich ti amin e, szúró láng gé.
Stichherd, gyűjtő gödör ko.
Stichloch, csapoló lyuk ko.
Stichineiszel, csapoló véső
ko.
Stichofen, zártmellű tégely
pest ko.
Stichöft'ivung, 1. Stichloch.
Stichprobe, = Schöpfprobe,
merített kérnie ké.
Stichpfropf beim Formeti,
dugasz ko.
StichsSge, lyukfűrész é.
Stichstange, 1. Sticheisen.
Stichtiegel, 1. Stichherd.
Stichtiegel ofeu, gy n j tőgöd rös
pest ko.
Stichtorf, 1. Stechtorf.
Stichwort, jelszó.
Stickgas, fojtó gáz.
Stickhü't, fojtólég.
Stickstoff, légeny, nitrogén
v.
Stiefel, szivatyú cső gé.
Stiege, lépcső é.
Stiegcnspiudel, lépcső orsó
é.
Stiegenstufe, lépcsőfok é.
Stiel, nyelv, szár.
Stift, szegeeske.
Stifter, alapító.
Stiftung, alapítvány.
Stigmaria, stigmaria f.
Stillstand, szünet.
Stilpnosiderit, 1. Göthit.
Stimme, szavazat.
Stimmen, szavazni.
Stimmen den Zug, léghuzainot szabályozni 6.
Stimmeumehrheit, szótöbb
ség.
Stinimfükig, szava-zatképes.
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S t i m n i u n g . hangulat.
Stimmzettcl, szavazati jeiry,
S t i n k k a l k , bitumenes mészkő
Stiiikstein, büdös mészkő f.
Stipendist. ösztöndíjas.
S t i p e n d i u m , ösztöndíj.
Stipulation, határozmány.
StirnflSchc, homlokzat é.
H t i r n h a n u n e r , fejős pőröly
ko.
S t i r n m a u e r , homlokfal é.
S l i r n r a d , fogaskerék gé.
Stiriiwaild, 1. Sfcirnmauer.
Stirnzapfen. homlokcsap gé.
Stöclliometrie, vegyaránytan
v.
Stoek, törzs, tőke, tuskó ; erd.
üllőtöké; ko. bélyeg, pv.
tömzs b.
Stockbau ,
Stockwcrksbau,
tömzsfejtés b.
Slöckelpflaster, tuskó burko
lat é.
Stííckelröstuug, tuskó pörkö
lés ko.
Stoekendc, tő véo erd.
S t o e k g e t r i e b e , fbgaskorong
gé.
Stockgewiclit, karossuly pv.
Stockpolierer,
bélyogesiszoló, bélyegtő csiszoló pv.
Stoekprobe, rudacskémle pv.
Stockrad, 1. Stoekgetriebe.
Stoekring beim Hammor,
tökeszorító ko.
Stocksclieere, tőkeolló gé.
Stockschcider, tömzsválaszték f.
Stoekschlackc, készelő salak,
verő salak ko.
S t o c k s p a n n r i n g , bél ycgtő fe
szítő karika pv.
Stocktasclienring, tőkekari
ka pv.
S t o c k t r i e b , főhajtás erd.
Stoekling des Holzes, száraz
korbadás.

Stockwerk, emelet é., tömzs
b.
Stockwerksbau, emeletes va
jas, tömzs vájás b.
Stockzins, tőbór erd.
Stockssirkel, rúdkörző.
Stoíf, anyag.
Stoffgemenge, anyagkoverek
/"•
Stoffreicll, anyagban bővel
kedő.
Stofl'verbindung, anyag vé
gy lilof
StoftVolken, anyagfelhők f.
Siollen, tárna b.
Stolleilbau, tárnamivelés b.
Stollenbetrieb,
tárnaüzem
b.
Stollcnbreite, tárnaszélésség
b.
Stolleilfeld , alt ár na telek
b.
Stollcnfeldort, tárnavájatvég
b.
Stollcnflrste, tárnafőte b.
Stollcnflügcl, tárnaág b.
Stollenliieb, tárnavájat b.
StolleilkOhe, tárnamagasság
b.
StolleJimiissig, tárnaszerüen
b.
Stolloninniidloch, tárnaszáj
b.
Stolloiincnntcs, tárnak ilenezed b.
Stollenpfcilcr, tárnagyárn é.
Stollenquersehnitt,
tárnaszelvény b.
Stollensliieb, tárnavájat 6.
Stollensíebentel, tárnaheted
6.
Stollensoble, tárnatalp b.
StoIIensteuer, tárnabér b.
Stolieiuihn, tárnamart b.
Stollenzíimneruiig,
tárna
ácsolat, tárna kötés 6.
Stollcnzins, tárnabér b.
Stölluer, tárnás b.
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Stoltzit, volfrám ólomércz.
Stoltzit á.
Stopfbüchse, zárpersely gé.
Stopfbüchsendeekel, zárlat
födél gé.
Stopfbüeksenkastcn, zárlat
szekrény gé.
Stopfbiichsenpackung, zárló
tömedók gé.
Stopfbüchsenring, zári6 gyű
rű gé.
Stopfbiichscnschranbe, zárló
csavar gé.
Stopfen einen Ofon, bedugni
osaplyuk.-it ko.
Stopfer,
Schwollenstopfer,
alátömő é.
Stopf hacke, tömő csákány é.
Stopfholz, dugaszrúd ko.
Stoppelbau, tarlózó váj ás b.
Stó'pselbohrer, dugófúró é.
Storchschnabel, másoló gép
bm., Storchschnabel zur tíeradfülirung, vezeték egyenközény gé.
Stören, zavarni.
Storniren, ellentételezni.
Storno, ellentétel.
Störung, zavaroilás, báborítás
/"•
Störung der Schichton, ré
tegek háborítása f.
Stosz, ütközés, lókés gé., mart
h.
Stoszbank, eresztő pad é.
Stoszban, pásztafejtés 6.
Stösze, lüktetések a., oldalak
b., kurzo Stösze, az akna
rövid oldalai; lange Stösze,
az akna hosszú oldalai b.
Stöszel, mozsártörő.
Stoszen, lökni, ütközni.
Stoszfllge, ereszték é.
Stoszhaeke, simító fejsze é.
Stosz haltén, egyenesen ha
ladni b.
Stoszheber, vízikos gé.

Stoszherd, lökőszér; continuirliscber Stoszherd, folyton
működő lökőszér z.
Stoszherdhebstange,
lökő
szér emelő rúdja z.
Stoszhobel, eresztő gyalu e.
Stoszkeil, ék gé.
Stoszkraft, lökőerö gé.
Stoszlatte, csapó Iécz é.
Stoszmaschinc, gyalugép gé.
Stoszplatte, kötőlap, talple
mez é.
Stoszraittel, rugólap ko.
StoszsSge, kézifűrész c.
Stoszschaufel, ütkíiző lapát
gé.
Stoszscheibe, védőkarika gé.
Stoszsclmelle, kötő talpfa
é.
Stoszstange, lökörúd z.
Stoszstempel, oldaloszlop b.
Stosz und Hebring, lökő és
emelő karika pv.
Stosz verschieszen, oldat lerepeszteni b.
Straf'bar, büntetésro méltó.
Strafbothe, bírságos küldött
6.
Straf bothenlohn,
bírságos
küldött bére b.
Strafe, büntosős.
Strafen, büntetni.
Straff, feszes.
Strafgeld, bírság.
StrSflíng, fogyencz.
Straflos, büntetlen.
Straflosigkeit, büntetlenség.
Strafschlcht, büntetési mű
szak b.
Strafsitznng, fegyelmi szék
b.
Stralil, sugár.
Strahlenbreehung, fénytörés.
Strahlend, sugárzó.
Strahllg, sugaras ko.
Strahlkies, 1. Markasit.
18*
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Strahlpumpe, sugárszivatyú
gé.
Strahlstein, sugárkő f.
Strapaze, fáradalom.
Straszbaunie, pályafák b.
Strasze, út é., paszta b.
Straszenanfseher, útügyelő
é.
Straszenbau, útépítés é., pásztafejtés b.
Straszencanal, útcsatorna é.
Straszendanim, úttöltés é.
Straszeneisenlbahn , közúti
vaspálya é.
Straszenkupfer, csurgatott
réz ko.
Straszenloconiotive, közúti
mozdony gé.
Straszennetz, úthálózat é.
Straszeniibergang, Kreuzung
von Strasze und Eisenbahn,
átjárás é.
Strate, réteg f.
Stratification, rétegzet.
Straubig, bozontos b.
Strauch, bokor.
Strazze, irka.
Strebbau, pásztaiejtés b.
Strebe, gyámfa b., paszta b,
Strebeband, gyámkötés é.
Strebebogen, gyámív b.
Strebekappe, gyámsüveg b.
Strebenbau,
pásztafej tés ;
Strebenbau mit broitem
(schmalem) Stosz , széles
(keskeny) pásztáju fejtés
6.
Strebenstosz, pásztavég b.
Strebepfeiler, gyámoszlop é.
Strebkolz, gyámfa b.
Strebsam, törekvő.
Streckapparat, nyújtó készü
lék ko.
Streokbar, nyújtható ka.
Strcckbarkeit, nyujthatóság.
Strecke, nyilam b., nyujtögép
ko., diagonale Strecke, átló

nyilam; schwebende Stre
cke, lejtő nyilam; streichende Strecke, szintes nyilam ;
Eörderstrecke, szállító nyi
lam ; Grundstrecke, alap
nyilam 6.
Streckeisen, nyújtott vas ko.
Streckeisenwagen, nyujtottvas taliga ko.
Streckeisen zeichen, nyujtottvas bélyegző ko.
Strecken, kinyuj tani ko.
Streckcnaufseher,
nyilam
ügyelő b.
Streckenbetrieb,
nyilam
üzem, nyilámhajtás b.
Streckenbreite, nyilámszélesség b.
Streckenchef, vasúti osztály
főnök é.
Streckenfirst, nyilámfőte b.
Streckenflügel, nyilámág b.
Streckenfördergefasz, nyilámszállítási edény b.
Strcckenförderung, nyilamszállítás b.
Streckengestánge. nyilamban
levő rudazat gé.
Streckengezhmner, nyilámácsolat b.
Streckenköhe, nyilámmagasság 6.
Streckenmauerung, nyilamfalazat b.
Streckenpfeiler, nyilámgyám
b.
Streekenscheider, nyilamválasztó 6.
Streekensohle, nyilámtalp b.
Streckenstoss, Streckenulm,
nyilámmart b.
Streckenzimmerung,
nyi
lam ácsolat, nyilam kötés
b.
Streckhaiumer, nyújtó pőröly ko.
Streckleere, nyújtási ürmér-
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ték, vastagsági űrmérték Strengilüssigkeit, nekéz ol
pv.
vadékonyság ko.
Streckofen, nyujtópest ko.
Strcubüehse, porzó tartó.
Streckpresse, nyújtó szorító, Streuholz, hídlásfa é.
hengerszorító pv.
Streukupfer, rózsziporka ko.
•Streckwaare, nyújtott áru Steusand, porzó.
ko.
Streusandbüchse, 1. Streu
Strcckwalze, nyújtó henger
büehse.
ko.
Strieh, karczolat á.
Streckwerk, nyújtó mű ko.
Strieheisen, csapóvas.
Streckzciehen, nyújtó jogy Striehnadel, próbatű ké.
ko.
Strichprobe, karczolatpróba
StreichbSume, vezető geren
ké.
dák 6.
Strichstein, próbakő ké.
Strciclibrctt bei der Förme- Striek, kötél.
Stricte, szigorúan.
rei, csapó lócn ko.
Striegel, csap tógátaknái e.
Streicheiscn, csapó vas ko.
Stx'cichen, csapás, vonulás, Striegelsehacht, csapakna é.
vonulat, irány b.
Strohdach, szalmafödél é.
Strcichonde Strecke, csapás Sti'Oin, folyam, áram.
Sroniapparat, árasztó mű z.
szerinti nyilam b.
Strechendcs Féld,
csapás Strombett, folyammeder.
Strombreeher, sarkantyú é.
menti telek b.
Streicliholz, csapófa.
Síromén, áramlani.
Streiehnadel, próbatü ké.
Stromeyerit,
ezüstrózkéneg
á.
Strcichstein, próbakő ké.
Stromsetzmaschine, vízsuga
Strcichtorf, simított tőzeg.
ras ülepítő a.
Streichungslinie, csapás vo
Strömung, áramlás.
nala b.
Streielmngsstundc,
Strei- Strontian, strontian.
chungswiukel,
csapásszög Strossbaum, hoszgerenda c.
6.
Strossenban =
Sohlenbau,
Streifen auf Mineralien, sá
talpfejtés 6.
vok á., Streil'en die sich Strosscnulinbau,
talpoldal
bei sclilechtem Eisan abfejtés 6.
lösen, foszlány ko.
Struetur, alkat, szerkezet,
szövezet, szöveg; körnige
Streifiges Roheisen , sávos
Struetur, szemcsés; faserinyersvas ko.
ge Struetur, rostos ; blattStreifschicne, vezetéksín gé.
rige Struetur, leveles szö
Strcit, vita.
vezet f.
Strciten, vitázni.
Stubengelehrte, szobatudós.
Streitf'rage, vitatárgy.
Stuccatur, művakólat é.
Strcitig, vitás.
Stuccaturboden, födóny é.
Streitsüehtig, veszekedő.
Stuccaturgyps, vakolatgipsz
Strcngc, szigor.
é.
Strcngflussig, nehezen olvadó
StUck, darab; beim Stückko.
ofonbetrieb, bocs ko.
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Stückarbeter, darab számra
dolgozó gé.
Stiickeln, darabolni.
Stiickelung, darabolás.
Stückgalmci, darabos horganyércz.
StűCkkohlc, darabos kőszén
Stückofen, hevenypest ko.
Stiickofcnarbeit, hevenypesti
olvasztás ko.
Stückwcisc, darabonként.
Studien, tanulmányok.
Studienfond, tanalapítvány.
Studienjahr, tanév.
Studienptan, tanterv.
Studiren, tanulni.
Stufe, lépcső, fok é., = Erzstufe, ásványpéldány, órczpóldány ; Stufo = Gedingstufe, saakmányjegy b.
Stufcnfolgc, fokozat.
Stufcnrolle, lépcsős korong
gé.

Stuí'enweisc, fokonként.
Stuffenbohrcr, jegyfúró 6.
Stuffenliamincr, idomító ka
lapács b.
Stufferz, darabos érez b.
Stuhl, szók; der stehende
Stuhl, álló fedélszék é., der
liegende Stuhl, fekvő fe
délszék é.
Stuhlbezirk, járás.
Stuhlf'ettc, szókkoszorúfa é.
Stuhlrichter, szolgabíró.
StuhlsSuIe, szókoszíop e.
Stuhlschwelle, széktalpfa é.
Stulpe, hajtóka gé.
Stulpkolben, höj tokás tolony
gé.
Stulpliederung ,
haj tokás
zárlat gé.
Stümper, kontár.
Stümpern, kontárkodni.
Stumpf, tompa.
Stumpfmachen ein Werkzeug, eltompítani gé.

Stuinpfwinklig, tompaszögű.
Stunde, óra.
Stundcabnchnien, fokot le
olvasni tájolón bm.
Stundenkreis, fokkor tájolón
bm.
Stundcnring, fokkor tájolón
bm.
Stündlieh, óránkönt.
Stupid, buta.
Stupiditat, butaság.
Stupp == Quecksilberschwárze, higanykorom ko.
Sturm, zivatar.
Sturmband, szélkötés é.
Sturz, omlás.
Sturzabthcilung, gurító to
rok v.
Stnrzblech, vékony vasle
mez ko.
Sturzboden, deszkafödény é.
Sturzbühne, hányó állvány,
kiborító állás b.
Stiirze, lemez lapóezok ko.
Stürzen, buktatni b.
Stürzer, buktató b.
Stürzcrmeister, szállító mes
ter 6.
Stiirzcrrad, buktató kerék
b.
Stiitzerradhaggen, buktató
kerék horga 6.
Sturzgitter, buktató rács b.
Sturzhaggen, buktató horog
b.
Sturzhöhe, hányó magasság
b.
Sturzkette,
Sturzschürze,
buktató láncz b.
Sturzofen, buktató pest ko.
Starzplatz, hányótőr b.
Sturzrad, buktató kerék b.
Sturzrollc, gurító b.
Stfirzscbaufe.l, forgató lapát.
Sturzschutt, gurító b.
Sturzsieb, vetőszita.
Sturztraiu,
födénygerenda
é.
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Stürzung, érczhalniozás 6.,
bányavám b.
Stürziingsbuch, érczhalmozási jegyzőkönyv b.
Sturzvorrichtung, ürítő ké
szülék, buktató készülék
6.
Sturzwagen, buktatő csille
6.
Stiitzbalken,
gyámgerenda
é.
Stützbogen, gyáinboltozat é.
Stutze, Stutzenglas, henger
üveg.
Stiitze, támasz, gyám é.
Stützen, megtámasztani é.
Stutzenrohr, rövid cső.
StutzensSulenschuh
am
Krabn, oszlopsaru ko.
Stiitzenschuh, támaszsaru é.
StiitzenstHiidcr bei Hobelmaschinen, szánalj tartó áll
vány gé.
Stützkcgel am Tbür- und
Fensterbeschlag, sarokvas
é.
Stiitzmaucr, támaszfal 6.
Stiitzpunct, támaszpont.
Stützzapfen, támaszcsap gé.
Styl, irály, modor.
Stylistík, irálytan.
Subaltern, alattvaló.
Subapcnninenformatíon ,
subapennini kópződvóny f.
Subarenda, albérlet.
Subarendator, albérlő.
Subhastation, árverés.
SubjectivitSt, alanyiság.
Subjournal, alnapló.
Sublimat, lengitmény v.
Sublimation, föllengités ».
Sublimationsproduct, len
gitmény v.
Sublimiren, föllengítni v.
SublimirgefSszofen, föllengitő edénypest ko.
Sublimirofen, föllengitő pest
ko.

Subordination, alárendeltség
Suboxyd, aléleg ».
Subrector, aligazgató.
Subscribent, aláiró.
Subscription, aláírás.
Subsilicat, alszilikát ko.
Snbsilicatsehlacke, alszili' kátsalak ko.
Subsistenz, élelmi állapot.
Substanz, anyag.
Substituiren, helyettesítni.
Substitut, helyettes.
Substitution, helyettesítés.
Substrat, tárgy.
Subtangente, alérintő.
Subtil finom.
SubtilitSt, finomság.
Subtractíon, kivonás.
Subtractionszeichen, kivo
nási jel.
Subtrahiren, kivonni.
Succcssiv, egymásra követ
kező.
Success, siker.
Suecurs, segély.
Succussorisch, lüktető.
Sucher, kereső 6.
Suchcn, keresni.
Suchort, kutató vájátvég 6.
Suchstollen, kutató tárna b.
Sucbstrecke, kutató nyilam
b.
Síid, Sftden, dél 6.
Sudhtttte, sóföző ház sb.
Siidlicli, déli délszaki 6.
Sudofen, forraló kemencze
pv.
Südost, délkelet b.
Südöstlich, délkeleti 6.
Sudpfanne, sóüst sb.
Sudpol, délsark 6.
Sudsalz, főzött só sb.
Sudschaale, forraló csészepv.
Sudschaffel, • forraló dézsa pv.
Sudwerk. sófőző mű sb.
Sudwerkskunde, sófözéstan
sb.
Südwest, délnyugat b.
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Südwestlich, délnyugati b.
Sudwürdig, főzésre érdemes
sb.
Sufficient, elegendő.
Sülte, kisóret.
Sujet, tárgy.
Sulfat, kénület v.
Sulfid, kóneg v.
Sulfuret, kénecs v.
Sulfosalze, kónsók v.
SulfosSuren, kóncssavak v.
Sulfuration, kónezés, kénü
lés v.
Suluschlacke, szulusalak ko.
Sttluschmelzen, szuluolvasztás ko.
Suluschmicde, szulukószelós
ko.
Summariseh, összes, összefog
lalt, sommás.
Sunimarium, főösszeg, fog
lalat.
Sumnie, összeg.
Siimmircn, összeadni, össze
foglalni.
Sumpf des Bcliachtes, aknafenék, liabzó 6., Sumpf eines
Ofens, pestgübü, Sumpf cines
Herdes, gyüjtö gödör ko.,
Sumpf bei Poehwerken, tó
csa 2.
Sümpfen, vizet kimeríteni b.
Snmpferz, mocsárérez, limonit á.
Sumpf'gas, mocsárlég.
Sumpfig, mocsáros.
Sumfkasten, víztartó b.
Sumpfofen, gübaspest ko.
Sampfplatte dcs Flammenofens, tűzhely alaplap ko.
Sumpfrohr, fenékoső b.
Sumpfsatz, fenékszfcvatyú b.
Sumpfschlich, iszapmara a.
Sumpstrecke, habzó nyilam,
fenék nyilam 6.
Sumpi'wasser, fenékvíz b.
Superaediflcat, felül épít
mény,

Superarbitriren, felülvizs
gálni.
Superficiés, felszín.
SuperioritSt, felsőségi
Supermangel, felülhiánylat.
Siipcrnnmerür, számfeletti.
Superplus, fölösleg.
Superrevision, felülvizsgálat.
Supplcmcnt, kiegészítek.
SupplcnicntSr, kiegészítő.
Supplent, helyettes.
Support, szán, szánalj gé.
Supportsaulc bei Hobelmasehinen, szánalj oszlop gé.
Supportstütze bei Hobelmaschinon, szánaljtartó gé.
Suppositum, elöíoltétel.
Surrogat, pótlószer.
Suspcndireii, felfüggeszteni.
Snspenso-Post, függőben levő
tétel.
Suspiciös, gyanús.
Sustentatioil, fentartás.
Süszwasseribrmationeii, édes
vízi képződvények f.
Süszwassergebilde, édes vizi
képződmény.
SHszwasserkalk, édes vizi
mészkő f.
Süszwasserleltung, édes víz
vezeték.
Süszwasscrquarz, édes vizi
kvar'cz f.
Sycnit, szienit á.
Sycnitgranit, szienitgránit f.
Syenitporphyr, szienitporfír
/"•
Sylvanit, aranyezüsttellurit,
irásórcz á.
Symbol, jelkép.
Syinmctrie, aráuyzat, összehangzat.
Symiuetrisch,
arányzatos,
összehangzatos.
Syinptom, jelenség.
Synoniiu, basonértelmü.
Synopsls, átnézet.
Syntficsc, összevetés.

— 2^1 —

Synthetisclier Weg, össze
vető mód.
System, rendszer.
Systematisch, rendszeres.
Systemisiren, rendszeresítni.
Systemlos, rendszer nélkül.
Systeinlosigkeit,
rendszerhiány.

T.
Tabellarisch, rovatos, táblá
zatos.
Tabelle, kimutatás táblázat.
Tachel = Deul, bocs ko.
Tact, tapintat.
Tactlos, tapintatlanság'.
Tadel, feddés.
Tadelhaft, hibás.
Tadellos, feddhetetlen.
Tadeln, feddeni.
Tafel, tábla.
Tafelförinig, táblás.
Tafelscheere, lemezolló ko.
Taí'elsehiefer, táblapala f.
Tag, kül, fölszínt 6.
Tagarbeit, külmunka b.
Tagaufnahme, külmérés bm.
Tagiban, fölszintes mivoles b.
Tagbergwerk, külbánya.
Tagbruch, omlás a fölszinten,
horpadás, sülyedés b.
TageMatt, napi lap.
Tagebuch, napló.
Tagedienst, nappali szolgálat
b.
Tageinbau, fölszintes nyitTány b.
Tagereise, egynapi út.
Tagerz, fölszinti érez b.
Tageslicht, napvilág.
Tagesordnung, napi rend.
Tagespresse, napi sa.jtó.
Tagewachter, nappali ör.
Tagewerk, napi munka.
Tagförderung, külső szállitás b.
Taggang, fölszintes telér 6.

TaggebSude, külépület b.
Taggebirge, fölszinti kőzet b.
Taggegend, fölszinti vidók.
Taggehalt, napidíj.
Taggeld, napidíj.
Taggraben, külső árok 6.
Taggrsinze, fölszintes határ
b.
Tagkutinann, külfelőr, külügyelő b.
Tagkarte, fölszinti térkép b.
Tagkranz, aknaszáj kerete b.
TSglick, naponként.
Taglohn, napszám, napi bér.
Taglöhner, napszámos.
Tagluft, küllóg b.
Tagmanipulation, külső ke
zelés b.
Tagmasz, fölszinti bányatelek
b.
Tagpuiupe, külső szivatyú b.
Tagrösefie, külső árok 6.
Tagsatzung, tárgyalási ha
tárnap.
Tagsckacht. külakna, fölszinre nyíló akna b.
Tagscliicht, külső munkaszak
b.
Tagschreiber, díjnok.
Tagstollen, külső tárna, fölszinre nyiló tárna 6.
Tagstrecke, fölszinre nyíló
része a tárnának b.
Tagstüek des Stollens oder
Sehachtes, torkolat b.
Tagventil bei Wassersaulenmaschinen, külső szelep gé.
Tagwasser. külső víz b.
Tagzimmerling, külső ács b.
Tagzug, külső huzat bm.
Talent, tehetség.
Talentvoll, tehetségei.
Talg, faggyú.
Talk, talkkő á.
Talkartig, talkszerű f.
Talkerde, keserüföld á.
Talkglimmer, talkcsillám f.
Talkschiefer, talkpala f.
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Talkspatk, Magncsit á.
Tangente, érintő.
Taagentenboussole, érintői
tájoló bm.
Tangentialkraft, érintői orő.
Tangiren, érinteni.
Tanne, fenyufa erd.
Tanneiibaumstahl, dreimal
raítlnirter Stahl, fenyő
aczél ko.
Tannenit, rézbizinutkéneg á.
Taimemrald, fenyüerdö erd.
Tantléme, jutalék.
Tapiroporcus, tapiroporeus f.
Tara, göngyöletsuly.
Tarif, árjegyzék árszabály.
Tarifmteig, árszabás szerint.
Tariren, göngyöletet egyen
súlyozni.
Taschenbohrer, füles fúró b.
Taschenbuch, zsebkönyv.
Taschenkelle, merőké ko.
Tascliennivelíirinstruiuent,
lejtező zsebműszer bm.
Tastzirkel, öblös körző gé.
Taub, meddő b.
Taube Berge, meddő törees
6.
Tauber Ort, meddő vájátvóg
6.
Taubes Grestoin, meddő kőzet
6.
Taubes Kom, meddő szemecs
ke ».
Taubes Mittel, meddő köz b.
Taucherkolben, búvártolony
gé.
Taucherpumpc, búvár szivatyú gé.
Taufname, keresztnév.
Taufschein, keresztlevél.
Taugeiflchts, semmire való.
Tauglieh, alkalmatos.
Tausch, csere.
TSuschen, ámítni.
TauschgeschSft, csereüzlet.
Tftuseliimg, csalódás.
Taxation, becslés.

Taxator, becsló.
Taxe, díj.
Taxfrei, díjmentes.
Taxodium, taxodium f.
Taxus, tiszafa erd.
Technik, műegyetem.
Techniker, műegyetemi hall
gató, technikus.
Technisch, mütani, müipari,
műszaki.
Technischer Ausdrnck, mű
szó.
Technologie, ipar mütan.
Tegel, tályog, agyag f.
Teicli, tó.
Teichbassin, tómedencze.
Toiehbau, tÓépités.
Teichdamni, tógát.
Teiehgerinne, tócsatorna.
Teiehgraben, tóárok,
TeichgrSber, tóásó.
Teiclisohle, tófenék.
Teichspiegel, tó színe.
Teichspindel, tózár orsó gé.
Teichstatte, tóhely.
Teiehsuinpf, tófenék.
TetchwSrter, tóőr.
Teichwasser, tóvíz.
Teich = Luppe, bocs ko.
Telegramul, gyorshír, jelzett
hír.
Telegraph, gyorshírező, hír
jelző.
Telegraphenauit, gyorshíre
ző hivatal, hírjelzö hivatal.
Tclegraphenstation, gyors
hírező állomás, hírjelző állo
más.
Teleghraphiren,
gyorshírt
adni, birt jelezni.
Teleskop, messzelátó cső.
Teller, tányér.
Tellermetall, égetett fnesorezüst ko.
Tellersilber, égetett foncsorezüst ko.
Tellerventil, tányérszelep gé.
Tellur, tellur ».'
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Tellurblei, tellurólom.
Tellurerz, tellurórcz b.
Tellursilber, tellurezüst.
Temper = Register, szabály
zó szelep ko.
Teuiperatur, hőmérsék.
Temperaturwechsel, hőinérsékváltozás.
Tempern, lágyítni ko.
Temperofen, lágyító kemencze ko.
Temperpfenzange, tégelyfo
gó ko.
Teniporar, ideiglenes.
Temporisiren, időzni.
Tendenz, czélzat.
Tendenziös, czélzatos.
Tender, szerkocsi gé.
Tennantit? rézvassulfarzenit,
arzénfakóércz á.
Tentacnliten,
tcntaculitek

f-

Terasse, foktér.
Terassenartig, lépcsőzetes.
Terebratula, terebratula f:
Termin, határidő.
Terminologie, műnyelv.
Terrain, földterület.
Terrainkentniss, térismeret.
Terrainverhaltnisz,
térvi
szony.
Territórium, birtokbatár.
Terti&r, harmadkori f.
TertiSre Periode, harmad
kor f.
Tesseralkies, kobaltkovand,
arzénkqbalt á.
Tesseral System, szabályos
rendszer á.
Testasche, Testherd, Testniasse, szikkacs, üzelő tűzhely
anyaga ko.
Teste, Testschale, Testschüssol, szikkacs csésze ko.
Testiinonium, bizonyság.
Testring, tűzhelykeret ko.

Tetartoé'drische
€restait,
negyedes alak á.
Tetradymit,
tellurbizmut,
tetradymit á.
Tetraéder, tetraéder, négyes
alak á.
Tetrafe'drit, rézsulfosfcibit, fakóércz á.
Tetragonale Prismen, négy
zetes oszlopok á.
Tetragonale Pyranüde, négy
zetes piramis á.
Tetragonales Skalenoeder,
négyzetes sánta á.
Tetragonales System, négy
zetes rendszer á.
Tetragonales Trapezoeder,
négyzetes trapezoeder á.
Tetrakishexaéder, négyszerhat-huszonnégyes á.
Tetrakontaoctaéder, negyvennyolczas alak á.
Teufe, mélység b.
Text, szöveg.
Textirung, szövegezés,
Textur, szövedék, szövezet.
Texturerseheinungen, szö
vegbeli jelenségek f.
Thai, völgy.
Thalbildung,
völgyképző
dés.
Tkaler, tallér.
Thalgehange, begylejtő.
Tkalgrund, völgyfenék.
Thalmulde, völgyteknő f.
Thalrinne, völgycsatorna, fo
lyó völgy f.
Thatbestand, tényálladék.
Thaterhebung, tényfölvétel.
ThStig, tevékeny
TkStigkeit, tevékenység.
Thatkraft, eréjy.
TtStlickkeit, tettlegesség.
Thatsache, tény.
Theer, kátrány.
Tkeeranstrich, kátrányozás.
Theeren, kátrányozni.
19
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Theeroftn, kátránykemencze.
Theerpappe,
kátrányozott
papir é.
TheiI, rész.
Theilbar, osztható.
fheillbarkeit, oszthatóság.
Theillbetrag, rószöszlet.
Theillbrett, zagy osztó z.
Theileisen, osztóvas.
Theilen, osztani, Erze theilen, erezet mérni b.
Theilhaber, részes.
Theilkreis, fokkör bm., Theilkreis eines Ratles, osztókör
gé.
Theilmaschine, osztógép gé.
Theilmesser, osztókés.
Theilnahme, részvét.
Theilnehmen, résztvenni.
Theilnehmer, részes.
Theilpunkt, osztály pont.
Theilrissü, osztókor gé.
Thcilsand der Pör mer, ozztóanyag ko.
Theilstrich, osztó vonal.
Theiltafel, zagyosztó a.
Theilung, osztás, osztály, Erztheilung, érez mérés 6.
TkeilungsflSche, szelőlap á.
TheiJungsgestalt, szelvény
alak á.
TheiJungsrichtung, szelvény
irány á.
Theilungsstrecke, osztó nyi
lam 6.
Tkeilweise, részenként, rész
ben.
TheiMrkel, osztó körző gé.
Thema, tárgy.
Theodolit, szögmérő bm.
Theorein, tantétel.
Theoretisch, elméleti.
Theorie, elmélet.
Therme, hőforrás.
Thermometer, hőmérő.
Theuer, drága.
Theuerungszulage, drágasági
pótlék.

Thierisclie Resté, állati ma
radványok f.
Thon, agyag; l'euerfester Thon,
tűzálló agyag.
Thonartig, agyagnemű.
Thonhohrer, agyagfúró 6.
Thoneisenstein, agyagvaskő,
limonit á.
Thonerde, timföld á.
Thongliuiinerschiefer, agyag
csillámpala f.
Thongrube, agyagbánya.
Thonhaltig, agyagtartalom.
Thonig, agyagos.
Thoniger Sandstein, agyagos
homokkő f.
Thoniger Sediment, agyagos
üledék f.
Thonknetniasehine, agyag
gyúró gép gé.
Thonsehiefer, timpala á.
Thonscklamm, agyagiszap f.
Thonschleder, gyúrott agyag
ko.
Thonstein, agyagkö, meg
keményedett, agyag f.
Thonsteinporphyr, agyagkőporflr f.
Thontiegel, agyagtégely.
Thonwaaren, agyagáruk.
Thor, kapu.
Thorband, kapupánt é.
Thorfliigel, kapuszárny é.
Thorheit, esztelenség.
Thorkegcl, kapusarkvas, ka
pu forgó vas é.
Thorpfoste, kapufélfa é.
Thorschlosz, kapuzár é.
Thorschlüssel, kapukulcs é.
Thorschwelle, kapuküszöb é.
Thron, trón.
Thunlichkeit, lehetőség.
Thür, ajtó é.
Thüraiigel, ajtósark é.
Tliüriband, ajtópánt é.
TMrbekleidung, ajtóbóllés
é.
Tniirfoescklag, aj tó vasalás é.
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Thürblende, vakajtó, fülke é.
Thttrflügel, ajtószárny é.
Thiirhebel bőim Puddelofen,
ajtó emelőkar ko.
Tkürhebelstange beim Pud
delofen, ajtó emelök ar rúd
ja ko.
Thürhebelstiitzc beim Pud
delofen, ajtóemelőkar tá
masza ko.
TMrkappe, ajtó süveg b.
ThUrkegel, ajtósark é.
Thürl, ajtóka.
TMrrahmen, ajtókeret é.
Thiirstock, ajtófél é., rakasz
ajtókötés b.
Thürstockzimmerung,
rakaszkötés, ajtókötós b.
Thiirverkleidung, ajtóbéllés
é.
Tief, mély.
Tiei'bau, mélymivelós 6.
Ticfbaugrube, mélybánya b.
Tiefbauschacht, mély akna 6.
Tiefbausohle, mélyszint 6.
Tiefbanstollcn, mély tárna b.
Tiefbohrung, mélyfúrás b.
Tiefe, mélység.
Tief'en, melyítni ko.
Tiefgabel, mélyítő villa ko.
Tiefnammer, mélyítő pőröly
ko.
Tiefhammergabel, üllökar ko.
Tief'stes, legmélyebb szint b.
Tiefvvaare, mélyített áru ko.
Tiegel, tégely ko.
Tiegelabstreicheisen, fölzékszedő ko.
Tiegeldeckel, tógelyfedő ko.
Tiegeldreifusz, tégely háháromláb pv.
Tiegelgieszerei, tégelyöntés
ko.
Tiegelgusz, tégelyöntet ko.
Tiegelkranz, tógelykoszorú
po.
Tiegelkratz,
tégelytapadék
ko.

Tiegelofen, tögelypest ko.
Ticgclprobc, öntetkómle ké.
Tiegelprobierofen, tógelyes
kémlőpest ké.
Tiegclschlacke, tégelysalak
ko.
Tiegelschmelzen,
tógelyolvasztás ko.
Tiegelzange, tégelyfogó ko.
Tiegelzirkel, tégelyfogó ko.
Tilgungsfond, törlesztési alap
Tilgungsgurtc,
törlesztési
részlet.
Timarit trachitzöldkő, timarit f.
Tinte, ténta.
Tintenf'asz, téntatartó.
Tippelbaum, fdénygerenda é.
Tippelboden, gerenda födény
é.
Tirolit, rézbab á.
Tisch, asztal.
Tischblatt, asztallap bn.
Tischlcr, asztalos.
Tischlcrarbeit, asztalos mun
ka.
Titán, titán v.
Titaneisen, Titaneisenerz, Titaneisenstein,f
titanvaskő
menaccanit á.
Titel, czím.
Titelblatt, czímlap.
Titelsueht, czímvágy.
Titre, kómlési adag, próba
adag ké.
Titrirmethode
térfogatos
kémle ké.
Tjtrirprobe, térfogatos kémle ké.
Titular, czímzetes.
Titulatur, czímezet.
Tituliren, czímezni.
Tod, halál.
Todesfall, halálozás.
Todesgefahr, életveszély.
Todt, halott.
Todtbrennen,
agyonégetni
ko.

Todtes Féld, vajasra nem
méltó telek b.
Tódte Wetter, álló lég b.
Todtgebaut, teljesen lefejte
tett 6.
Todtgepocht, tönkre zúzatott
z.
Todtgestampi't, tönkre zúza-tott z.
Tb'dtlich, halálos.
To'dtsöMige Strecke, egészen
Vízszintes nyilam 6.
Todtsprechen eine Grube,
vajasra érdemetlénnek nyil
vánítani b.
Toisiren, toazirozni.
Tollkühn, vakmerő.
Tombak, tompák.
Toaibazit, 1, Gersdoríit.
Tonne, tonna, bödön, kád.
Tonnengeblase, kánfúvó ko.
Tonnengewölbe dongabolto
zat e.
Tonnenholz, sikló lécz b.
Tóiuieniatten, sikló lécz 6.
Tonnenleitung, bödönvezeték 6.
Tonnlage, lejtés b.
Tonniagig, lejtős 6., Tonnlagiger Scbácht, lejtő akna
b.
Tonnlaglinic, lejtési vonal,
dőlési vonal bm.
Töpas, topáz, á.
Topasfels topázszikla /.
Töpferárbeit, fazekas munka
é.
TBpferthon, fazekas agyag/.
Topfgieszerci, edényöntés ko.
Topographie, helyrajz.
Topographfecli, helyrajzi.
Torbernit, Torberit, urán rózhydrophosphát á.
Torf, tőzeg á.
TorfWhfer, tőzegfúró.
Torfcoke, szenített tőzeg ko.
Torffeuerung, tőzeg tüzelés
ko.

Torí'grund, tőzeg láp.
TorfkOhle, tőzegszén.
Torfkohlenhoenofen, tőzeg
szénnel olvasztó ko.
Torfkohlenofen, tőzegszenitő
kemencze ko.
Torfmoor, tőzegláp.
Torfstechen, tőzeget ásni.
Torístccherei, tőzeg ásás.
Torsion, csavarás.
Torsionsfestigkeit, csavarási
szilárdság gé.
Torta, bei der amerikanischen
Haufenamalgamation, fon
csorhalom ko.
Totál, összes.
Totalaúftrand, összesköltség.
TotalgefalJe, összes esvény,
összes esés.
Totalsummc, főösszeg, egész
összeg.
TotalvermSgen, összesvagyon
Tour, fordulat gé.
Trace, nyom é.
Trachydolerit, trachidolerit

f-

Trachyt, tracbít á.
Trachytgrünstein, trachítzöldkő, timarit f.
Trachytporphir, liparit, trachitporfir /.
Traeiren, nyomjelezni bm,
Traciruüg, nyomjelzés bm.
Tragbalken, gyámgerenda é.
Tragband, gyámköztés é.
Tragbar, hordozható.
Tragbogen, talpív é.
Tragbrücke, gyámhíd gé.
Tragen, hordani, elbírni é.
TrSger, gyámfa, gyámvas é.
Tragerlolin, vitelbér.
TragfSMgkeit, elbírhatás é.
TrSgheit tehetlenség gé.
TrSgheitsmodul, tehetlenségi
mérték gé.
TrSgheitsmoment, tehetlőnségi hatány gé.
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Tf agkraft, elbirhatási erő é.
Tragkranz, vállkáva b.
Tragmodtil, elbirhatási mér
ték é.
Tragpfciler, gyámoszlop i.
Tragstein, vállkő é.
Tragstempel, gyámoszlop b.
Tragvermögen , elbirhatás
é.

Tragweite, kihatás.
Tragwerk, palló b.
Tragzapfen, gyámcsap é.
Train, vonat.
Tram, gerenda é.
Trampeleisen, sínvas b.
Tramschliesze, gerenda ka
pocs é.
Tramstich, fiókgerenda é.
TrSnken = impragniren, áz
tatni.
Transaction, alku, egyezség.
Transíeriren, áthelyezni.
Transformation, átalakulás.
Transitoriseh, átmeneti.
Translator, fordító.
Translatum, áttétel.
Transmission, átvezetés gé.
Transmissionsrad, átvezető
kerék gé.
Transmissionsriemen, átve
zető szíjj gé.
Transmissionscheibe, átve
zető korong gé.
Transport, szállítás, a (szám
vitelben) átvitel.
Transportabel, hordozható.
Transporteur, áttevő szög
mérő bm.
Transportkosten, szállítási
költség.
Transportinittel,
szállítási
eszköz.
Transportwagen, szállító sze
kér.
Transversale, átszelő.
Transyersalmaaszstab, átsze
lő mérték bm.
Trapcz, dülény, trapéz.

Trapezoid, trapezoid.
Trappgranulit, trappgranulit

fTrass, trasz f.
Traubenblei, mimetit á.
Traabenförniig, fürtös.
Traufbühne, eresz b.
Trauf'e, eresz é.

Trauf'enbude, eresz b.
Traufendach, eresz b.
Traufrinne,
Traufröhre,
ereszcsatorna «.
Trauschein, esketési bizonyít
vány.
Traverse, kereszti-úd gé.
Treeken, csillézni b.
Treckjunge, csillér.
Treffend, találó.
Treí'flich, jelesen.
Treibabtheilung, szállító to
rok b.
Treibachse, hajtó tengely gé.
Treibarbeit, üzelós ko.
Treibasehe, üzőkehainu ké.
Treibcylinder, hajtó henger
gé.
Trefbelohn, üzelósi bér 6.
Treiben, üzelni (ólmot) ko.
szállítni (aknában) nyila
mét vájni, verni, mélyíteni
ko.
Trcibcr, üzelő ko.
TreiMSusteJ, sulyok 6.
Treibgefasz, szállító edény
b.
TreibgetSngc, ható rudazat
gé.
Treibhammer, melyitő ka
lapács ko.
Treibhaus, üzelöház ko., ak
nához b.
Treibherd, üzelő tűzhely ko.
Treibherdesse, üzelő kémény
ko.
Treibherdhaggen, üzelő ho
rog ko.
Treibhcrdkranz, tüzhelykoszorú ko.

Treibhördstöszel, üzalőtüzhely döngölő ko.
Treibherd Ziehring, üzelötüzhely szorító ko.
Treibholz, üzelő fá ko.
Treibhut, üzelő kupak ko.
Treibkutaufzug, üzelőkupak
emelő ko.
Treibhuthebel, üzelőkupak
emelő ko.
Treibhutkranz, üzelő kupak
gyűrűje ko.
Trcibk ölben, hajtó tolony
ko.
Treibkolbenstange,
hajtó
tolony rúdja gé.
Treibkorb, kötéldob b.
Treibkunst, szállítógép, jár
gány 6.
Trcibnieister,
üzelőuiester
ko., szállítómester b.
Treibófen, üzelő keinencze
ko.
Treibprocess, üzelési folya
mat ko.
Treibrad, hajtókerék gé.
Treibrauch, ólomfüst ko.
Treibriemen, hajtószíj gé.
Treibrolle, kötélkorong b.
Treibsack, szállító zsák 6.
Treibsackschurzkettc, zsákesatló Ián ez b.
Trcibschacht, szállító akna
b.
Treibschale, szállító kosár
b.
Treibschieht, szállító szak
6.
Treibschurzkette,csatlóláncz
b.
Treibschwefcl, nyei-skén ko.
Treibseil, szállító kötél, akna
kötél b.
TreibsoMe, üzelőágy ko.
Treíbstange, üzelőrúd ko.,
hajtóoúd gé.
Treibstosz, szállító mart b.

Treíbtonne, szállító bödön
b.
Treibung, szállítás (aknából)
6.
Treibvorrichtung,
szállító
készülék b.
Treibwesser, hajtóvíz gé.
Tresbwerk, szállítógép gé.,
= Werkbloi üzelók óloinfco.
Trennungsapparat, különítő
készülék a.
Trennungsfliíche,választólap,
válólap b.
Treppe, lépcső é.
Trcppenfenster, lépcsöablak
b.
Treppengelander, lépcsőkorlát é.
Treppenrost, lópcsőrács gé.
Treppenschaeht, lépcsős ak
na b.
Treppenschutt, lépcős ereszke b.
Treppenstufe, lépcsőfok ko.
Treppenyentil, lépcsős sze
lep gé.
Treppenwange, lépcsőfoglaló
c.
Tretgöpel, taposó gép gé.
Trethaspel, taposó vitla b.
Tretlatte, taposólécz b.
Tretrad, taposókerók gé.
Tretseheibe, taposókorong gé.
Tretwerk, palló b.
Treu, hű.
Treue, hűség.
Triakisoetaedcr, háromszornyolcz-huszonnyégyes á.
Triangel, háromszög gé.
Triangelrolle,
háromszög
korongja gé.
Triangelspindel, háromszög
tengelye gé.
Triangulator, háromszögelő.
Ti'ianguliren, háromszögel
ni.
Triangulimng, háromszöge
lés.
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Trias, triász f.
Triasgruppe, triászcsoport á.
Triasperiode, triászkorszak f.
Tribunal, törvényszék.
Trichter, tölcsér.
Trichterbohrer, tölcsérfúró
b.
Trichterförinig, tölcsóralaku.
Trickterhalter, tölcsértarcó
ké.
Trichterhíingstange, tölcsér
függesztő rúd ko.
Tricliterherd, tölcséralaku
szer a.
Trichterwagen, tölcsércsille
ko.
Trieb, hajtás, szállítás, 6.
Trieb am Treibherd, üzelés
ko.
Triebfeder, indító ok, rugó.
Triebkraft, hajtó erő gé.
Triebrad, hajtókerék gé.
Triebpfahl, csegely 6.
Triebsand, futó homok.
Triebstange, hajtó rúd gé.
Triebstock, fogas henger gé.
Triebwerk, hajtó mii gé.
Trií't, usztatás; erd. csurgó
ko.
Triften, úsztatni erd.
Trifthaggen , kifogó horog
erd.
Triftholz, úsztatott fa erd.
Triftung, usztatás erd.
Triftscklacke,
csurgósalak
ko.
TrigondodekaSder, három
szög tizenkettös á.
Trigonia, trigonia f.
Trigononietrie, háromszög
méréstan.
Trigonometrisch,
háromszögtaní.
Triklinischés System, há
romhaj tásu rendszer á.
Trilling, fergettyű gé.
Trilobiten, trilobiták f.
Trinkgeld, borravaló.

Trippel, trippel f.
TrisiJicat, hármasszilikát ko.
Trisilicatsehlacke, hármasszilikát salak ko.
Tritopyramide, harmadrendű
piramis á.
Trittbrctt, lépcső deszka é.
Trittbühne, forduló padozat
b.
Trituriren, az amerikai foncsorításnál, foncsort keverni
ko.
Trivial, köznépies.
Trivialschule, népiskola.
Trochus, trochus f.
Trocken, száraz.
Trockeuapparat,
szárasztó
készülék ko.
Troekene Auf'bereitung, szá
raz előkészítés b.
Trockener Weg, száraz út.
Trockenfrischen, száraz ka
varás ko.
Trockengerüst, szárító áll
vány.
Trocken halton , szárazon
tartani 6.
Trockenkammer, szárasztó
kamra, szárító kamara ko.
Trocken legén, szárazzá tenni
b.
Trockenmauerung,
száraz
falazat é.
Troekenofen, szárító kémen cze ko.
Trockenpfanne, szárító le
mez ké.
Trocken pociién, szárazon
zúzni z.
Trockenpochwerk,
száraz
zúzó z.
Troekenpuddelofen, száraz
kavarópest ko.
Trockenregulator,
száraz
szabályzó ko.
Trockenstube, szárító kamra
ko.

— 3QÖ —

Trockenvoirrielititng, szárító Triibelutte, zagycsatorna a.
Trübevertheilungsrinne,
készülék.
zagyosztó vályú a.
Trocken weidcn des Eisens,
Trftbung, zavarodás.
készelődés ko.
Trügeriscli, csalóka.
Trocknen, száritni.
Trog, Trögel teknő, teknőcs Truhe = Hund, csille b.
Truhenlaufer «= Hundstö.
ke 6.
szer, csillér b.
Trog = Poehtrog, zúzóköpii
Trnliensteg == Hundsteg,
z.
csilleszeg b.
Trogamalgaiaation,
teknő
Truhenwalzen = Hundrad,
foncsoritás ko.
csillekerék b.
Troiumel, dob; = Seiltrommel, kötéldob, kötélkosár Trumm, szekadék, szakad6., = Siebtrommel, szita
vány, telérág b.
dob ; = Ertlpauke, bütyök- Trümmergestein, törgyület
gyürü ko.
á.
Trommelring = Ertlpauke, Tubulirt, szájcsöves v.
bütyökgyűrű ko.
Tubulus , a retortán szájcső
Trommelsleb, dobszita ké.
v.
TrommelwSsche, forgó surló Tubus, messzelátó cső.
Tiiehtig, derék, jóravaló, al
a.
kalmas.
Tropfbar, csepeghető.
Tropfbar M s z i g , folyékony. Tuff, tuff á.
Tuffbildung, tuffképződmény
Tropfbühne, eresz b.~
Tröpfchen, cseppecske.
á.
TrBpfeln, csepegtetni, cse Tngendhaft, erényes.
Tiimpel, előte ko., Gusz Tümpegni.
Tropfen, csepp.
pel, öntő verem ko.
Tropfenweise, cseppenként. Tümpelblech, clőtelemez ko.
Tropfglas, cseppentő üveg Tiimpeleisen, előtevas ko.
b.
Tumpelflainme,
előteláng
Tropfschale, csepegő csésze
ko.
gé.
Tümpelfonn,
elötefúkatok
Tropfstein, csepegőkő, cseko.
pegvény.
Tümpelloeh, elötelyuk ko.
Tropfsteinartig, csepegvény Tiimpelofeii, előtés olvasztó
idomú á.
ka.
Tropfzink, színhorgany ko. Tiiinpelstein, előtekő, mellTrotz, dacz.
kő ko.
Trotzen, daczolni.
Ttinehen, meszelni é.
Trotzig, daczos.
Tüncherpinsel, meszelő é.
Trttb, homályos, zavaros.
Tungstein, Sheelit á.
Tunnel, alagút.
Trilbe, zagy a.
Tunnelbau, alagmivelés b.
Trttbeauffangsvorrichtung,
Tupfprobe, mártó kérnie ko.
zagyfelfogó készülék a.
Turbine, pergetyü, turbine
Trübeausgusz, zagyeresz a.
Trübeleitung,
zagyvezeték
gé.

Turbinengöppel, pergetyüs
járgány gé.
Turbo, turbó f.
Turmalin, turmalin á.
Turnns, fordulat.
Turilites, turrilites f.
Turritela, turitela /.
Tnscne. tus.
Tuschen, tussal festeni.
Tutela, gyámság.
Tutor, gyámtya.
Tutte, kérni őcsupor, próba
csupor hé.
Typisch, jelleges.
Typus, jelég.
Tyres, keréktalpvas ko.
Tyreswalzwerk, fejes henger
mű ko.
TJ.
Übel, baj.
"Übelstand, nehézség, visszástJbelthat, genosztett.
Üben, gyakorolni.
Überantworten, átadni, átn szolgáltatni.
Überarbeít, feles munka.
Überbau, felépítmény.
Überbieten, többet igérni.
Überblattung, rálapolás é.
Überblick, átnézet.
Überbrand des Blieksilbers,
#> túlüzelés ko.
Überbreclien, áttörni 6.
Überb ringé r, átvivő, váltót# nál előmutató.
Überbürden, túlterhelni.
Űberdaclien, födél alá venni
.. e'Übereilen, elhamarkodni.
Übereinkomraen, mogegyeÜbereinklinft, megegyezés.
ÍJberfahreil einen Gang, meg
ütni télért b.

Überfall, zúgó é.
Überfallsehlensze,
eresztő
># zsilip é.
Überfallwelire, zúzógáfc é.
Überfeilte Form, alajaku fún katok ko.
Überfein (Silber) túlűzött ko.
Überflrnissen, fénymásfzal ben vonni.
Überflieszen, átömleni.
Überflusz, bőség, fölösleg,
Überfliissig, fölösleges.
llberfüllen, túltölteni.
Übergaar, túlkészelt ko.
Übergaarer Gang, túlkészelő
folyamat;
im Hochofen,
t> túl heves folyamat ko.
Übergaares Roheisen, túlheves nyers vas ko.
Übergafoe, átadás.
Übcrgabsprotocoll, átadási
.. J e g y z o ^ o n y v >
Übergang, átmenet.
Übergangsformation, átmer
>t neti képzödménj á.
Üergangsgebi rg,
átmeneti
.. hegység á.
Übergangsgestein, átmeneti
n kőzet á.
Übergangsreihen, átmeneti
., sorok f.
Übergangsstadium, átmeneti
-# állapot f.
Übergangszustand, átmeneti
n állapot.
Übergeben, átadni, átszolgáln tatni.
Übergeuiengtheil, fölös aln katrész.
Übergewieht, túlsúly.
Übergreif'end, elfedő, átter#> jeszkedö.
Übergreifende Lagerung, át#< terjeszkedő település f.
Übcrliandnelimen,
clhatal## mazkodni.
Überbau, fötevájás, emelke 6.
19*
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ÜberMufen, elhalmozni.
Überliaupt, átaljában.
Überheben beim Walzen,
visszaemelni ko.
überhitze, fölös bőség ko.
Überhitzen, túlhevíteni gé.
Überhitzt, túlhevitett gé.
Überhöhen, emelke b.
ÚberkSmmeii, rálapolni é.
Überkippen, felbillenni.
Überkippte Schichten, feldőlt
n rétegek á.
Überkleiden, beborítni é.
Überkragung, eresz é.
Überladen, átrakni, átrakodn ni, túlterhelni.
Überlagboden, kettős padon zat é.
Überlagern, rátelepülni f.
"Überlassen, átengedni.
Überlasten, túlterhelni.
Überlatten, beléczezni é.
Überlegeisen, rácsvas ko.
Überlegen. megfontolni.
Überlegung, megfontolás.
Überlesen, átolvasni.
Überliefern, átadni.
Überlieferuug, átadás szó
hagyomány.
Übermasz, tulság a mértékbon
ŰbermSszig, túlságos.
Übermessen, újra mérni.
Übermuth, hetykeség.
Übernahme, átvétel.
Űbernahmseommission, átn vevő bizottság.
Űbernahmsprotocoll, átvén teli jegyzőkönyv.
Übernahmsvollmaclit, átvó• teli megbizás.
Űbernase, orrmány koŰbernehmen, átvenni elvál>r lalni.
IJbernelimer, átvevő, vállaln kozó.
IJberplattung, rálapozás é.
Űberpolt, túl buzgatott ko.

Űberraschend, meglepő.
Ubcrrcdcn, rábeszélni.
Űberredungsgabc, rábeszélő
n tehetség.
Úberreiclien, átnyújtani.
Űberreiter, lovas kerülő.
Úberrest, maradék, marad
vány.
ŰberrÖsclien, átárkolni b.
Úberrüsten, áthidalni b.
Űbersattigen, túltelítni v.
Űbersohar, határköz b.
ŰbersehStzen, túlbecsülni.
IJbersehauen, áttekinteni.
Űberschicken, átküldeni.
Űberschlag, költségvetés é.
Űbersehlagen, költségvetést
csinálni é.
Überschneiden, egymásra lan polni é.
Űberschveiben Kuxe, 1. abrr gewahren.
Űberselireibung, átíratás.
Űberselireiten, áthágni.
Űberschreitung, áthágás.
Űbersehrift, felirat, czím.
Űberschurz, fölösleg, többlet.
Űberschwemiűung, áradás.
Űbersehbar, áttekinthető.
Űbersehen, áttekinteni, vala
mit észre nem venni, valan mit elnézni.
Űbersenden, átküldeni.
Űbei'setzen, lefordítni (más
nyelvre); übersetzen cinen
Ofen, túlterhelni olvasztót
ko., übersetzen sich d. Gangé
># telérek metszik egymást b.
Übersetzer fordító.
Űbersetzter Ofengang, túlter„ helt olvasztási folyamat ko.
IJbersetzung, forditás.
Übersichbrechen,
fölvájni,
rr emelke b.
Úbersieht, áttekintés.
Übersiehtíich, áttekinthető.
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Übersiehtskarte, átnézeti tér„ kép bm.
Űbersiedcln, átköltözni,
Űbersiedlungskosten, átköl
tözési költség.
Überspaunt, túlfeszített.
Űberspi'ingen, átugrani.
Űbei'stsindig, túlélt erd.
Űberstimmcn, leszavazni.
Űberstürzt, átbuktatva f.
Űbcrstürzung, átbuktatás f.
Űbcrtags, fölszinten b.
Űbertrag, átvitel.
Űbertoagcn, átvinni, átfor
dítani, átruházni.
Űbcrtreffen, felülmúlni.
Űbertreiben, túlozni.
Űbevtreibung, túlzás.
Úbcrtrcten, áthágni.
Űbertricbcn, túlzott.
Úbcrwaclicn, őrködni valami
„ fölött.
Űbcrwaltigcii, legyőzni.
Úbcrwasser, fölös víz.
Ü berwassergraben, fölös víz
árka z.
Űbcrvriegen, túlnyomni.
Überwiegend, túlnyomó.
Űberwölbcn, beboltozni é.
Űberwuclit, túlsúly.
Überwundencr Standpunkfc,
túlhaladt álláspont.
TJborwurf, vakolat é.
Überziihlig, számfeletti.
Ubcrzcugen,
meggyőzni
(okokkal).
Űbcrzeugung, meggyőződés
Úbei'ziehcn, beborítni.
Űberzug, boriték.
Ubication, hollót.
Üblieli, szokásos.
Übrigens, egyébiránt.
Űbang, gyakorat.
Ufcr, part.

Uferbefcstigung, parterősités
é.
üí'crgebiet, partvidék.
Uferinauerung, partfalazat
é.
ülir, óra.
Ullinannit,
uikolantimonarzónkéneg á.
TJlm, mart, oldal b.
Ulmabsatz, martsarok, oldal
sarok b.
Ulmbau, martfejtés, oldalfejtés 6.
IJline, szilfa erd.
Ulmmászig, martszerúen b.
Ulmstrasze, martpászta, oldalpászta b.
Ulmiis, ulmus f.
Umiindern, megváltoztatni.
UmJinderung, megváltozta
tás.
Umarbeiten, átdolgozni.
Umbaueii, újra építni.
Umbiegcn, meghajtani.
Ilmbildung, átalakulás, át
alakítás f.
Umbrucli, kitérés, kitérő 6.
ITmdümmen, körülgátolni.
Umdrehnng, fordulat gé.
Umdrchungsaxe, forgás ten
gelye gé.
ümdreliungsgeschwindigkeit, forgási sebesség gé.
Umdrehungszahl, fordulatok
száma gé.
Umdrehungszcit, forgási idő
gé.
Umfahren, elkerülni &.|
IJmfang, körület.
TJnifangsgescliwindigkeit,
körületi sebesség gé.
Uiüfangslinic, körület. •
Umfangswinkel,
körületi
szög.
IJmfasseud, terjedelmes.
Umfassnng, kerítés.
Unifassungsinaucr,
körfal
é., külfal ko.
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Uinformen,fúkatokot eserélni
ko., átalakítni.
Umgang (der Sckraube),
csavarmenet, Umgang der
Maschine, fordulat gc.
Umgeben, körülvenni.
Umgcbogen, visszagörbített.
Umgebung', környezet, kör
nyék.
Umgehen (das G-esetz), kiját
szani törvényt.
ümgestalten, átalakítani.
Umgestaltung,
átalakulás,
'* átalakítás /*.
Umgieszen, újra önteni ko.
UmMllcn, beburkolni.
Űmhüllung, burkolat.
Umkehrungsmcchanisinus,
fordító kézzülék gé.
Umkippen, fölbillenni.
TJmkrShlen, keverni ko.
Ilmkreis, körület.
Umladen, átrakni, átrakod
ni.
Umlagern,
újra
fektetni
(bányatelket) b.
Uittlauf, fordulat, forgalom.
Uiulaufschreilben, körlevél.
Umliegend, körülfekvő.
Uinmauern, körülfalazni é.
TJmmttnzen, újra
verni
(pénzt.
UmprSgen,
újra
verni
(pénzt).
TJmprügung der Formcn,
alakok átverődóse f.
Umrisz, vázlat.
Umrühren, kavarni, kever
ni, fölkeverni ko.
Umsehaufeln, lapáttal meg
forgatni.
TJiuscklag, boriték.
Umschlagen, újra
verni
(pénzt) pti.
llmschlagsbogen, boritékív.
Umschmelzen, ujrö olvasz
tani, átolvasztani ko.

Unischmiedeu, újra ková
csolni ko. "
Umschr&nken, korlátolni.
Umschreiben, átírni, körül
írni.
Umschrift, körülírás (pénzen)
pv.
Umschwnng, fordnlat.
Umsctzcn, forgatni, die Luppen im Puddelofen umsetzen, átfektetni ko.
Umsicht, óvatosság.
Umsichtig, óvatos.
Uinsicht, óvatosság.
Ümsonst, ingyen.
tJmpannter Bogén, befogott
ív.
Uinstand, körülmény.
ITmst&ndlieh, körülményes.
llmstehend, túlsó oldalon lé
vő.
Ümsteucrn, megfordítni a
gép járását gé.
Ilmsteuerung, fordító válto
gatás gé.
IJnisteuerungshebel, fordító
kar gé.
Umstürzen, leomlani, felfor
gatni.
UmtrieJ). forgás gé., fordulat
erd.
Umwandeln, átváltoztatni.
Umwandlung, átváltozás, f.
TTinwechseln. felváltani.
Umweg, kerülő út.
Umwenden, megfordítni.
UniKSiinung, bekerítés, kerí
tés. '
Unalbanderllch, változhatat
lan.
UiiabMngig, független.
Unabsehlbar, beláthatlan.
Unafosetzbar, elmozdíthatlan.
linabsichtlieh, akaratlan.
Vnabwelslick, elkerülhetlen.
Unabwendlbar, elhárítbatlan.
Unachtsam, vigyázatlan.
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TJnahnlichc FlSchen, külön
böző lapok á.
ITiiangefoehten, háborítlan.
Unangenehm, kellemetlen.
Unanim, egyérteltnüleg.
Unaimenmbar, el nem fogad
ható.
Unartig, silány, meddő b.
Unauígefordet,
fosszólítás
nélkül.
Unauflösbar, oldhatlan.
Uiiaufinerksain, figyelmetlen.
Unansblciblich, elmaradhatlan.
Unausíülirbar, kivihetetlen.
Unausgesetzt, szüntelen.
Unauswciclilicll, kikerülhe
tetlen.
Unbauwiirdig, mi velősre nem
érdemes b.
Unbedeckt, födetlen.
íJnbedeutend, jelentéktelen.
Unbedingt, föltótlenül.
ünbeeidigt, esküt nem tett.
Unbefakrbar, járhatatlan b.
Unbefahren, járatlan.
Unbefugt, jogositatlan.
Unbegreifiicb., m»gfoghatatlan.
ünbegranzt, határtalan.
ITnbehauen, faragatlan é.
Unbehindert, akadálytalanul.
Unbelliilflich, ügyetlen.
Unbekannt, ismeretlen.
Unbeliebt, nem kedvelt.
Unbclohnt, jutalmatlan.
Unbemerkbar, észrevehetlen.
Unbemittelt, vagyontalan.
Lnbenannt, névtelen.
Unbeiiutzt, használtatlan.
ITiibequem, alkalmatlan.
Ilnbereehenbar, kiszámitlau.
Unbereehtigt, jogositlan.
Unberg sóbányatörecs. sb.
Unberufen, hívatlan.
UnbeschSdigt, sértetlen.
L nbescMftigt, foglalatosság
nélkül.

Unbescheiden, szerénytelen.
Unbeschlagen,
faragatlan,
vasalatlan é.
Unbcscholtcn, feddhetetlen.
UnbeschrSiikt, korlátlan.
Lnbeschreiblich, leírhatat
lan.
Unbesetzt, el nem foglalt.
TJnbessevlieh, javithatlan.
Unbestechbar,
uiegvesztegethetlen.
Unbestimmt, határozatlan.
UnbetrSchtlich, csekély.
Unbeugsain, hajthatlan.
Uubeweglicíi, ingatlan, moz
dulatlan.
Unbewolinbar, lakhatatlan.
Uubewohnt, lakatlan.
Unbezahlbar; megfizethetet
len.
Unbezogen, faragatlan é.
Unbiegsam, hajthatlan.
Unbillig. métánytalán.
Unbrauchbar, használhatlan,
haszonvehetetlen, haszon
talan.
Undeutlieh, homályos.
Undeutlieh sehiefrig, alig
palás f.
Uudisciplinirt, fegyelmetlen.
ündurchdringlich, áthatlan.
Undurchsichttg, átláthatlan,
nem átlátszó.
Uiidiirclisiehtigkeit, átláthatlanság.
Uneben, egyenetlen.
Unecht, nemvalódi.
Unedel, silány, meddő b.
Unehrerbietig, tiszteletien.
Unehrlieh, becstelen.
Uncigeneniitzig, önzéstelen.
Uneinbringlich, behajtbatlan.
Uneinigkeit, viszálkodás.
Unendlich, végtelen.
Unentbehrlich, nélkülözhetlen.
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Unentgeltlich, ingyen, fize
tés nélkül.
ITnentschicden, eldöntetlen,
elhatározatlau, függő.
ITiicntwickelt. fejtütlen.
ITnerbittlich, kérlelhetlen.
Unerfahrcn, tapasztalatlan.
Unerfalirenhcit, tapasztalat
lanság.
Uiierí'reulich, nem örvende
tes.
TJnerhebüch, csekély.
Unerhört, hallatlan.
UnevkISrbar, megfejthetlen.
UnerlSszlich, elengedlietleu.
Unerlaubt, tilos, tiltott,.
Ilnerledigt, elntózetlen.
UnermMet, fáradhatlan.
Unermttdlielikeit, fáradhatlanság.
IJnerreichbar, elórhetlen.
Unerschöpflieh, kimerithetlen.
Unerschrocken, rettenthetlen.
IJnersehrotten. érintetlen b.
UnerscMtterlich, reudithetlen.
Unersctzlich, pótolhatatlan.
UnertrSglieli, tűrhetetlen.
Unerwai'tet, váratlan.
Unerweislich, be nem bizo
nyítható.
Uníahig, képtelen.
Unf'ahigkeit, kópességhiáuy.
Uni'ahrbar, járhatlan b.
Unfall, baleset, szerencsét
lenség.
Unfolgsam, engedetlen.
Unfolgsamkeit, engedetlen
ség.
Unf'rankirt, nem bérmente
sített.
Ungangbare Münze, nem ke
lendő pénz pv.
Unganz, schlecht «escuvveisztes Eisen szakadozott ko.

Unganz, hibás ko.
llnganze, hiányos hely ko.
TJngarisclicr
Grubonhund,
magyar csille b.
UligeMldet, műveletlen.
Ungebrannt,
ógetetlen e.,
pörköletlen ko.
Unscbrannte Ziegeln, ógetet
len tégla é.
Ungcbraucht használatlan.
Ungcbiihrliell, helytelen.
Ungeduldig, nyughatatlan.
llngehobelt, gyalulatlan ó.
UilgehorsaM, engedetlen.
Ungelegen, alkalmatlan.
TJngemeiigt, keveretlen.
Ungemischt keveretlen.
Iliigemünzt, veretlen (pénzé).
Ungeiiiigend, ki nem elégítő,
Ungcordnet, rendezetlen.
IJngeroeht igazságtalan.
Ungerechtichkeit, igazság
talanság.
UngesSttigt telítetlen gé.
UngesaHUites Brett faragat
lan é,
ITngeschichtetes
Grestein,
tömeges, nem réteges kőzet
á.
Ungeschicklichkeit, ügyet
lenség.
Ungeschicden, kőlöníttetlen
6
'
Ungcsetzlich,
törvénytelen.
IJngcstört, háborítatlan.
Uiigestraí't, büntetlen.
Ungesund, egészségtelen.
Ungcübt, gyakorlatlan.
Ungewisz, bizonytalan.
Ungewöhnlieh, rendkívüli.
llugezieiuend, illetlen.
"ünglaublieh, hihetetlen.
Ungleich, egyenetlen.
üiigleicliartig, különnemű.
Ungleiche Kantén, különbö
ző élek á.
Ungleiehflaeliige Eeken, különlapu csúcsok á.

—
UngleicliMchige
Kantén,
különlrcpu élek á
Ungleichftfrmig, egyenlőtlen.
Unglcichkantig, egyenlőtlen
ülü á.
Uugleichkantige Ecken, különélű csúcsok á.
Ungleichnamige
Flaclien,
különnemű lapok á.
Ungleichseitig, egyenlőtlen
oldalú, külön oldalú é.
U n g l c i c W i n k l i g , egyenlőt
len szögletü.
Unglüek, szerencsétlenség.
Ungliicksfal], baleset.
Ungnade, kegyelem vesztés.
Unguliten, ungulitek f.
Ungiiltig, érvénytelen.
Ungünstig, kedvezőtlen.
Unheilbar, gyógyíthatatlan.
Uniform, egyenruha.
Union, egyesület, egylet.
Unisono, egyhangúlag.
Universal, átalános.
Universalgelenk,
átalános
csukló gé.
Universalsckraubenschliissel, általános csavarkulcs gé.
Universalwalzwerk, átalá
nos hengermű ko.
UniversitSt, egyetem.
Unkenntnisz, tudatlanság.
Unkosten, költség.
Unkosten Particulare, költ
ségszámla.
Unlaugbar, tagadhatlan.
Unlesbar, olvashatlan.
Unleserlicli, olvashatlan.
Unmaszgeblich, igénytelen.
Unmitteibar, közvetlen.
Uninö'glich, lehetetlen.
Unmoralisch, erkölcstelen.
Umnündig, kiskorú.
Unnöhtig, szükségtelen.
Unniitz, haszontalan.
Unordentlich, rendetlen.
Unordnung, rendetlenség.
Unorganisch, szervetlen.
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Unparteiisch, pártatlan, rés»rehajlatlan.
Unproductiv, terméketlen.
Unreclit, igaztalanság, jog.
talán ság.
Unredlieh, nem becsületes.
UnrcgelmSszig, szabáytalan.
Unrein, tisztátalan.
Unreinlichkeit, tisztátlanság.
Unrettbar, menthetlen.
Unriehtig, helytelen, hibás.
UnschMlich, ártalmatlan.
UnschStzbar, megbecsül he
tetlen.
Unschicklieh, illetlen.
Unsehlitt, faggyú.
Unschlittbeha'lter, faggyá
tartó pn.
Unschmelzbar, olvadhatlan,
olvaszthatlan.
Unsehmelzbarkeit, olvadhatlanság.
Unschuidig, ártatlan.
Unschweiszbar, ((íuszstabl)
forraszthatlan ko.
Unsicher, nem biztos.
Unsitte, rossz szokás.
Unsittlichkeit, erkölcstelen
ség.
UnstStig, szakozott.
Unstreitig, kétségtelen.
Untadelhaft, feddhetlen.
Untauglich, használ hat!an.
Unter, alsó, al.
Unterabtheilung, alosztály.
Unterbalken, algerenda é.
Unterbank, í'eküróteg b.
Unterbau, alapépítmény é.,
mélyebb mivelés b.
Unterbauen, aláépítni é.
Unterbaustollen, mélytárna
6.
Unterbcaiute, altiszt.
ünterbetten, alapozni 6.
Untcrbettung, alapzat é.
Unterbreiten, előterjeszteni.
Unterbrust, almell ko.
Unterbühnen, alápadolni 6.
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IJnterc Flacke, alsó lap.
Unterfakren, aláhajtani, alá
vájni 6.
llnterf'aiigen, fölfogni é.
Unterfasz, alsó kád ko
llntérfeilte Fonn,fölsö ajakú
lukatok ko.
ITnterfertigen, aláírni.
Unterí'örster, alerdósz.
Untergebene, alattvaló.
UntergefiUle, alsó esés.
Untergeordnet, alárendelt.
Untergeordnete Porra, alá
rendelt alak á.
Untergerinne, alsó csatorna
a.
IJntergestelle, kocsi állvány
gé. almedencze, alsó olvadó
hely ko., Untergestelle bei
Drahbönkon, esztergál&bgé.
Untergestíínge, alsó rudazat
gé.
Untergraben, alsó árok gé.
Untergraben, aláásni.
Unterhalt, ölelem, táplálko
zás.
Unterkaltsgeld, élelmi díj.
Unterkaltnngskosten, fontartási költség.
Unterkandeln, akudozni.
UnterkSndler, közbenjáró.
Ilnterkauen, alávájni b.
Unterherd, tűzhely gyűjtője
ko.
Unterhöhlen, alá vájni b.
Unterkolz, eserjefa erd.
Unterirdisck, földalatti.
Unterkante, alsó szél gé.
Unterkasten, elsó medencze;
Unterkasten cines Pormkastens, alsó mintaszekrény
ko.
"ünterkoinmen finden, szol
gálatot kapni.
Unterkorb, alsó kötéldob gé.
Unterlage, alj, aljazat é.,
csapalj gé., alap fa b.

II uterl agsbalken, ászokge
renda é.
Unterlagsplatte, alaplap gé.
Unterlagsckeibe, pótlógyűrű.
gé.
Unterlagssekiene. pótló sín
gé.
Ilntcrlassen. el mulasztani.
Unterlassungssünde, mulasz
tási bűn.
Unterlegen, alátenni.
Unterlegkeil, pótló ék gé.
Unterlegscheiben, pótló ka
rikák gé.
Unterlekrer, altanító.
Untermauern, aláfalazni é.
Untermanl, alajak ko.
Unterminiren, aláásni.
Unternekmeii, vállalkozni.
Unternckmer, vállalkozó.
Unterordnen, alárendelni.
UntcrpSckter, másod bérlő,
albérlő.
Untcrpfand, zálog.
Unterrickt, oktatás.
Unterrickter, albíró.
Unterricktaiistalt, taninté
zet.
Untcrricktsministcrinm ,
közoktatási ministerium.
ünterricktsspracke, tan
nyelv.
IJiiterriehtswsei), tanügy.
Untersagen, megtiltani.
Untersatz, ászok, gyám, szék
é., agyagágy ko., tégelyszék
hé.
Uiitcrsatzsckalc, alátevő csé
sze gé.
Untersckaufel, széralja a.
Untcrsckaufel, széralja s.
Untersekeiden,
megkülön.
böztctni.
Untersekied, különbség.
Untcrsckiedlick, különféle.
UntarschlSektig, untersch lagig, alul csapó gé.
Untersekreibeti, aláírni.
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Unterschrift, aláirás.
Unterschwef'eligc Sáure, alkénecssav v.
ITnterschwellc, köszöb é.
Unterseil, alsó kötél b.
llnterstaiűinen, alátámaszta
ni é.
TJnterstehen, alája tartozni.
Untersteiger, alügyelő b.
Unterstíitzeu, támogatni, se
gélyezni.
Unterstützungsbcitrag, se
gél ypénz.
Ilnterstützungsplatte,
tániaszlap é.
Unterstützungspunkt,
tá
maszpont.
TJntersuclieii, megvizsgálni.
Ilntersuckungseoinmissíon,
vizsgáló küldöttség.
ITntersuelmngskosten, vizs
gálati költség.
Untersuckungsprobe, vizs
gálati kérnie ké.
Untersuchungsrichter, vizs
gáló bíró.
Unterteuffen, alávájni b.
UntertliSnig, alázatos.
ITnterwaschung, alámosás é.
Unterwasser, alsó víz gé.
Unterwassercanal, alsó víz
csatorna gé.
Unterwassergraben, alsó víz
árok gé.
Unterwasserspicgcl, alsó víz
szín gé.
Unterwerken, alávájni b.
Unterwind, alsó szél ko.
Unterzeiehnen, aláírni.
ünterzug, gyámgerenda é.
Unterzugsbalken,
mester
gerenda é.
Unterzugsstander, gyámosz
lop é.
Vinthatig, benye.
UntkeiIbar, feloszthatlan.
"üntre nnbar, elválaszthatlan.

Untreu, hütelen.
Untreue, hütelenség.
UiJÜberlegt, meggondolatlan.
UnumgSnglick, múlhatlan,
elkeriilhetlen.
Unumstöszlich, dönthetetleu.
Ununterbrochen, szakadat
lan.
UnverSnderlick, változhatlan.
Unverantwortlich, menthe
tetlen.
Unverbesserlich, javithatlan.
Ünverbrennbar, unverbrennlich, égbetetlen.
Unverd&ektig, gyanútlan.
Űnverdient, nem érdemlett.
Unvergleichbar, unvergleichlicb, hasonlithatlan.
UnverMltniszmSszig, arány
talan.
Unverhofft, véletlen.
Unverjahrbar, elévülhetlenTJnverkennbar, félre ismerhetlen.
Unverlielien, adományozatlan b.
ITnvermeidlich, elkerülhe
tetlen
IJnvernmtket véletlen.
TJnvernüftig, esztelen.
Unverritzt, érintetlen b.
Unverritztes Gebirg átnemkutatott hegység 6.
Unvei'ritzte Teuíe, érintetlen
mélység b.
UnveiTÜckbar, elmozdíthatlan.
Unversekamt, szemtelen.
Unversckuldet, nem érdem
lett, adósság nélkül.
TJnversekrt, sértetlen.
Un ver stand, esztelenség.
TTnvertr&glich, megfórhetlen.
Unverzagt, esüggedetlen.
Unverzeililich, megbocsátha
tatlan.
20
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Unzerzinslich, nem kama
tozó.
Unverzüglich, haladéktalan.
Unvollendet, bevégzetlen.
Unvollkoniinen, tökéletlen.
Unvollstandig, hiányos.
Unvorhergesehen, előre nem
látott.
UnTorsichtig, vigyázatlan.
Unwahr, valótlan.
Unwahrheit, valótlanság1.
Unwahrscheinlich, valószí
nűtlen.
Unwesentlich, lényegtelen.
Unwiederleglich, czáfolhatlan.
Unwillkürlich, önkény telén.
Unwirksain,hatástalan.
Unwissend, tudatlan.
Unwissenheit, tudatlanság.
Unzahlbar, fizethetlen.
IlnzShlbar, azámlálhatlan.
TJnz&hlig, számtalan.
TJnziemlich, illetlen.
Unzufrieden, elégetlen.
Unzufriedenheit, elégedet
lenség.
UnzugSnglich, hozzáférhetlen.
UnzulSnglich, elégtelen.
UnzulSssig, meg nem enged
hető.
UnzweckmSszig, czólszerütlen.
Unzweifelhaft, kétségtelen.
Uralitporphyr, uralitporflr f.
Uranblüthe, Zippeit á.
Uranglimmer, Torbernit á.
Uranit,
uránoxyduloxyd,
uránszurokórcz á.
IJranokker, uraconit á.
Uranpecherz, uranit á.
UranpMllit, Torbernit á.
Úrimra, bányavám b.
Urgebirge. őshegység.
Urgesteiu, öskőzet f.
TJrgiren, sürgetni.
Urkalk, ösmész f.

Urkunde, okmány, oklevél,
okirat.
IJrlaub, távozhatási engedély,
szabadság.
Urlaubszeit, szabadságidő.
Ursacke, ok.
Ursprung, eredet, származás.
Ursus, ursus f.
Urtext, eredeti szöveg.
Urtheilen, itólni.
Urtheilskraft, itélő tehetség.
Urthonschiefer, ős agyagpala
Urwald, őserdő.
Urwclt, ősvilág f.
Urweltlich, ősvilági f.
Usance, szokás.
UsttS, szokás.
Utensilien, eszközök.
Utilisiren, hasznos!tni.
Uvarovit, gránát á.

Vacant megürttlt.
Vacanz, szünidő.
Vacuum, ür.
Vadium, bánatpénz.
Valentinit, antimonoxyd, fehérantimonércz á.
Valuta, érték.
Variabel, változékony.
VariaMe Expansion, változ
ható kiterjedés gé.
Variante, változat.
Variet&t, kiválófaj, módosu
lat, változat f,
Variolithdiabas, variolitdiabas f.
Vegetabilisch, növényi.
Vegetabilische Anháufung,
növónyhalmozódás f.
Vegetation, növénytenyészet.
Ventil, szelep gé.
Ventilation, szeleltetés b.
Ventilátor, szeleltető gé.
Ventilbalaneier, szelepbimba
ko.
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VentiLbalancierkugel, szelepellensúly ko.
Ventilbohrer, szelepfúró b.
VentiJconstruction, szelep
szerkezet gé.
Ventilführung, szelepvezeték
gé.
Ventilkasten, Ventilgehause,
szelepszekrény gé.
Ventilklappe, szelepcsapóka
gé.
Ventilöff nungjszel epny ilás gé
Ventilring, szelepgyürű gé.
Ventilrohr, szeíepcső gé.
Ventilsitz, szelepszék gé.
Ventilspindel, szelepszár gé.
Ventilsteg, szelepvezeték gé.
Ventilsteuerung,
szelepes
váltogató gé.
Ventilsystem, szeleprendszer
gé.
Verabfolgen, kiadni.
VerabsSuinen, elmulasztani.
Verabschieden, elbocsátani.
Veraccordiren, alkuba adni.
Veraltet, elavult.
VerSnderlich, változékony.
VerSndern, változtat ui, kén
vet átolvasztani ko.
Vcrandcrung des Bleisteins,
kénvátolvasztás ko.
VerSnderungsschlacke, kénvátolvasztási salak ko,
Veránkéra, összefoglalni kap
csokkal é.
Verankerung, kapcsolat é.
Vevankerungsplatte, falka
pocslap é.
Verankerungssehraube, kap
csoló csavar é.
Verankerunkswinkel, kap
csoló szögletvas ko.
Veranschlagen
számvetést
tenni.
Veranscklagung, számvetés.
Vcrantworten,
felelősnek
lenni.
Verantwortlich, felelős.

Verantwortlichkeit, felelős
ség.
Verarbeiten, felgolgozni.
Terarbeitung, feldolgozás.
Yerarmen, elszegényülni.
Verausgaben, kiadni.
VerSuszern, eladni.
Yerbalaufnahme, szóbeli föl
vétel.
Vcrband, kötés, kötelék c.
Verbau, veszteség b.
Verbauen, felhasználni mivelésre b.
Verbauzeche, veszteségben
levő bánya 6.
Verbessern, javítni.
Verbesserung, javitás.
Verbiegen, elgörbítni.
Verbieten, megtiltani.
Verbinden, összekötni.
Verbindung, összeköttetés,
kapcsolat: chemisehe Ver
bindung, vegyület ü.
Verbindungsbalken, kapcso lógerenda éVerbindungsbolzen, kapcso
ló rúd gé.
Verbindungslasche, kapcso
ló lap c.
Verbindungslinie, összekötő
vonal.
Verbindungsmaterial,
ra
gasztó anyag, kötőanyag f.
Verbindungsrohr, kapcsoló
cső gé.
Verbindungsschiene, kap
csoló sín gé.
Verbindungsschraube, össze
kötő csavar gé.
Verbindungsstange, kapcso
ló rúd gé.
Verbindungsstrecke, közle
kedő nyilam b.
Verbindungsstiick, kapcsoló
rész é.
Vcrbindungungstrumm zwischen Gangén, összekötő
szakadék ö.
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Yerblasen, olvasztani ko.
Yerblasungsabzug,
dúsfémegfölzék ko.
Yerblasungskupfer, nyers
tárcsaréz ko.
Verblasungsschlaeke, nyers
rézsalak ko.
Yerblattung, rálapolás é.
YerMeiarlbeit, ólomitás ko.
Verbleilech, csurgatási kénv
Ycrbleiung ólomitás ko.
Yerbleiungslech, ólomitási
kénv ko.
Verblenden bedeszkázni é.
Verböden, fenekelni.
Verbolzen, támasszal meg
erősíteni é.
Terbot, tilalom.
Verboten, tiltott, tilos.
Verbratld, tűzi veszték ko.
Verbranmt, megégetett.
Verbrauch, fogyasztás.
Verbrajichen. fogyasztani.
Verbrechen, bűntény.
Verbrechen, összeomolni 6.
Verbrenen, megégetni.
Verbrennlieh, éghető, éget
hető.
Verbrennungsaparat, tüzelő
készülék.
Vcrbrennungsgas, égési gáz.
Verbrcnungsprozcss, elégési
folyamat.
Verbrennungsproduct, égés
származéka.
Verbrennungsrauin, tűzhely
gé.
Yerbrennungstemperatur,
égés hőfoka ko.
Verbrehnungszone, égős öve
ko.
Verbroehen, beomlott b.
Vcrbruch, omlás b.
Verbuchen, könyvelni.
Verbtthnen, bepadozni b.
Verbühnung, padozat b.
Verbürgen, kezeskedni.
Vercoken, kokszolni b.

Verdacht, gyanú.
VerdSehtigen, gyanusítni.
VerdSmmen, elgátolni.
VerdSmmung, elgátolás, m.
t. gát.
Verdampfen, elpárologni.
Verdampfung, elpárolgás.
Verdeektcr Herdgusz befe
dett talajöntés ko.
Verderben, elrontani.
Verdichten, süritni, = verkeilen einen wasserdichten
Ausbau, kiékelni b.
Verdiektungskammer, =
Flugstaubkammer, porfogó
ko.
Verdiden, bedeszkázni é.
Verdienen, megkeresni.
Verdienst, keresmény, kere
set. .
Verdienste,, érdemek.
Yerdient, megérdemlett.
Yerdingen, alkuba adni; szak
mányba adni b.
Verdoppeln, megkettőztetni.
Verdorben, megromlott.
Verdríingen, kíszoritni.
Verdríingungspseudomorphose, kiszorulásbeli pseudoinorphosis /.
Verdrückung des Ganges,
telérszorúlás 6.
Yerdübeln, szegekkel kap
csolni é.
Yerdttnnen, hígítni.
Yerdttnnung, hígítás.
Verdunsten, elpárologni.
Verdunstung, elpároltatás,
elpárolgás.
Yeredeln, megnemesülni, dúsabbodni 6.
Yeredlung, nemesülós, dúsabbodás b.
Yereiden, megesketni.
Terein, egylet, társulat.
Yereiní'aehen, egyszerüsítni.
Vereinigen, egyesítni.
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Vereinigungspnnkt, egyesítő
pont.
Vercinstrichen, kitámasztani
b.
Vereint, egyesült.
Vereinzelt, egyenkint.
Vereiteln, ineghiúsítni.
Verengen, szűkítni.
Verengern, szükebbítni.
Vererzcn, H érczesülni, érczesedni b.
Vererzung, erczesedés b
Verewigen, megörökitni.
Verfahren die Sehicht, teljesítni munkát ; verfahren
die Richtung, eltéveszteni
6.
Verfahren, eljárás.
Verfall, romlás, hanyatlás.
Verfallen, összedőlni, meg
romlani, esedékessé lenni.
Verfallenhcit, elvesztése bá
nyajogosultságnak b.
Verf allzeit, esedékesség ideje.
Verfaisckenj, meghamisítni.
Vcrfallstag, lejárati nap.
Verfallszeit, lejárati idő.
Verl'Snglicli, furfangoos.
Verf'assen, szerkeszteni.
Verfasser, szerző.
Verfassung, alkotmány.
Verfaulen, elrothadni.
Vcrfehlt, elvétett.
Verfeiern, elheverni b.
Verfeinern, finomítni ko.
Verfertigen, készítni.
Veri'liíchen, dőlés 6.
Verfhíchen, dőlni b.
VerMchend, dőlő b.
VerflSchungswinkel, dőlés
szög b.
Verflöszen, eltutajozni erd.
Verflüehtigen, elillanni v.
Verfludern, becsatornázni gé.
Verf'raehten, szállítani.
Verfrischcn das Eisen, ké
szeim ; ko. v. die Glatte,
színíteni ko.

Verfügbar,
rendelkezésre
álló.
Verfügen, rendelni.
VergeMich, sükcrtelen.
Vergeszlich, feledékeny.
Vergewerkcn, társulni b.
Vergieszen dieKlammern mit
Blei, beönteni é.
Vergittern, berostélyozni é.
Verglasen = verschlacken,
salakítni; ko. = die Fenster, üveget tétütni ablakba
é.
Vergleieh, kiegyezés.
Vergleichende
Greologie,
összehasonlító geológia f.
Vergleichhalt,
kiegyeztett
fém tar tartalom ké.
Vergolden, aranyozni.
Vergoldet, aranyozott.
Vergoldung, aranyozás.
Vergröszern, nagyobbítni.
Vergröszerungsglas, nagyító
üveg.
Verguten, sóval telíteni vizet
sb.
Verguten, megtórítni.
Vcrhalten, viselkedni, arány"
lani.
Verhaltnisz, arány, viszony;
Abnahme Verhaltnisz, csök
kenési arány az üregezésnél ko.
VerhaltniszmSszig, arányla
gos.
Verhaltniszahlen, arányszá
mok.
Verhaltungsregel , utasító
szabály.
Verhandlung, tárgyalás.
Verharrcn, megmaradni.
VerhSrten, megkemónyítni.
Verhiírteter Mérgei, kőmárga, megkeményedett márga

f-

Verhau, evés, régi vájat ürege
b.
Verhauen, lefejtem b.

-

314 —

Verhaukarte, 1. Abbaukarte,
fejtési térkép 6.
Verhauort 1. Abbauort, fejtó
vájatvég 6.
Verhaustrecke, fejtő nyilam
b.
Verhehlen, eltitkolni.
Vcrheímlichcn, eltitkolni.
Verheiszen, igérni.
Verhieb, 1. Abbau.
Verhindern, akadályozni.
Vcrhinderung, akadályozta
tás.
Verhör, kihalgattatás.
Verhören, kihalgatni.
Verhiillen, beburkolni.
Verhiillnng, burkolat.
Vcrhüten, elháritni.
Yerhttttcn, kohóban feldol
gozni ko.
Veriflcation, igazolás.
Verinteressiren, kamatozni,
kamatoztatni.
Verjagen, elkergetni.
VerjShren, elévülniVerjShrung, elévülés.
Verjttngen, kisebbítui ké.
Verjttngte Probe, kisebbített
kérnie ké.
Terjiingtes Maasz, kisebbí
tett mérték bm.
Verjiingung, kisebbítés ké.
Verjftngungsbrett, kisebbítő
tábla ké.
Verkammen, fogazni é.
VerkSmmung, fogazás é.
Verkauf, eladás.
Verkaufen, eladni.
VerkSufer, eladó.
Verküuflich, eladó, eladni
való.
Vcrkaufsauftrag, eladási
megbízás.
VerkaufsglStte, eladó mázag
ko.
Verkaufspartíkulare, eladási
számla.
Verkaufspreis, eladási ár.

Verkaufsurkunde.,
eladási
okmány.
Verkehr, forgalom.
Verkehrsbeziehung, forgalmi
viszony.
Verkehrschef, forgalmi fő
nök é.
Verkehrsmíttel, fogalmi esz
köz.
Verkehrt, fonák, visszás.
Verkeilen, ékelni.
Verkeilung, ékezés.
Verketten, összelánczolni.
Verkieselung, kovúlás ».
Verkitten, ragaszolni.
Verklagen, levádolni.
Verklammern,
kapocscsal
összeszorítni é.
Vcrklammerung, kapcsolás
é.
Verkleiden, beborítni é.
Verkleidungsplatten beim
Hochofen, burkoló lapok
ko.
Verkleínern, kisebbítni, ap.
rítni.
Vcrkleinerungsmaszstab, ki
sebbítő mérték é.
Verklemmen, beszorulni 6.
Verknistern, elserczegtetni.
Verknüpfen, egybekötni.
Vcrkochen, sürítni vasat a
készelésnél ko.
Verkohlen, szenítni erd.
Vcrkohlung, szenítés, erd.
szenesedés, szenülés.
Verkohlungsofcn,
szenítő
pest ko.
Verkohlungsprocess, szenítési v. szenülési folyamat
ko.
Verkoken, kokszolni ko.
Verkokung, kokszolás ko.
Verkokungsofen", kokszoló
kemencze ko.
Verkörpert, megtestesült.
Verkreuzen, keresztezni, ke
resztül vágni 6.

Yerkreuzung, keresztezéz 6.
Verkreuzungspunkt, keresztezési pont b.
Verkröpfte Welle, könyök
tengely gé.
Verkrüiunien, elgörbítni.
Verkrüppelt, nyomorék.
Verkrüppelter Bau, szabály
talan mivelés b.
Verkupí'ern, rézzel bovonni
v.
Verkuppeln, összecsatolni gé.
Verkftrzen, megrövidítni.
Yerladen, rakodni, megtöl
teni fúrólyukat, beleiéi ácsolatot b.
Verladung, töltés, bélelés b.
Yerlag, pónzellátmány, ellát
mány.
Verlagsabfuhr, ellátmányszállítás b.
Verlagscapital, ellátmányi
tőke b.
Verlagsconto,
ellátmány
számla b.
Verlagserstattung,
ellát
mány befizetése b.
Yarlagshandluug,
kiadói
könyvkereskedés.
Verlagskassa,
ellátmányi
pénztár.
Verlagsrecht, kiadói jog.
Verlagszeche, előleget tör
lesztő bánya b.
VerlSngern, verlangen, hoszszabbítni.
VerlSngerung, hosszabbítás.
YerlSngerungsstange, toldó
rúd gé.
Verlaschung, oldalkapcsolat
e.
Verlassen, elhagyott.
Vcrlassenschaft, hagyaték.
VerlSszlieh, megbízható.
Vérlatten, beléczezni é.
Yerlautbaren, tudomásra jut
tatni.

Verlegenes Féld, elhagyott
bányatelek b.
Verlegenheit, zavar, zavarodás.
Verleger, kiadó, költségadó
b.
Verleihen, adományozni b.
Verleiliung, adományozás b.
Verleihungsbuch, adomány
könyv b.
Verleihungsgesuch, adományzási kérvény b.
Yerleihungsurkunde, ado
mányi evél b.
Yerleihungswerbcr,
ado
mánykérő b.
Verlesen, felolvasni névsort,
Yerleszimmer, 1. Anstaltstu
be.
Yerletten, betapasztani 6.
Yerletzen, megsérteni.
Yerletzung, sérelem.
Yerleumdcn, rágalmazni.
Yerleumdung, rágalmazás,
rágalom.
Yerlieren, elveszteni.
Yerlochsteinen, határt kije
lölni 6.
Yerlochsteinung, határjelö
lés 6.
Yerlokneii = auslohnen,
bért fizetni.
Yerlohnung = Auslohnung,
bérfizetés.
Vcrloosen, kisorsolni.
Yerlorene Zimmerung, ve
szendő ácsolat b.
Yerlöthen, összeforrasztani.
Verlust, veszteség.
Yermarkung, határjelölós bm.
Yermauern, befalazni é.
Yermehren, szaporítni, nö
velni.
Vermeiden, elkerülni.
Vermeiden, jelenteni.
Vermengen, összekeverni.
Yermessen. fölmérni.
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Vcrűiessen (les Grubenfeldes,
bányatelek fölmérése bm.
Veriuessenes Féld, fölmért
bányatelek bm.
Yeruiessenlieit, elbizakodott
ság.
Yermessung, fölmérés.
Verinessungsbuch, fölmérési
jegyzőkönyv bm.
Verinessungsrisz, bányatér
kép bm.
Vermese bucii, fölmérési jegy
zőkönyv bm.
Veriniethen, bér beadni.
Veriuindern, kevesbíteni.
Yermiseüen, összekeverni.
Ycrinitteluug, közbenjárás.
Yemodern, elkorhadni.
Yeriuögen, tehetség, vagyon.
Yermögenslosigkeit, vagyon
talanság.
Yermögensstand, vagyonál
lapot.
Yormögensstaiidsausweis,
vagyonkimutatás.
YermögensrerineliruHg, va
gyonnövekedés.
Yermögensverminderuiig,
vagyonapadás.
Verműnzeii, pénzzé verni.
Yerinutlien, gyanítni.
YernachlSssigen, elhanya
golni.
Yernascn, dugulni ko.
Yernehineu, meghallgatni.
Yernicliten, megsemmisítni.
Vernieten, megszegecselni gé.
Yernietung, szegecselés.
Yernunft, ész, okosság.
Yernttuftig, észszerű, okos.
Yeröffentlichen, közzé tenni.
Yerordnen, rendelni.
Verordiiung, rendelet.
Yerpachten, bérbe adni.
Verpaekung einer Sfcopfbüchse, tömedók gé.
Verpfálilen, kikarózni bm,
yerpfánden, elzálogosítni.

Ycrpflegen, ápolni, élelmezni.
Verpflegsbeaiate,
élelmező
tiszt.
Yerpncgsmagazin , élelem
tár.
Yerpflegung, ápolás, élelme
zés.
Verpflichten, kötelezni.
Yerpniclituiig, kötelezettség.
Yorpílöeken, kikarózni.
Yerproviantireii, éleiemmel
ellátni.
Yerpuffen, eldurrantani ké.
Yerputz, vakolat é.
Yerputzen, vakolni é.
Yerqueren, harántolni, ke
resztezni b.
Yerquicken, foncsorítni ko.
Yérrechnén, számba venni,
elszámolni, felszámítni.
Yerréchimng, számbavétel,
számodás.
Yerrechniingsart, számadási
mód, fölszámitási mód.
Ycrrechnungsiiistruction,
számadási utasítás.
Yerricktca, véghez vinni.
Yerrichtuug, foglalatosság.
Yerritztcs, Gebirge, átkuta
tott hegység 6.
Terrohren, benádolni é., esővozni gé.
Yerrolirung, bcnádazás é.
csövezet gé.
Yerrosten, megrozsdásodni.
Yerrösten, pörkölni ko.
Yerrosztet, rozsdás.
Yerröstung, pörkölés ko.
yersagen = nicht losgehen,
el nem sülni b.
Yersammlung, gy alekezet,
gyűlés. Yersaiuuilungsort,
gyülöshely.
Yersaiuiuluiigssaal, gy ülés
terem.
Yersatz, berakat b.
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Versatzbérge, berakó törecs 6.
Versatzkasten, törecspad, törecsszekrény b.
Versatzniaterial,
berakó
anyag b.
Versatzmauér, berakatfal b.
Versatzung, berakás, berakat
6.
Versauíen, elfúlni b.
Versauinen elmulasztani.
VersSumnisz, mulasztás.
Verschalen, bedeszkázni é.
Versehalung, deszkázat é.
Verschenken, elajándékozni.
VerscMebbar, tolható.
Verschieben, eltolni, elvetni b.
Verschiebung, vetés, vetődés
6.
Verschiebungskreuz, vetödési kereszt 6.
Verschiedenartig, különféle,
különnemű.
Versckiedenheit, különfóleség.
Verschienen = vermessen,
megmérni bm.
Versehieszen mit Pfahlen
die Zimmerung, cseglyével
bélelni b.
Verschlacken, elsalakitní, elsalakúlni ko.
Yerschlackung, salakitás, salakúlás ko.
Verschlag, rekesz.
Versehlagen, elkereszteni é.,
der Scbusz hat versehlagen,
berekedt a lövés £»., versehlagen mit Brettern, bedeszkázni é.
VerscklSnimen, beiszaposodni.
Verschlechtern, rosszabbulni.
Verschleisz, eladás, elkopás.
Verschleiszen, eladni, elkoptatni.
VerschleiszglStte, eladó mázag ko.

Versehleiszpreisz, eladási ár.
Verschmelzen, olvasztani ko.
Verschmelzauswcis, olvasztási kimutatás ko.
Verschmíeren, bekenni.
Yerschnüren, megmérni bm.
Verschonen, kimélni.
Verschönern, szópitni.
Verschrauben, becsavarolni
gé.
Verschr3mmcn, kiróselni b.
Verschulden, eladósodni.
Verschütten, betölteni, betemetni b.
VerseMttet, bemetett 6.
Verschweigen, elhallgatni.
Verschwenden, elpazarolni.
Verschwiegenheitseid, titoktartási eskü.
Versehen ein Amt, ellátni
hivatalt.
Versenden, elküldeni.
Versendungsanzeige, elküldési jelentés.
Versendungsausweis, elszállítási kimutatás.
Tersendungskosten, szállítási költség.
Versenken, bemélyiteni gé.
Vcrsenkt, bemélyített gé.
Versetzen, berakni b., versetzen Bausteine, beépiteni é.
Versetzlberge, berakó törecs
6.
Versetzung des Ofens, dugulás, túlterheltetés ko.
Versichern, biztosítni.
Versieden, főzni sót sb.
Versilbert, ezüstös, ezüstö
zött.
Versirt, jártas valamibeu.
VerspStet, elkésett.
Versperren, elzárni.
Versprechen, ígérni.
Verspreitzen, megtámasztani
6.
Verspritzen, elfecskeudezni.
20*

Verspünden 1. abdammen.
Verspündete Bretter, eresz
tékes deszkák é.
Verstanién, megacélozni gé.
Verstampfen, megzúzni a.
VerstSndig, értelmes.
VerstSndigen, értesítni.
VerstSndlick, érthető.
Verst3ndlickkeit, érthetőség.
VerstSrken, megerősítni.
Verstaueken, bedöngölni b.
Verstauckung, döngöl és b.
Versiében, megérteni.
Versteigern, elárverezni.
Versteigerung, árverés.
Versteigerungsprotocoll, ár
verési jegyzőkönyv.
Yersteinern,
megkövülni,
kővé válni.
Yersteinerung, kövülés, kö
vület á.
Versteinerungsprocess, kö
vesedós á.
Verstöckeln, kitámasztgatni
b.
Verstollen, föltárni 6.
Verstopfen, bedugni, bedu
gulni.
Verstreben, kitámasztani é.
Verstreiehen die Fugen, rovátkokat kisimítani é.
Verstufen, határjegyet verni
6.
Yerstürzen, beomlasztani, be
tölteni b.
Versnek, kísérlet.
Versuck«n,
megkisérleni,
megpróbálni 6.
Versuckskau, kisérleti mi
vel és 6.
Versncksbokrer, kiséri Ő fúró
b.
Versucksckinelzen, kisérleti
olvasztás ko.
Versuehsort, kisérleti vájat
vég 6.
VersHcksresultate, kisérleti
eredmények.

Versueksstollen,
kisérleti
tárna b.
Versuchsweise, kisérletkópen.
Vertagen, elnapolni.
Vertauscken, fölcserélni.
Vertkeidígen, védelmezni
Vertkeidigungssckrift, védő
irat.
Vertkeilen, felosztani.
Vertkeiler der Charge, adag
osztó ko.
Vertkeilung, felosztás.
Vertkeilungssckieker, osztó
tolóka gé.
Vertkeuern, megdrágítni.
Verticai, függélyes.
Verticalkreis, függélyes kör
bm.
Verticallinie, függélyes vo
nal.
Verticaiprojection,
függé
lyes vetület bm.
Verticalwalze, álló henger
ko.
Vertiefen, mélyítni, mélyeb
bé tenni 6.
Vertieft, mélyített b.
Vertiefung, mélyedós, mélyí
tés.
Vertrag, szerződós.
VertragsmSszig,
szerződés
szerű.
Vertragsurkunde, szerződési
okmány.
Vertragswidrig,
szerződés
ellenes.
Vertrauen, bizalom.
Vertrauen, bízni.
Vertraaensinann,
bizalmi
férfi.
Vertrauensvotnm,
bizalmi
szavazat.
Vertrauenswürdig, bizalom
ra érdemes.
Vertraulick, bizalmas.
Vertreter, képviselő.
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VertretungSTollmacht, kép
viseleti fel hatalmazván y.
Vcrtrümmern, elágazni b.
Vertuschen, elpalástolni.
Verunedein, elsilányúlni, elszegényülni, meddővé lenni b.
Verunglücken, szerencsétle
nül járni.
Verunreinigen, tisztátalanítani.
Verunreinigung, tisztátalanítás, tisztátalanság.
Veruntreuen, elsikkasztani.
Verursaehen, okozni.
Verurtheilen, elítélni, elma
rasztalni.
Vervielfaltigen, sokszorosí
tani.
Vervollkommnen, tökóletesítni.
Vcrwahrlost, elhanyagolt.
Verwalten, kezelni, gondot
viselni.
Verwalter, gondnok,
Verwaltung, kezelő hivatal,
gondnoki hivatal.
Vtórwaltungskosten, kezelési
költségek.
Venraltungsmaszregel, igaz
gatási rendszabály.
Vcrwandruthen, vendégácsolattal ellátni b.
Venvandt, rokon.
Vemrandschaft, rokonság;
chemische Verwandschaft,
vegyrokonság.
Verwarnung, megintés.
Verwaschen, mosni (erezet,
aranyat) 6.
Verwüssern, lúgozni sót sb.
Verweehseln, fölcserélni.
Verweigern, megtagadni.
Verweis, megrovás.
Verwendlbar, alkalmazható.
Verwendharkeit, használha
tóság.
Verwendungsauswcis, fölhasználási kimutatás.

Verwerfen, vetni, vetődni 6.
Verwerfer, vető, vető ér b.
Verwerfung, vetődés b.
Verweríungskluft, vető ér 6.
Verwerthen, órtókesítni.
Verwerthung, értékesítés.
Verwesamt, kezelő hivatal.
Verwesen, kezelni, gondot
viselni.
Verwescr, hivatalt kezelő.
Verwiekelt, bonyolódott.
Vervvirren,
összekuszálni,
összezavarni.
Verwitterlbar málladozó, málladékony 6.
Verwitterlbarkeit, málladékonyság.
Verwlttern, elmállani 6., verwittern lassen, elmállatni ko.
Verwitterung, elmállás b.
Verwitterungsgestein, mál
lott kőzet b.
Verwitterungsprozess,
elmállódás.
Verworfen, vetődött b.
Verworren, kuszált.
Verworrenheit, kuszáitság.
Verworren schiefriger Gneis,
zavartan palás gneisz f.
Verwundung, sebesülés.
Verwurf, vetődés 6.
Verwüsten, elpusztítni.
Verzahnen, fogazni gé.
Verzahntes Rad, fogas kerék
gé.
Verzalinung, fogazás, foga
zat gé.
Verzapfen, csapozni é.
Verzapfung, csapozás é.
Vcrzeichnen, följegyezni.
Verzeichniss, jegyzék.
Verzeihlich, megbocsátható.
Verzeihung, bocsánat.
Verziehtleistung, lemondás.
Verziehen, huzatolni bm.
Yerziehbock, mérő bak bm.
Verziehschemmel, mérő pad
bm.
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Verziehschnur, mérő zsinór
bm.
Verziensckraufoe, mérő csa
var bm.
Vcrzierung, ékítmény, czifrázat.
Verzimmern, ácsolni, kötni,
kávázni, gádozni b.
Verzinken, meghorganyozni
v.
Verzinnen, megónozni.
Verzinsen, kamatolni, kama
tozni, kamatoztatni.
Verzinslich, kamatozó.
Vcrzinsung, kamatozás, ka
matoztatás.
Verzögern, késleltetni.
Verzollen, vámot fizetni.
Verzug, késedelem
Verzugszinsen,
késedelmi
kamatok..
Verzweigen, elágazni.
Viaduct, útvezeték é.
Vicedirector, aligazgató.
Vicegespan, alispán.
Viccprasident, alelnök.
Victualien, élelmi szerek.
Vidiiniren, láttamozni.
Vielarmig, sokkarú.
Vielbedeutcnd, sokértelmű.
Vicleck, sokszög.
Vielfach, sokszoros.
Vieljülirig, sok évi.
Vielseitig, sokoldalú.
Viclwissend, sokat tudó.
Vierdrittel Aribeit, nógyszaku munka 6.
Viereck, négyszög.
Viereeklg, négyszögű.
Vicrgespan, négyes fogat.
ViermSnnisch, négyesdi, négyesden 6.
Vierpass des Hocbofens, pesttö ko.
ViertelflSchige Gestalt, ne
gyedes alak á.
VierteljKhrig, negyedéven
ként.

Vierter Pfennig, negyed jö
vedelem b.
Vicrwegehakn, négynyilásu
esap gé.
Vierung, aknakeret 6.
Vigilance Uhr, ellenőrző óra.
Vigilanz, éberség.
Vignolschiene, széles talpú
pályasin é.
Vinculieren, lekötni.
Violenz, erőszak.
Visir, irányozó bm.
Visiren, irányozni bm.
Visirlinie, irányvonal bm.
VisirpJattén, irányzó leme
zek bm.
Visirpunkt, iránypont bm.
Visirstab, irányrúd bm.
Visirwinkel, irányzati szög
bm.
Visitation, vizsgálat.
Visur, irányzat bm.
Visurhöhe, irányzatmagasság
bm.
Yisurwinkel, irányzati szög
bm.
yitriol, gálicz á.
VitriolMcierz, anglesit á.
Vitriolkies, vaskovand, markasit á.
Vitriolöl, kénsav.
Vitriolsiederei, gáliczfőzés
ko.
Virianit, vashydrophosphat,
vivianit á.
Vogel beim Rohstahlfrischen,
vaspróba ko.
Vogesensandstein,
vogesi
homokkő f.
Vollauf, bőségesen.
Voll auf Fug, teliről hézagra
é.
Vollbringen, végrehajtani.
Volldruckdainpfmaschine,
teljes nyomású gőzgép gé.
Vollendcaliber, végző üregzés ko.
Yollenden, bevégezni.
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Vollendwalze, vógzőhenger
ko.
VolIflSchige Gestalt, teljes
alak á.)
VoHf'iihren, véghez vinni.
Vollgeding, köbös szakmány
b.
Vollgültig, teljes érvényű.
Volljahrig, teljeskoru.
VolljShrigkeit, teljes koruság.
Vollkantig, teljes élű fara
gott fa é.
Vollkommen, tökéletes.
Vollkommenheit, tökély, tö
kéletesség.
Vollmacht,
felhatalmazás,
felhatalmaz vány.
Vollmachtgeber, felhatalma
zó.
Vollmachtnehmer, felhatal
mazott.
VollstSndig, teljesen.
VolIstSndigkeit, teljesség.
Vollwiehtig, teljessulyu.
Vollziehen, foganatosítni.
Vollzugsvorschrift, foganatosítási utasítás.
Volum, Volumen, tőrfogat.
Yolumetrisch,
térfogatos,
térfogat szerint mérő.
Voluminös, terjedelmes.
Voracten, előiratok.
Voranschlag, költségvetés.
Vorarbciten, előmunkálatok.
Vorarbeiter, főmunkás ko.
Vorausbezahlung, előre fize
tés.
Vorausmasz, előirányzat é.
Voraussetzung, elő föltétel,
föltevés.
Vorausslchtlích, előre látha
tó.
Vorauszahlen, előre fizetni.
Vorbau, előmunkálat, elővájás b.

yorbauen , előmunkálatot,
elővájást tenni b., elejét
venni valaminek.
Vorbedacht, szándékosság.
Vorbedingung, előföltét.
Vorbehalt, fentartás.
Vorbehaltenes Mineral, í'entartott ásvány b.
Vorbehaltsí'eld,
fentartott
telek 6.
Vorbereiten, előkészítni.
Vorbereitung, előkészület.
Vorbohren, előre fúrni b.
Vorbohrer, előre fúró 6.
Vorbote, előjel.
Vordach, eresz b.
Vorderbecken, előmedencze
ko.
Vordergcstelle, előmedencze
ko.
Vordergrund, előtér.
Vordermaul, előajak a fúkatokon ko.
Vordersehlleh, előmara z.
Vorderseite des Ofens, pest
mell ko.
Vorderwand, homlokfal é.
Vorderzaekcn, tűzhely elő
lapja ko.
Voreilen, előre sietni.
Voreilig, hamarkodó, elsie
tett.
Voreilungswinkcl , sietési
szög gé.
Voréisen, tűzhely adaglapja
ko.
Vorenthalten, visszatartani.
Vorerhebung, előfölvétel.
Yorfeile , nagyoló ráspoly
gé.
Vorganger, előd.
Vorgefaszte Mcinung, elő
vélemény.
Vorgelege, kerékzet gé.
Vorgeleghaspcl, kerekesvitla, fogasvitla b.
Vorgesetzte, előjáró.

Yorglftkfcerd,
előmelegítő
tűzhely ko.
Vorgriff, vájandék, robban
tók b.
Vorhalle, előterem é.
Vorhalteisen, előtartóvas pv.
VorMngblech. in der Schmiede, függő lemez ko.
V&rMngeschlosz, 1. Vorlegeschlosz.
Vorherd bei den Tiegel und
Suinpföfen, előtüzhely ko.
Yoriierdmauer bei den Tiegel
und Sumpföfen, előtüzhely
falazata ko.
Yorherdplatte,
előtüzhely
lemeze ko.
Vorherrschende Form, ural
kodó alak á.
Vorkauf, elővásárlás.
Yorkaufsrecht, elővásárlási
jogVorkenntnisz, előismeret.
Vorkommen, előjönni.
Vorkommen, das, előjövetel.
Vorkopf, gerendafej é.
Vorladen, előidézni.
Vorladung, idézés.
Vorladungsschreiben, idéző
levél.
Vorlage, szedő b.
Vorlagröhre, szedő cső t>.
Vorlauf, előkészített elegy
ko.
Vorlanfen, elegyet előkószítni ko.
Vorlaiifboden, elegytér ko.
Vorlaufer, elegy készítő ko.
VorlSufig, előlegesen.
Vorlegeisen, keresztvas.
Vorlegen, előtérj eszteni.
VorlegkSstchen, elövályu z.
Vorlegschlosz, lakat é.
Vorlesung, felolvasás.
Yorliegend, elölfekvő 6.
Vorliga = Liga, előőtvény
pv.
Yorloehbohrer, előfúró 6.

Vormasz = Vorlauf, elegy
ko.
Yormaszboden, elegytér ko.
Vormaszlaufen, elegyet hor
dani ko.
Vormaszlaufer, elegyhordó.
ko.
Vormauer, védőfal b.
Vormerkbuch, jegyzőkönyv.
Vormevken, följegyezni.
Vornierkung, följegyzés.
Yormund, gyámatya.
Yormundsehaft, gyámság.
Vormundschaftsbchörde,
gyámhatóság.
Yorrang, elsőbbség.
Yorrath, készlet.
Vorrathig, kőszenlevő.
Vorrathskammer, készlettár.
Yorrecht, előjog.
Yorrede, előbeszéd.
Vorreiber, kalantyú é.
Vorreiszcn, elébe rajzolni c.
Yorrichten, előkészítni.
Yorrichtung, készülék.
Vorrichtungsarbeit, előké
szítő munka b.
Yorrichtungsbau, előkészítő
mivel és b.
Vorrösten, előpörkölni ko.
Yorrücken, előhaladni b.
Yorrückung, előhaladás 6.
Yorrufen, előszólítni.
Yorsaal, előterem é.
Yorschleszen, előlegezni.
VorscMag, adalék ko., javas
lat, indítvány, ajánlat.
yorschlagblei,
adalékólom
ko.
Yorschlagea, hozzáadni ko.,
javasolni,
indítványozni,
ajánlani.
YorschlagglUttc, adalékmázag ko.
Vorsehlaghammer, öreg ka
lapács , elő verő kalapács
gé.

Vorsehreiben,
meghagyni,
rendelni.
Vorschrlft, szabály, rende
let.
YorsehriftsniSszig, szabály
szerű.
Vorschriftswidrig, szabály
ellenes.
YorscIiuMelstung, elősególlés.
Yorschusz, előleg.
Yorschuszweise, előlegképen.
Yorsicllt, elővigyázat, óva
tosság.
Yorsiehtsmaszregel, óvakozás, elővigyázati rendsza
bály.
'
Yorsitzen, elnökölni.
Vorsorge, gondoskodás.
Yorspann, előfogat.
Vorsprung eines Guszstüekes,
kiugrás ko.
Yorstand, előjáróság.
Yoi'steekfoolzen, akasztószeg
b.
Yorstecknagel, akasztószeg

Yorwalze, előhenger ko.
Yorwalzwerk, előkészítő hen
germű ko.
Yorwand, előfal ko.
Yorwandstein, niellkő ko.
YorwSrmer, előhevttö gé.
YorwSrmherd, előhevítő tűz
hely ko.
VorwSriiiherdbodeiiplatte ,
előmelegítő fenéklap ko.
YorflrSrittZone, előhevítő öv
ko.
YorwSrtsvisur, előre irány
zás bm.
Yorweíser, előmutató.
Yorwelt, ősvilág f.
Vorweltlich, ősvilági f.
Vorwort, előszó.
Yorzeichen, jelenség.
Vorzeiger, előmutató.
Yorziminer, előszoba é.
Yotant, szavazó.
Votum, szavazat.
Yulkan, tűzhányó hegy, vul
kán á.
Yulkanische Grefoilde, tűzi
képződmények á.
Yorstehen, élén állni hiva Yulkanische GeMrge, tűztalnak.
alkatu hegyek f.
Yorsteher, főnök.
Yulkanisirter
Kautschuk,
Yorstempel, előtámasz b.
vulkanizált, kónezett kauYorsteuerungscylinder, elő
tsuk gé.
váltogató henger gé.
Yulkanist, vulkanista /.
Yorsteuerungskolben, elő Yulpinit, 1. Anhydrit.
váltogató tolony gé.
Vorstudium, előtanulmány.
Yorsumpf, előgyüjtő b.
YortertiSr, harmadkor előtti Waage, mérleg, szintező.
Waagkasten, mérlegszekróny
/••
ké.
Yortheilhaft, előnyös.
Yortiegel. gyűjtő tégely ko. Waagpfanne beim Hanimer,
nyéltokpersely ko.
Yortrag, előadás.
Waagringpfanne
beim Ham
Yortrielb, elörehajtás 6.
mer, nyéltokpersely ko.
Yornntersuchung, elővizsgá
Waagschurzkette, mérlegcsélat.
szela-ncz b.
Yoruvtheil, előítélet.
Yorwaage = Schlichwaage, Waagstiltze, mérlegtámasz ké.
Waagtisch, mérleg asztal ko.
maramérleg ké.
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Wakrzeichen, jellemző ás
Waare, áru.
vány példány b.
Waareiilager, árú tár.
Waarenverzeielmisz,
áru WShrzug, döntő mérés bm.
Waisenaiut, árvaszók.
jegyzék.
Waisenkasse, árvapénztár.
Waelístube, őrszoba.
Waeke, agyagos keselykö, Waisénhaus, árvaház.
Wald, erdő.
vakke f.
Waldamt, erdőhivatal.
Wagamt, mérleg hivatal.
Waldbereiter, erdőkerülő.
Waghaum, himba gé.
Waldboden, erdőtalaj.
Wage, mérleg, szintező.
Waldbrand, erdőégés.
Wagebalken, mérlegkar.
Waldbürger, bányapolgár.
Wagegeld, mérlegdíj.
Waldbürgerschaf't,
bánya
Wagen, szekér kocsi.
polgárság b.
WSgen, mérlegelni, szintezni.
Wagenaehse, kocsi tengely WaldMche, erdő tér.
Waldhiiter, _ erdőcsősz.
gé.
>\ agcngestSnge, szekörpálya Waldkantig', héjas élű é.
Waldköhlerei, erdei széné
b.
getés.
Wagensehmiere, szekörkeWaldkultur, erdősítés.
nöcs.
Wagenschoppen, csille fé Waldmeister, erdőmester.
szer, szekér fészer, kocsi Waldrevier, pagony.
fészer.
WaldsSge, nagyfürész é.
Wagenwinde, szekér emelő. Waldung, erdőség.
Waldweg, erdei út.
Wagenzug, csille vonat b.
Wall, sáncz f.
WSger, mérlegelő.
Wagereeht, vízirányos, szin Wallebene, sánczlapály /.
Wallonarbeit, Wallonschmietes.
de, vallonkészelés ko.
Wagezettcl, súlyjegyzék.
Wagezunge, mérleg nyelv.
Wallstein, gátkő ko.
Wallsteinplatte, gátkölap ko.
Waggon, vasúti kocsi.
Walwationseinsatzgewicht,
Waglatte, szintező lécz bm.
értékszabási sulysorozat pv.
Wagmeister, mázsamester.
WalwationsTrage, értéksza
Wagner, kerékgyártó.
bási mérleg pv.
Wagnerarbeit, kerékgyártó
Walzblech, hengerelt lemez
munka.
ko.
Wagschale, mérlegcsésze.
Walzblei, hengerelt ólom ko.
Wahl, választás.
calibrirte
Wahlverwandschaft, kiváló Walze, henger;
Walze, üregezott henger;
rokonság v.
schalenharte,
glasharte,
Wahrheit, igazság.
stahlharte,
hartgegossene
Wahrheitsliebe, igazságsze
Walze, kemény henger ko.
retet.
Wahrnehinen, észrevenni.
Walzeisen, hengerelt vas ko.
Wahrscheinlichkeit,
való- Walzen, hengerelni ko.
szinüsóg.
Waizen die Zakne eines RaWSüruug, pénzérték pv.
des, hengerítni gé.
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Walzenabstmí'uieiszel, hor
zsoló ko.
Walzenaufgusz, fölös hen
gerfej ko.
Walzenbank, hongerlócza ko.
Walzenbreckbock, törő bak
ko.
Walzendrehwerk, hengereszterga pv.
Walzenbreitung, szélesedés
ko.
Walzeneinlasz, ereszték ko.
WalzenfSrniig, hongeralaku.
Walzengerüst,
hengeráHvány.
Walzcnguszgrube, hengeröntő gödör ko.
Walzenlager, hengercsapágy
ko.
Walzenlagertriiger, henger
fekhelytartó ko.
Walzenpaar, hengerpár ko.
Walzenquetschc, zúzóhenger
z.
Walzenrahmen, hengerkeret
ko.
Walzensatz, hengerpár ko.
Walzenschleiíinaschiiie,
hengercsiszoló gép pv.
Walzeiistünder,
hcngerállvány ko.
WalzeiistSndersohlplatte,
heugerállvány alaplapja ko.
Walzcnstellsckraube, állító
csavar ko.
Walzenstelh orrichtung,
hengerszoritó készülék ko.
Walzcnstrasze, hengersor ko.
Walzonstrccke, hengersor ko.
Walzenstreckung, nyújtás ko.
Walzentrain, hengersor ko.
Walzgerttst,
hengeráll vány
ko.
Walzhtttte, hengermű ko.
Walzmeister, hengerlő mes
ter ko.
Walziniihle, hengeres zúzó z.

Walzsinter, hengersziporká
ko.
Walzwei'k, hengermű ko.
Walzzinn, hengerelt ón ko.
Wand, r ö g : eine Wand zersetzen, rögöt apritni; eine
Wand zerstufen, rögöt aprit, ni ft.Wand = Mauer, fal é.,
é. Bret'terwand, deszkafal é.
Wandbekleidung, falboriték
é.
Wandbewurf, vakolat é.
Wandbohrinascliine, fali fú
rógép gé.
WSndebroeken, darabos érez
6.
Wandelbare
Zimmorung,
kiváltandó b.
Wandhobel, oldalgyalu é.
Wandriegel, kötő gerenda e.
Wandruthe, vendég támaszfa b.
Wandruthenzinimeruiig,
vendégácsolat b.
Wange, pofa gé.
Wardein, pénzbecsőr pv.
Warm, meleg.
Warnie, melegség, hőség; specifische Warme, faj hőség;
latente Warme, lappangó
hőség; strahlende Warme,
sugárzó hőség.
Wiinaecapacitiit,höképesség.
WSrmeeffect, höhatály, absoluter Warmeeffect, föl
tétlen höhatály;
speoifischer Wármeeffect, fajhő
hatály ;
pyrometriseher
Wármeeffect, tűzméréstani
höhatály.
Warmeeinheit, hő egység.
Warmegrad, hőfok.
Würmcleitcr, hővezető.
Wanneleitungsyermögen,
bővezetési képesség.
I WSriiieiiiciige, hőmennyiség.
i Waraiemesser, hőmérő.
21
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WSrmcstrahlung, hősugár
zás.
W&rmfeuer, megelégítő tűz
hely ko.
Warmfrisclien,
hőkészelés
ko.
Warmluftheizuiig, légfűtés
é.
WSrmofen, hevítő tűzhely,
hevitö pest ko.
Warmwasserlicizung, moleg
vízzel fűtés é.
Warmwasserptímpe, meleg
vízszivatyú gé.
WSrterhaus, őrház é.
Wartesaal, váró terem é.
Warze an der Kurbel, csü
csök gé.
Waschapparat, mosó készü
lék z.
Waschberge, mosni való érez
z.
Waschboding, Waschbottich,
mosókád z.
Waschbottichamalgam, mo
sott foncsor ko.
Wasckbottichmetall, mosott
higany ko.
WSsche, mosó mű z.
Wascheisen, mosott vas ko.
Waschen, mosni z.
WSscher, érezmosó z.
Waseherz, mosott érez z.
Waschfasz, mosó kád z.
Wasehgalmei, mosott horganyércz z.
Waschgold, mosott arany
z.
Wasckhaus, mosó ház z.
Waschkerd, mosó szer z.
Wasckjunge, mosó suhancz
z.
Wasckrinne, mosó vályú z.
Wascktrog, kézi szerkó z.
Wascktrommel, forgó surló
z.
Wasckwerk, mosó mű, surló
mű z.

Wasekwerksgcfalle, mosott
beváltmány, mosóházi nyermény z.
Wasckwerksscliliek, mosó
házi mára z.
Wascliwerkszeug,
Waschzeug, mosni való érez z.
Wasclizinn, mosott ón z.
Wasenholz, rözsenyaláb ko.
WasenlHufcr, gyepércz á.
Wasser, víz.
WSsser abbohren, fúrólyuk
kal vizet lecsapolni b.
Wasserabd&minung, vízelrekesztés 6.
Wasserablaszkakn, vízcsap
gé.
Wasserabscblagen, vizet le
ereszteni gé.
Wasser abtreten, vizet át
engedni b.
Wasseramper, vízveder.
Wasser ansaminlung ím altén
Mann, vízgyülemlés b.
Wasseranfzug, vizemelő ké
szülék gé.
Wasserbad, vízfürdő v.
Wasserbalancier, vízi ellen
súly gé.
Wasser bassin, vízmedeueze,
víztartó.
Wasserbau, vízépítés, vízépitészot é.
Wasserbaukunst, vízépítéstan.
Wasserbauten,
vízópitmények.
Wasserbedeekung, vízburok
/••
WasscrbekXlter, víztartó.
Wasserblei, grafit á.
Wasserblende, vízajtó b.
Wasserboding, Wasserbottich, vízkád.
Wasserdamin, vízgát.
Wasserdampf, vízgőz.
Wasserdickt, vízhatlan.
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Wasserdichte Schachtzimmerung, vízhatlan .gárdozat b.
Wasserdichte Zümler, víz
mentes gyújtó szál b.
Wasserdichtigkeit,
vízhat
lanság.
Wasserdrang, vízöinlés b.
Wasserdruck, víznyomás.
Wasserdruclorerk, nyomó
vízmű gé.
Wasscreinfallgcld, vizbór b.
Wasserérschrotten,
vízre
akadni b.
Wasscrfall, vízesés.
Wasserfluth, vízár b.
Wasscrí'orm, vízzel hűtött
fúkatok;
Wasseríbrmoinsatz, vízzel hűtött fúkatok
toldat /tó.
Wassergehlase, vizi fúvó gé.
Wassergcfahr, vízveszély.
Wassergeí'alle, víz esés.
Wassergerinne,
vízvezetö
csatorna gé.
WassergeseiilSgc, vízzel haj
tott pőröly ko.
Wassergewáltigen,
vizén
erőt VCDIIÍ b.
Wasserglas, üveg folyadék
v.
Wassergöpel, vízhajtott jár
gány 6.
Wasscrgrahen, vízárok.
Wasscrgrand, vízvályu a.
WassergraiidhangMgel, víz
vályu függő foglaléka z.
Wasserhalten, vizet emelni
b.
Wasserhaltung, vízemelós b.
Wasserhaltungslehre, víz
emeléstan.
WasserhaltiiiigsmaseMne,
vízemeló gép gé.
Wasserhaltungsiuittel, víz
emelési eszköz gé.
Wasserhaltungsschacht, víz
emelési akna, vízakna 6.

Wasserhefoung, vízemelés.
Wasserhebungsniaschine,
vízemelő gép.
Wasserheizung, vizzelfütés
é.
Wasserkasteil,, vízkád, víz
szekrény.
VVasserkehrrad, váltó víz
kerék 6.
Wasserkics, 1. Markasit.
Wasscrkluft, víz ér b.
Wasscrkiihlung, vízzelhütés
ko.
Wasserkunst, vízgép b.
Wasscrlauf, víznyilám b.
Wasserlangerei, vizzellúgzás
ko.
Wasscrleitnng, vízvezeték.
Wasserleitungsröhre,
víz
vezető cső, vízcső.
Wasserlösung, vízmentesítés,
vizlecsapolás b.
WasserlSsuugsstollen, víz
tárna b.
Wasserlntte, vízcsatorna z.
Wassérluttenring, vízcsator
na karika b.
Wasscrmangel, vízhiány.
Wassermanomcter,
vízzel
töltött feszültség mérő gé.
Wassermesser, vízmérő.
Wassernoth, vízveszély 6.
Wassernöthig, elárasztott b.
Wasserpilge, vízhúzó zsák b.
Wasscrpilgcnhals, vízhúzó
zsák torka b.
WalzcnpiJgenring, vízhúzó
zsák karikája 6.
Wasserpippe, vízcsap s.
Wasserpolizei, vízrendőrség.
Wasscrpumpe, vízszivatyú.
Wasseríad, vízkerók gé.
Wasserradgöpel,
vízkere
kes járgány 6.
Wasserkunst, vízkerekes szivatyú b.
Wasserrecht, vizjog 6.
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Wasserrégulator, vizi szél
szabályzó ko.
Wasscrreich, bővizű.
Wasserreservoir, víztartó gé.
Wasserriese, nedves csúszta
tó erd.
Wasserrinne, vízvályu a.
Wasserröhre, vízcső.
Wasserröhrenring,
vízcső
karika z.
Wasserrösche, vízárok.
Wasscrsaige, vizárok b.
Wassersaminelkasten, vizgyüjtő b.
WassersSule, vízoszlop gé.
WassersSulengeMase,
víz
oszlopos fúvó ko.
WassersSulengegengewicht,
vizi ellensúly gé.
WassersSulengöpel, vízosz
lop járgány b.
Wassersauleukunst, vízosz
lopos gép gé.
WassersSulcnmasehine, víz
oszlopos gép gé.
Wasserschacht, vízakna b.
Wasserscheide, vízválasztók.
Wasserschlaueh, víztömlő gé.
Wassei'schlusz, víz zár é.
Wassersehnecke, vízi csavar
gé.
Wasser schöp fen, vizet merí
teni.
Wassersehraulbe, vizi csavar
gé.
Wassersclmtzlbauten,vía ellen
védő építmények é.
Wasserseite bei Schmelzöfen,
pesthát ko.
Wasser sitzet zu, a víz oda
ömlik b.
Wasserspiegel, víztükre.
Wasserspritze, vízfecskendő
gé.
Wasserstand, vízállás.
WasserstSnder, vízkád.
Wasserstandglas,
vízállási
cső gé.

Wasscrstandsliahn, vízállási
csap gé.
Wasserstandzeigcr, vízszinmutató gé.
Wasserstation, vízállomás é.
Wasserstaucher, döngölő b.
Wassersteuer, vízbér b.
Wasserstoff, köneny, hydrogén v.
Wasserstoffgaslöthrohr, könenyforrasztó cső v
Wasserstollen, víztárna b.
Wasserstrahl, vízsugár.
Wasserstrasse, vízi út.
Wasserstrecke, víz nyilam b.
Wassertonnenaufzug,
vizi
adagvonó ko.
WassertrojmnelgeMSse, zaj
fúvó 6.
Wasserverschlusz, vízzár é.
Wasserversorgung,
vizzel
ellátás.
Wasserwaage, szintező bm.
Wasserwannc, vízedény.
Wasserwehre, vízgát.
Wasserwerk, vizi mü.
Wasserwirkung, vízhatás f.
Wasserwirthsehaft, viztartás
b.
Wasserülberlaszung, vízáten
gedés 6.
Wasserzeichen, vízjel papiro
son.
Wasserziehen, vizet emelni.
Wasserzins, vízbér b.
Wasscrzngang, víztolúlás 6.
Wasserzünder,
vízmentes
gyújtó szál b.
Wasser zu Sumpfe haltén,
bányát szárazon tartani 6.
Wechsel, csap gé.,váltó, kitérő.
Wechselallonge, váltó toldat.
Wechsel an dcr Eisenbahn,
téritő.
Wechselaussteller, váltóki
bocsátó.
Wecliselbalken, váltott ge
renda é.
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Wechsel der Luft, légcsere 6.
Wechselforderung, váltó kö
vetelés.
Weehsellagcrung, váltakozó
település, rétegek váltako
zása, rétegcsere f.
Wechscln, fölváltani.
Wechselplattc, forduló tábla
é., kitérő lemez b.
Weehselprotest, váltó óvás.
Wecliselrohr, csapos csö gé.
Wechselscheere am Bohrinstrumente, váltó olló b.
Wechselscheibe, fordító ko
rong gé.
Wechselscbuld, váltó adós
ság.
Wechselstation, váltó állo
más.
WechselsteJle im Schachte,
találkozó hely.
Wechselstüek, pótlék gé.
Wechselstimde, felváltás órá
ja b.
Wechsclwirkung, viszouhatás.
Wechselzunge, térítő sín.
Weckcr, ébresztő.
Weg, eljárás, út, mód; keiszer, trockener Weg, tűzi
eljárás ; kalter, nasser Weg,
nedves eljárás, út, mód ko.
Wegarbeiten, ledolgozni.
WegdSiumen, elgátolni.
Wegcbau, útcsinálás.
Wegfallend, eleső bm.
Wegfördern, elszállítni b.
Wegfiillen, eltakarítni.
Wegi'iillarbeit,
eltakarítás
b.
Wegschaufeln, ellapátolni b.
Wegschmelzen, leolvasztani
ko.
Wegsperren, elrekeszteni.
Wegthun, ellőni b.
Wegiibergang, átjárás.
Wegunterführung, átjárás a
vasút alatt é.

Wchrbedielung, gátpadolás
é.
Wehrblech, csapoló zsilip ko.
Wehrdurchlasz,
gátnyilás
é.
Wehre, vízgát é.
Wehrlit,
Molybdensilber,
ezüsttartalmu tellurbizmut,
wehrlit á.
Wehrraum, lúgzó tér sb.
Wehrstempel, gátoszlop sb.
Weich, lágy.
Wcichblei, lágyólom ko.
Weichbraunstein, pyrolusit
á.
Weiche, kitérő b.
Weichenhebel, térítő kar é.
Weichcnschienc, térítő sín
é.
Weichensignal, térítő jel é.
Weichensteller, térítő őr.
WeichenwSrter, térítő őr.
Weiches Holz, lágy fa.
Weichfeuern beim Treiben,
üzelés kezdete ko.
Weichflosz, lukacsos öntecs
ko.
Weichloth, lágy forrasztó
gé.
Weichmaehen, lágyítni ko.
Weichmangancrz, pyrolusit
ó.
Weichzcrrennen, fókészelés
ko.
Weigerung
der
Aribeit,
munka megtagadás.
Weilarbeit, időző munka b.
Weilschicht, időző műszak
b.
Weingeist, borszesz.
Weinstein, borkő ké.
WéinsteinsSure, borsav e.
Weise, okosan.
Weisung, utasítás.
Weisz, fehér.
WeisaWech, bádog ko.
Weiszbleierz, fehér ólomércz, cerussit á.
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Weiszfouche, fehér gyertyán
fa erd.
WeiszMrste, meszelő é.
Weiszeisen, finomított nyers
vas ko.
Weiszen das Roheiseu, fino
mítani ko., weiszen eine
Wand, meszelni é.
Weiszer Flusz, fehér olvasz
tószer ké.
Weiszer Speiskobalt, 1. Kobaltit á.
Weiszer Vitriol, goslarit
Weiszes Roheisen,
fehér
nyersvas ko.
Weiszgiltigerz, fehér ezüstércz, tetraédrit á.
Weiszglüuend, fehér izzó ko.
Weiszgliihhitze, fehér izzó
hőség ko.
Weiszgültigerz, tetraédrit á.
Wciszkalk, meszelő mész é.
Weissliegend,
veiszliegend

f.

Weiszniacncn das Roheisen,
fehéríteni, finomítani ko.
Weiszmetall beim Kupferschmelzon, fehér kénv ko.
Weisznickelkies, 1. Smaltit.
Weiszofen, finomító kemencze ko.
Weiszpinsel, meszelő.
Weiszsieden, fehéríteni pv.
Wciszspiessglanzerz, Weissspiessglaserz, valentinit á.
Weiszstein, granulit, fehórkő
f., fehér kénv ko.
Weiszsud, fehérítés pv.
Weiszsudgaaden ,
fehérítő
műhely pv.
Weisztaiine, luczfenyő erd.
Weisztellur, 1. Sylvanit.
Weiszzink, színhorgany ko.
Weite, tágasság; liclito Weite,
belvilág.
Weiterfoeförderung, tovább
szállítás.
Yfeitlauíig, terjedelmes.

Weitung, tágasság, tágítás
6.
Weitimgsbau, tágasfejtés 6.
Wellbaum, görönd gé.
Welle, görönd gé.
Wellenflasche, Well fiasebe,
bütyök gé.
Welleul'örmig, hullámos.
Wellenhals, göröudcsap gé.
Wellenkalk, hullámos mész
kő f.
Wcllenkcil, görönd-ék z.
Wellenring,
göröndkarika
gé.
Wellensehmieden, fodrosán
verni ko.
Wellenschuh am Krahn, göröndsaru ko.
WcllenstSnder, görönd áll 1
vány gé.
Wellentransportwagen, göröndszállító szekér ko.
Wellentrommel, bütyökgyű
rű ko.
Wellcntrommelring ,
bü
työkgyűrű karika ko.
Wellenzapí'en,
göröndcsap
gé.
Wcllplachenlicrd, ponyvaszór z.
Weltgegend, égtáj bm.
Wendeisen, forgatóvas gé.
Wendeltreppc,
csigalépcső
e.
Wcnd.cn dcs Rostes, a pörkölmény fordítása ko.
Wendepunkt, forduló pont.
Wendeschauí'el, fordító la
pát ko.
Wendescheilbc, fordító ko
rong.
Wendhaggen, forgó horog
gé.
Wendscheider, fordító vas
ko.
Wendungspippe , váltócsap
Wenig, kevés.
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Werfcn einen Schurf, kutat
ni 6., Kübel und Seil werfen, bányát nyitni b., das
Holz wirí't sick, a fa meg
vetemedik ó.
Werfener Schiefer, verfeni
pala f.
Werg, csepü.
Werk, mű ; Bergwerk, bánya;
Hüttenwerk, kohó; Eisen
werk, vasgyár.
Werkanlage, gyártelep.
Werkbank, dolgozó asztal gé.
Werkblei, üzelék ólom ko.
Werkerbogen, leszámolási ív
ko.
Werkerstand, sóbánya le
génység sb.
Werkführer, művezető.
Werkholz, lángfa ko.
Werkmeistei*, műmester pv.
Werkprobe, üzelék kérnie,
üzelék próba ko.
Werksarzt, müorvos, bánya
orvos.
Werksatz, födélszék é.
Werkbesitzer, mütulajdonos,
bányabirtokos.
Werksgraben, vízárok.
Wcrkslciter, művezető tiszt.
Werksreclmung, nmszárnadás.
Werkstatt, műhely é.
Werkstein, csurgó lap ko.
WerksverMltnisse,
müviszonyok.
Werkzeug, szerszám.
Werkzeugkasten, szerszámszekrény.
Werkzeugmaschine,
szer
számgép gé.
Werkzink, színhorgany.
Werkzinn, színón ko.
Werth, érték.
Werthanseklag, értékszám
vetés.
Werthbemessung, értókszabás.

Werthbcrechnung, értókszámitás.
AVerthcrmittelung,
érték
fejtés.
Werthlos, értéktelen.
Werthpapiere. érték papírok.
Werthvermehrung,
érték
növekvés.
Wertliverminderung, érték
csökkenés.
West, nyugat.
Westlicli, nyugati.
Wetter, lég ; Wetter bringen,
légcserét
okozni;
gute
Wetter, jó lég;
matté
Wetter, bágyadt lég; bőse
Wetter, rossz lég; leichte
Wetter, könnyű lég; sckwere Wetter, súlyos lég; giftige Wetter, mérges lég;
schlagendo Wetter, durra
nó lég 6.
Wétterabtkcilung, W e t t e r trumm, légtorok b.
Wetterabzugsstrecke,
légvezető nyilam 6.
WetterblSser, légfúvó b.
Wctterblende, légajtó b.
Wetterbohrloch, szelelő íürtlyuk b.
Wetterbringen, légcserét esz
közölni b.
Wetterbühne, légrekesz 6.
Wettercanal, légcsatorna.
Wettcrcirculation, légcsere b.
Wettcresse, légkőmény b.
Wetterfamg, légfogó.
Wetterfliígel,
szélkerék
szárny gé.
Wetterfocher, szeleltetö gé.
Wetterfoeherradel, szelelte
tö kerék b.
Wetterführung, légvezetés 6.
Wetterfiihrungssysteiu, légvezetési rendszer, szellőztetési rendszer b.
Wetterkaltung, légvezetés,
szellőztetés b.

— 332
Wetterhaltuugsapparat ,
szellőztetési készülék b.
Wetterhut, légfogó b.
Wetterklappe, légszelep.
Wetterlekre, szellőztetéstan
b.
Wetterleitung, légvezeték 6.
Wetterlosung , légvezetés,
szellőztetés 6.
Wctterlutte, légcsatorna.
Wettermangel, léghiány b.
Wetterinaschine, szellőztető
gép b.
Wetternoth, léghiány 6.
Wetternöthig, léghiánnyal
küzdő b.
Wettérofen ,
Wetterherd,
Wetterrost, szellőztető kemencze b.
Wetterrad, szeleitető kerék
b.
Wetterröhre, légvezető cső
6.
Wettersatz, szellőztető gép
b.
Wettersauger, légszívó b.
Wetterschacht, légakna b.
Wetterscneider, légválasztó
b.
Wetterschlag, légvágat b.
Wetterschraube, szeleitető
csavar b.
Wetterscliutt, légátalka b,
Wetterstolln, lógtárna b.
Wetterstrecke, lógnyilám b.
Wetterstrom, légáram b.
Wetterthttr, légajtó b.
WetterthürwSrter, légajtón
álló 6.
Wetterthurin, légtorony b.
Wettertroiumel, zajfúvó b.
Wettertrumm im Schachte,
légtorok b.
Wetterumlauf,
légcsere,
légtbrgás 6.
Wetterversorgung, 1 egyeze
tés 6.
Wetterweeksel, légcsere b.

-

W e t t e r z u g , léghuzam b.
Wetzstein, í'enkő.
Wiehtig, fontos, nyomatékos.
Widder hydraulischer, vízi
kos gé.
Widererstattung, visszatérí
tés.
Widerlager, boltszók é.
Widerlagsinauer, székfal é.
Widerlegen, megczáfolni.
Widerreektlich, törvény elle
nes.
Widersetzen , ellentállani ,
ellenszegülni.
Widersinnisch , ellenlej tes
bm.
WidersprecheM , ellenmon
dani.
Widerstand, ellenállás.
Widerstandsfáliigkeit, ellen
állási képesség.
Wíderaufiiehmeneine Grube,
egy bánvát újra megnyitni
b.
Wiederbesetzen, újra betöl
teni hivatalt.
Widerholen, ismételni.
Wieldení'ormation , vielden
képződmény f.
Wiener Bccken, bécsi rnedencze /*.
Wiener Sandstein, bécsi ho
mokkő f.
Wiesenerz, gyepércz, limonit á.
Wilde Fluth, patak *.
Willkühr, önkény.
Wind, szél; stechender Wind,
szúró szél; erhitzter Wind,
hevített szél ko.
Windbruch, széltorés erd.
Windcylinder, fúvó henger
ko.
Winde, vitla b.
WinderhitzuiigsWinderwarmungs- Windheitz-apparat, szélhevítő készülék
ko.
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Windfang, légfogó b.
Wíndforni, lakatok ko.
Windgöpel, szélvitla.
Windkasten, szélgyüjtö ko.
Windkessel, szélkazán gé.
Windkolben, fúvótolony ko.
Windknnst, vízemelő szélgép
b.
TVindleitung, szélvezetés ko.
Wi iidleltnngscanal, szélve
zető csatorna ko.
Windlcitungsrohr, szélveze
tő eső ko.
Windhitte, szél vezető csator
na, szélcsatorna ko.
Wiudluttenring, szélcsator
na karika ko.
Wiiidluttenzugeisen,
szél
csatorna szorító ko.
Windinengc, szél mennyiség
ko.
Windmesser,
szélfeszü! tség
mérő ko.
Windofen, szélpest ko.
Windofenaufsatz,
szélpest
rakmány pv.
Windpfeife bei Puddelöfen,
szélsíp ko.
Windpressnng, szélfeszültség,
szél nyomás ko.
Windpfropf, ürfojtás b.
Windrad, szélkerék, szeleitető b.
Windregulator, szélszabály
zó ko.
Windrölire, szélcső ko.
Windsammlnngskasten , 1.
Windkasten ko.
Windsckaclit, szélakna b.
Windschief, ferde, veteme
dett.
Windsehlaueh, szöltömlő b.
Windseite der Schmelzöfcn,
pesthát ko.
Wiudstíinder , Windstock,
szélosztó ko.

-

WindsteinbeiHochöfen, szélkő ko.
WiiidstrakI, szélsugár ko.
Windstrebe, szól támasz é.
Windung,
kanyarodás ;
Schrauben windung, csavar
menet.
Windwage, szélfeszül U&g mé
rő ko.
Windzacken , széllap a készelő tűzhelyen ko.
Winkel, szög, szöglet; rcchrer Winkel , derékszög;
spitziger Winkel, hegyes
szög ; stumpfer Winkel ,
toinpaszög; Erganzungswinkel,
pótlószög;
Supplementswinkel ,
kiegészítő
szög.
Winkclbuch, szögmérési jegy
zőkönyv bm.
TFinkcleisen, szögletvas ko.
Winkeleisenwalze, szöglet
vas henger ko.
Winkelfetiler, szögbeli hiba
bm.
Winkelhaggen bei Fenstern,
szögletvas e.
Winkelhebel, könyök emel
tyű gé.
Winkelkrcuz,
derékszögű
kereszt bm.
Winkelkreuzstunden,
ke
resztszögek bm.
Winkelmasz, szögmórték.
Wlnkelmesser, szögmérő.
Winkelrohr, könyökcsö gé.
Winkelschablone, szögm inta
é.
Winkelschiene,
szögletvas
ko.
Winkelsparren, szögletszaruS
fa é.
Wipi>er, Auskipper der Fördervvagen, borító, buktató
b.
Wirbel, forgató b.
21*
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Wolf = Eisensau, medve,
Wirksain, működő.
vasuiedve; Wolf = eine
Wirksainkeit, működés.
direct aus Evzeii erzeugte
Wifkung, hatás.
Eisenmasse, bueza ko.
Wirkungsgrad, hatály.
Wirkungskraí't, ható erő.
Wolfeiscn, tűzhely hátlapja
Wirkungskrels, hatáskör.
ko.
Wolffeuer. bocstüzhely ko.
WirkmigsspMre, hatáskör.
Wolfoí'en,
hevenyolvasztó,
Wirtsciiaft, gazdaság.
törpe kemencze, huczapest
Wischeisen, csurgató rúd ko.
ko.
Wismuth, viszmut »., Wismutherz, viszmútércz; Wis- Wolfram, volfrám : Wolfram
stahl,
volframaczél
ko.,
muthglanz, viszmuth fényWolframbleierz, stoltzit á.
le ;
Wismuthsaigorung ,
viszmut csurgatás ko., Wis- Wolfsbcrgit,
ólomantimonmuthkupferei'z, emploktit
kéneg,
rézantimonkőneg
á.
á.
Wolfstalil, hevenyaczél, bueza
Wissell, tudni.
aczél ko.
Wissenschaft, tudomás, tu
Wolfzacken, tűzhely hátlap
domány.
ja ko.
Wissentlich, szándékos.
Wiszbegier, tudásvágy.
Wolnyn, baryt á.
Wootzstahl, vutzaczél ko.
Wochenarbeit, hetimunka.
Wörterbueb, szótár.
Wochenlohn, hotibér.
Wulfenit, sárga ólomércz
Wochentag, hétköznap.
á.
Wöchentlick, hetenként.
Woclieiiwerker, Wochenlöh- Wulst, dúzadék é.
Wulstliederung, duzadékzánor, hetibéres b.
rolás gé.
Wohlbestellt, jól ellátott.
Wundarzt, seborvos.
Wohlfeil, olcsó.
Wünschelruthe, varázsvessző
Wohlgeboren, tekintetes.
b.
Wohlgemeint, jószándéku.
Wiirde, méltóság.
Wohllöbllch, nemes.
Würdig, méltó, érdemes.
Wohlthat, jótét.
Würdigen, méltatni.
WohlthBtig, jótékony.
Wolllverdient,
megérdem Würfelbau, koczkaalaku fej
tés b.
lett.
Würfeleisen,
koczkaalaku
Woklwollen, jó indulat.
öntecs ko.
Wolmbar, lakható.
Würfelerz, pharmakosiderit
WohngebSude, lakház.
á.
Wolinhaft, lakó, lakos.
Wítrfelkohle, darabos szén
Wohnhaus, lakház.
b.
Wohnorth, lakhely.
Würfelniekel , koczkanikol
Wohnung, lakás.
ko.
Wölbbogen, boltív é.
Wurfprobe, vetőpróba ko.
Wölben, boltozni é.
WurinsticbJges Holz, szúWö'lbstein, boltkő é.
ette fa erd.
Wölbung, boltozat é.
Wurzel, gyök.
Wölchit, 1. Bournonit.
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Wurzelexponent, gyökmu
tató.
Wurzeltorf, gyökéi-tőzeg- é.
Wurzelzapfcn, horganycsap
gé.
Wurzelzeichen, gyökjel.
Wurzelzichung, gyökfejtés.

Z,
Zacken == Frischzacken, tűz
hely lapja ko.
Zackig, horgas.
Zagel, tusak, vastusak ko.
ZageJeisen, bugavas ko.
Zagelstreeke, buganyujtó ko.
Zagelwurfzange,
bugavető
fogó ko.
Z3h, szívós.
Zahigkeit, szívósság.
ZShepolen, szívós buzgatás
ko.
ZahI, szám.
Zahlamt, fizető hivatal.
ZShlapparat, számláló készü
lék gé.
Zahlbav, fizethető.
Zahlbrctt, számláló deszka
pv.
ZaMen, fizetni.
Zahlen, számlálni.
Zahleiipunze, számjelző pv.
Zahlensteinpel, számjegy ko.
ZShler, számláló.
ZShlretter, olvasó tábla pv.
Zahltag, fizetési nap.
Zahltisch, fizető asztal.
Zahlung, fizetés.
Zahlungsanweisung, fizetési
utalvány.
Zahlungsfahig, fizetésre ké.
pes.
Zahlungsí'rist, fizetési határ
idő.
Zahlungsunfahig, fizetésig
képtelen.
ZahlungsYcrpflichtung, fize
tési kötelesség.

Zahn, fog.
Zaljnbalken, fogazott gerenda
é.
Zahnbisz, fogónyoni ko.
Zahnbohrer, fogasfúró b.
Zahnbreite, fogszéllessóg gé.
ZahnfSrmig, fogalaku.
Zahnhammer, fogaspöröly ko.
Zahnhöhe, fogmagasság gé.
Zahnlücke, foghózag gé.
Zahnrad, fogaskerék gé.
Zahnscheibe einer Sagemasehine, toló korong gé.
Zalmstange, fogasrúd gé.
Zahntlieiluiig, fogak beosz
tása gé.
Zain, rudacs ko.
Zainbock, rudaosbak pv.
Zaineinlasz, rudacs eresz pv.
Zaineisen, fodorvas ko.
Zaineil, ruddá verni ko.
Zaingabel, rudacsvilla pv.
Zainhaminer, rúdpőröly ko.,
rudacs kalapács pv.
Zainlegbank, rudacspad pv.
Zainlegrost, rudacsrács pv.
Zainprobe, rudacskémle. .
Zainscliaufel, rudacslapát pv.
Zainschcere, rulacsolló ko.
Zainschmied, szegkovács ko.
Zaintisch, rudacs asztal pv.
Zaintrüger, rudacs állvány
pv.
Zaintragzange, rudapshordó
fogó pv.
Zaiiitrog, rudacs teknő pb.
Zaintruhe, rudacsláda pv.
Zain und Sehrottkübel, ru
dacs és vágadék veder pv.
Zainzange, rudacsfogó pv.
Zange, fogó == Packet zur
Blechfabrication, lemezcso
mag = Packet von Stahlstaben, kéve ko., Holzzange, szorító fa é.
Z&ngen. kovácsolni ko.
Zangenhacken am Bohrapparat, horogfogó b.
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Zangenholz, kapocsfa é.
Zangensattcl, fogó kengyel.
Zangenschenkel am Bohrapparat, fogószár b.
ZSngeschíacke, pőrölysalak
ke.
ZSngevorrichtung, vorő ké
szülék ko.
Zangewalzwcrk, bocshenger
ko.
Z&ngezange, bocsfogó ko.
Zange zum Streckciscntonden, nyujtottvas kötéshez
való fogó ko.
Zapfeil , csap; Endzapfen ,
végcsap; Halszapfen, nyak
csap ; Hohlzapfen, üregcsap;
Kammzapfeu,
szárnyasesap ; Stehzapfen, állócsap ;
Stirnzapfen , homlokcsap
gé.
Zapfeiiachsblech, marokvas
ko.
Zapfcnartig, csapalaku é.
Zapfenfoank,
csapvánkos
gé.
Zapfenfliigel, csapszárny gé.
Zapfenförmig, csapalaku.
Zapfenkeil, csapók gé.
Zapfenklotz, csaptőke a.
Zapfenlager, csapágy gé.
Zapf'enloch, csaplyuk é.
Zapfcnreitrang, forgó súrló
dás gé.
Zapfenring, csapkarika gé.
Zapi'enschlosz, csapzár b.
Zapí'ensta'nder, csapállvány
gé., kapusarkfa é.
Zarge, karimás zár ke.
Zaiim, fék gé.
Zann, kerítés é.
Zeche, bánya, evés b.
Zechenbau, ó törocsok fejté
se 6.
Zeehenberge, ó töreos b.
ZecliengSnge, zúzásra méltó
berakat 6.

Zeehenhaus, bányaház b.
Zechcnmcistcr, vájárok kép
viselője b.
Zechenzimmerung, evésbeli
ácsolat b.
Zechstein, zecbkő f.
Zehrgeld, költő pénz.
Zeichen, jel, jegy, jelenség,
Zeichenfcrett, rajztábla.
Zeieheníeder, rajztoll.
Zeichcnlehrer, rajztanító.
Zeichenmeister, rajztanító.
Zeichenpapier, rajzpapir.
Zcickcnpunzc, jelző bélyeg
pv.
Zeicheiisehule, rajziskola.
Zeichen tisch, rajzasztal.
Zeichnen, rajzolni.
Zeichner, rajzoló.
Zeichnung, rajz, rajzolat,
rajzolás.
Zeiger, mutató.
Zeigcrwage, mutató mérleg.
Zeit, idő.
ZeitgeinSsz, korszerű.
Zeitlich, korán, jókor.
Zeitniangel, időhiány.
Zeitpunkt, időpont.
Zeitsehrif't, folyóirat.
Zeitverlust, időveszlós.
Zeitweise, koronként.
Zelle, sejt; Zelle eines Wasserrades, fiók.
Zellenrad, fiókos kerék gé.
Zellkies, 1. Markasit.
Zenitli, tetőpont.
Zentiiergeding, súly szakmány b.
Zentnergewicht, mázsa.
Zerbrecíieii, összetörni.
Zerbröckeln. szóttöredezni.
Zerdrüeken, szótnyomni.
Zcrfallen, szétomlani.
Zergabeln, szétágazni b.
Kergliederuugsansweis, rész
letező kimutatás.
Zerkleinern, aprítni.
Zerkleincrung, aprítás.
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Zerkleinevungsapparat, ap
rító készülék.
Zerklopfen, széttörni.
Zerklüftet, repedezett, repedékes.
Zerlegen, szétszedni.
Zermahlcn, szétörölni.
Zermalmen, szétzúzni.
Zerplatzen, szétpattanni.
Zerquetscheii, szétzúzni.
Zerreiben, szétdörzsölni.
Zerreiche, cserfa.
Zerreiszen, szótszakítni, szét
szakadni.
Zerrennfooden, vastáresa ko.
Zerrennfeuer, vaskészelő tűz
ko.
Zerrennherd, vaskészelő tűz
hely ko.
Zerrennen, készelni ko.
Zerrcnnsehmiede,
készelö
műhely ko.
ZersSgen, szétfűrészelni.
Zcrsclilagen, szétverni.
Zerschmelzen, eloszvasztani,
elolvadni.
Zerselineiden, szétvágni.
Zersehirbeln, szétdarabolni
ko.
Zerschroten, szótvágni ko.
Zersetzen, szétbontani v.
Zersetzung, felbomlás ».
Zersetzungsprodukt, bomladék v.
Zerspalten, széthasítni.
Zersplittern , szétforgácsol
ni.
Zersprcngen, szétrepeszteni.
Zerstampfen, szétzúzni.
Zerstören , szétrontani, el
rombolni.
Zerstreut, szétszórt.
Zertrüimttern, szertezú«ni.
Zeug, szerszám h., gangbares
Zeug, a gépnek mozgó ré
sze gé.
Zeugamt, szertári hivatal.
Zeuge, tanú.

Zeuge, anyagok 6.
Zeugenaussage, tanú vallo
más.
ZeugcnverhOr, tanú valla
tás.
Zeuggewölto, szertár 6.
Zeuggurte, szerszámheveder
b.
Zeughammer,
szerpőröly,
szerkalapács ko.
Zeughaus, szertár 6.
Zeugkammer, szertár.
Zevigkopf zur Verbindung
der Kolbenstange mit dem
Gostánge bei Wasserhebmaschinen, rudazatfej gé.
Zeugnisz, bizonyság, bizo
nyítvány.
Zeugschaifer, szertárnok b.
Zengschafferei, szertári hi
vatal b.
Zeugsolimiede,
szerkovács
műhely ko.
Zeugschreifoer, szertári irnok
b.
Zeugstock. szerszámszekrény
b.
Zeugtrulie, szerszám
szek
rény b.
Ztegel, tégla ; Daehziegel,
födélcseróp é.
Ziegelbrennen, téglát éget
ni.
Ziegelbrennofcn, téglaégető
kemencze.
Ziegeldach, cserépfödél é.
Ziegeldeckerarbeit, cserép
födő munka é.
Ziegelerz, téglaércz, cuprit
é.
Ziégelform, téglaminta é.
Ziegelherd beim Treibherde,
téglaalap üzelö tűzhelyen
ko.
Ziegelkranz beim Treibher
de, téglapárkány ko.
Ziegelkupfer, tisztátalan réz
ko.

— 538 —
Ziegelmauer, téglafal é.
Ziegelstein, tégla.
Ziegelthon, tégla agyag f.
Ziehband, kötő kapocs é.
Zieheisen, huzal tárcsa ko,
Zieheu, húzni.
Ziehfeuer, izzító tüz ko.
Zlehhacken, vonó rúd ka.
Ziehhammer, Stahlziohham
mer, aczélnyujtó ko.
Ziehkíinge, vonókés, simító
vas é.
Ziehkohle, darabszén erd.
Zieböffnung boi Röstöfen,
vonólyuk ko.
Ziehring, szorító karika gé.
Ziehringsehraube,
szorító
karika csavarja b.
Ziéhschacht, szállító akna
b.
Zielizange, vonófogó ko.
Ziel, czól.
Zielscheibe, czélkorong, czéltábla b.
Zielstange, czélpózna bm.
Zier, disz.
Zierverputz, diszvakolat é.
Ziffer, számjegy.
ZiffermSszig, számszerinti.
Zílinder, 1. Cylinder.
Zimentiren, hitelesítni.
Ziinmer, szoba.
Zimmerarbeiter, bányaács
b.
Zimmergesell, ácslegény é.
ZimmerMuer, bányaács 6.
Zimmerholz, ácsolatfa í>.
Zimmerling, bányaács 6.
Zimmermann, ács é.
Zimmermannsklammér, ács
kapocs c.
Zim.menrmanussa'ge, ácsfü
rész é.
Zimmermeister, ácsmester.
Zimmern, ácsolni.
Zimmerpolicr, ácspallér é.
Zimmurschnur, csapözsinór

Zimmerspííne, forgács é.
Zimmerstelger, ácsfelőr, ak
namester b.
Zimmerung, ácsolat, gárdozat, kötés b.
Zimmerwerkííeug , áesszerszám é.
Zimmerzeichen , ácsjel é.,
ácsolat jelző b.
Zimmerzwícken, ácsszeg, támaszszeg b.
Zink, horgany.
Zinkasche, horganyhamu ko.
Zinkblech, horganylemez ko.
Ziukblcnde, horganyfónyle,
horganykóneg , sphalerit
á.
Zinkblüthe, horganyvirág á.
Zinkdach, horganyfödél é.
Zínkdestillation , horganypárlás ko.
ZinkdestilJirofcn, horganypároltató ko.
Ziuke, kapcsoló fog é.
Zinkeyz, horganyérez 6.
Zinkgalmei, kalamin á.
Zinkglas, kalamin ó.
Zinkhaltig, horgany tartal
mú ko.
Zinkiseher Oí'enbruch, Zinkofenhruch, torokgomba ko.
Zinkkieselerz, kalamin á.
Zinkoxyd, horgany óleg ».
Zinkoxydsalze, horganyéleg
sók v.
Zinksilieat, galmáj á.
Zinkspatli, horganypát á.
Zinkstaub, horganypor ko.
Zinkstuhl, horganyszék ko.
Zink vitriol,
horganygálicz
goslarit á.
Zinkweisü, horganyfehér ko.
Zinn, ón.
Zinnasche, ónhamu ko.
Zinnballen, óngöngyölot ko.
Zinnbergwerk, ónbánya.
Zinubrennen, ónércz pörkö
lés ko.
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Ziniiclilorid, ónchlorid «.
Zinndörner, ónaszalék ko.
Zinnerz, ónércz, kassi térit
á.
Zinnflöszeu, ónt csurgatni ko.
Zinnfloszherd,
óncsurgató
ko.
Zinnfolie, ón] emez.
Zinngraupeu, ónérczdara b.
Zinilkies, ónkovand, ónrézvaskéneg á.
Ziniikriítze, óuvakarók ko.
Zinnlotk, lágyforrasztó gé.
Zinnober, czinober, higanykéneg á.
Zinnof'en, ónolvasztó ko.
Zinnoxyd, ónéleg v.
Zinnoxydul, ónélecs ».
Zinnpausche, ónaszalék ko.
Zinnpauschen, ónt csurgatni
ko.
Zinhpauschherd, óncsurgató
ko.
Zinnprobe, ónkéinle ké.
Zinnsand, ónfövény a.
Zinnschlich, ónomra ss.
Zinnselfe, ónmosás 6.
Ziimstehi, ónércz, kassiterit
á.
Zinnstock, óntömzs b.
Zinnstufe, ónércz példány
6.
Ziunwasche, ón mosó ház a.
Zínnzefchcn, ónbélyeg ko.
Zinnzwitter, óntartálmu zúzóórcz b.
Zinober, ezinober, higanykénog á.
Zins, bér, kamat.
Zinscoupon, kamatszelvény.
Zinsenfusz, kamatláb.
Zinsenrechnung, kamatszá
molás.
Zinses Zinsen, kamatok ka
matja.
Zirkel, kör, körző.
Zirkonsyenit, zirkonszienit

f-

Zoli, hüvelyk, vám.
Zollamt, vámhivatal.
Zollbohrer, hüvelykes fúró
6.
Zollí'rei, vámmentes.
Zollgeding, hüvelyk szakmány b.
Zollgebict, vámterület.
ZollgewicM, vámsuly.
Zollstock, zsebuaércze.
Zollzentncr, vámmázsa.
Zone, öv.
Zubau, beható vájat; Zubau
stollen, beható tárna; Zubaustrecke, beható nyilam
b.
Zubehör, tartozék.
Zuber, csöbör.
ZuTbreimen — rösten, pör
kölni Ao., zubrennen bei
der Meilerverkohlúng, ége
tést végezni erd.
Zubringersaulelien, előtoló
oszlopka pv.
Zubringf'eder, előtoló rugó
pv.
Zubrüsten, egyenítni b.
ZuMhnen, bepádolni b.
Zubiirsten, csúsztatni 6.
Zubuszantbeil, költségrész b.
Zubuszausschreibuiig, pótló
költség kivetése b.
Zubnsze, pótlóköltség b.
Zubbuszzeche költséget igény
lő bánya b.
Zubuszzettel, költségjegyzék
6.
Zudeeken, befödni.
Zudringlich, tolakodó.
Zufallend, beeső. 6.
Zufállig, véletlen.
Zuflueht, menedék.
Zuflusz, odafolyás.
Zuí'örderung, odaszállítás b.
Znfrieden, elégedett.
Zufrieren, befagyni.
Zufuhr, szállítás.
Zufuhren, 1. Abrichten.
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Zug, huzat bm., Zug' = Luftzug, léghuzam 6., Ziige boi
den Öfen, füstcsatornák ko.,
Zug = Wagenzug, vonat
gé.
Zugaiig. növekvés, többlet;
Zugang = Eingang, bejá
rat.
Zugbalken, kapocsgerenda á.
Zugband, húzókapocs é.
Zugbuch, mérnöki jegyző
könyv bm.
Zugcanal, füstcsatorna gé.
Zugékor, tartozék.
Ziigellosigkeit, féktelenség.
Zugemesseii, kim örve.
ZugeschSrft, élesített é.
ZngescMrfte Kanté, élezett
él á.
Zugespitzt, meghegyesített é.
Zugespitzte Ecken, hegyezett
csúcsok á.
ZugestMdnisz, engedmény.
Zugewahren Kuxe, 1. Abg'ewahren.
Ziigflammof'en,
léghuzam a
lángpest ko.
Zuggabel bőim Gichtgasfang,
emelő villa ko.
Zuggenerator, lőghuzamu gáz
fejlesztő ko.
Zughaeken, vonókapocs é.
Zughebel, emeltyűkar ko.
Zugklanuner, foglaló kapocs
é.
Zugkopf, 1. Zeugkopf.
Zugkraft, vonóerő gé.
Zugleichen, 1. Abrichten.
Zugloch, szelelő ko.
Zügofen, légbuzamu kemencze ko.
Zugramme, kézi verőgép é.
Zugregulirung,
léghuzam
szabályzás ko.
Zugröhre = Abzttcht, nedvháritó ko,
Zugsa'ge, na<ryfűrész é.

Zugschachtofen, léghuzamu
aknapest ko.
Zugseil, kötél.
Zugstange, vonórúd gé.
Zugstangenbiigel,
rudazat
kengyel vas gé.
Zugstangenkeil.
rudazatok
gé.
Zugstaiigenir arze,
tolórúd
csücske gé.
Zugutebriiigen, feldolgozni
ko.
Zu Criiten, javára.
Zulialtillig, akasztók gé.
Zuhaltungsfeder , akasztók
rugó gé.
Zukommen, megilletni.

Zukunft, jövő.
Zulage, pótlök.
ZulSssig, megengedhető.
Zulaszrolír, bevezető cső gé.
Zulegen, felrakni bm.
Zulegzeug, felrakó műszer
bm.
Zuleitung, vezeték.
Zuleitungsrohr, vezető cső
gé.
Zumachen, bedobolni (pestet)
ko.
Zumachklammer, doboló ka
pocs ko.
ZumachstSszel, döngölő ko.
Zumauern, befalazni.
Zunageln, beszegezni.
Znnanme, növekvés.
Ziinden, meggyúlni, meggyúj
tani.
Ziinder, gyújtó.
Znndererz, jamesonit á.
Ziindgasse beim Meiler, gyúj
tó rés erd.
Zündhütchen, gyújtó kupak
b.
Ziindkapsel, gyújtó kupak
b.

Ziindpatrone, gyújtó töltény
b.

-
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Zündröhrchen, gyújtó csö
vecske b.
Zündruthe, gyújtó szál b.
Zündschnur , gyújtó szál ,
gyújtó zsinór, kanócz 6.
Zungc, nyelvecske gé.
Zurechnen, hozzá számít™'.
Zurcclmungsfahig, beszámít
ható.
Zur Last, terhére.
Zurostcn, berozsdásodni.
Zurftckbemfen, vissza hiúi.
ZurückMeifoen, hátra marad
ni.
Zarüekfordern, vissza köve
telni.
Zuriickgcben, vissza adni.
Zuriicklcgen, vissza adni.
Znrücklegcn, vissza venni.
Ziirückprallen,vissza pattan
ni.
Zuriicksenden, vissza külde
ni.
Zurücktrctcn, vissza lépni.
Zuriickwcisen, vissza utasí
tani.
Zurückzalllen, vissza fizetni.
Znriickzichcu, vissza vonni.
Zusammen, együtt, összesen.
Zusammenlbackeii, össze ta
padni.
Zusammeiulriicken,
össze
nyomni.
Zusammcndvilekbarkeit,
összenyomhatóság.
Znsammciifiigen,
ogybo
ereszteni é.
ZusanímcngchSrcn, összetar
tozni.
Zusammengesetzt, összetett.
Znsammciigesetzte Krystallformen, összetett alakok
á.
Zusammcngezogcii , ÖJSZOvont.
Znsammcnhalt, összetartásZnsammenhang, összefüggés.

-

Zusammenkomincn, össze
gyűlni.
Zusaminenkuppcln,
össze
kapcsolni b.
Zusammenlöhten, össze for
rasztani
Zusammcnmeiigen, össze ve
gyi tni.
Zusammcnmisclien, össze ke
verni.
Zusammennageln, össze sze
gezni.
Zusammenpassen,össze illesz
teni.
Zusammenpressen, össze szo
rítni.
Zusammeiiqiietschen , össze
zúzni.
Zusammenrechnen,
össze
számitni, össze számolni.
Zrísammeiisehaufcln, össze
lapátolni.
Zusammenschlagen, egyesítni bányabirtokot b.
Ziisammenschmelzcn , összo
olvasztani, össze olvadni.
Zusaimiienschiniedcn, össze
forrasztani.
Zusammenschrauben, össze
srófolni.
Znsammeiiscliweiszcii, össze
forrasztani.
Ziisauniieiisetzung, összetétel,
szerkezet.
Znsammenstellung, összeállí
tás.
Zusainmeiistosz, összeütkö
zés.
Zusainmenstürzen, ogybchalmozni, összeomlani.
Zusainmenziehen, összevon
ni.
Znsatz, toldalék.
Zuschsirí'cn, mególesítni é.
Zuscharren, találkozni (telérek) 6.
22
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Z t e c W r W f r e Klflftc, talál Zu Tágé ausgékén, kibújni
b.
kozó erek b.
Zúschlag, adalék; ítö^tzu- Zu Tagé kffrígen, ktifh'c hoz
seblag, pörkolösi auálé'k;
ni 6.
'Schmelzzüsch'lág, ÖlvaSzta- Zu T á g é 'fördern, külrc szálsi adalék ko.
lítni 6.
Ztóclílagéin, hozzáadni ko.
ZllVeflsíssig, megbízható.
Zuscliliigci', kovács segéd, ZülvaeTlis, növellek.
verő segéd gé.
Zuwiderlaufend, ellenkező.
Zuschlaghanmier, verő kala Zuziehen, meghívni.
pács gé.
Zwarige, szorító ,gé.
Zuschlagreuter, adalókrosta ZWangscurs/kényszérfotyam.
ko.
Zweéklnaszlg, czélszeíü.
Zuschlagsblei,
adalékólom Zweckwidrig, ezélellenes.
ZwélachSig, kéttengelyű.
ko.
Zuschlagskalkstein, adalék Zweiarmig, kétkarú.
ínész ko.
Zwéideutig, kétérteltuü.
Zuschlagskics, adalókkovand ZweidrStkig, kétszálu.
ko! (
ZwéifÖrmig, kétfúkás ko.
Zusctilagssclííieli, adalékom Zweig, ág.
Zweigkakn, szárnyvonal é.
ra ko.
kétvágányú.
Zuschreiben Kuxé, ]. Abge- Zwcigeléisig,
Zweigrokr, csőág, mellékoső
wahren.
gé.
Zusphríft, irat.
Zus^hürén, fólszítni ko.
ZvreilittAg, kétfonalu.
Zűsieh'usz, ráfizetés.
Zweiniaisckmelzerei = W a l Zusítzeii, benyomulni b.
lonschmiede, valloiikés'zélös
ko.
Zusltzender (íaiig, érintkező
ZweimSnuisch, kettes b.
telőr 6.
Zusítzeudcs Wassér, betó ZweirMrig, kétkerekű.
Zweispitzige
Steinkaéke ,
duló víz 6.
kettős kőcsákány é.
Zuspitzcn, rneghegyezni é.
Zweispurig, • kétvágányú.
Züstánd, állapot.
Zustandekommen, létesül ós. Zweitrüminig, kéttorku ak
na b.
Zuétandsehiclit, pótló munka
szak b.
Zwergliackc, lyukvágó, kerosztfejsze é.
Ziistéílcn, Hochófen, főlkéZwick = Zimnierzwick, ácsszítni ko.
szeg, tániaszszeg b.
Züstéíluifg, fölkészítés ko.
Ziistéíliíngslbögén, kézbesíté Zwillingskrystall, ikerjfegecz
á.
si ív.
ZustellungsgeMiir, kézbesí Zwillingsittáséhiiie, ikergép
tési illeték.
gé.
Zusiüízen, betölteni 6.
Zwingc, szoriték.
Zu Tagé áüsfahf fen, kiszáll Zwisckenkcil, meddő szaka
ni b.
dék b.
Zu Tagc auszflieszen, föl ZwisckeiniiascMne, közvetítő
szinté kifolyni b.
gép gé.
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Zwisclíenmauer, közfal c.
Zwiscbcnort, közbülső vájatvég 6.
Zwisclicnprodukt, félkész
termény ko.
Znisclionraum, hézag-.
Zwisekcnring,
pótlógyűrű.
gé.
Zwischesistufc, közbülső fok.

Zwischentrnmni, közbülső
szakadék 6.
Zwisel, kétfeló ágazás b.
Zwieselrohr, kétágú cső gé.
Zwitter, óutartaluiu zúzóércz
b.
Zwittereiscn, aczélos vas ko.
Zwittersehittclzoíen , ónolvasztó ko.
Zwtilftel, tizuukotted b.

Nyomtatási hibák.
2.
9.
9.
10.
12.
17.
25.
36.
37.
43.
44.
47.
49.
52.
54.
56.
63.
68.
69.
71.
72.
81.
81.
82.
83.
83.
88.
89.
90.

lap. Abdrehen . . leesfergálni hely. olv. le esztergál ni.
„ Abschwefelung, kénotlenité „
kénetleníté9.
„ Abspringen . . kutatbst
. „
kutatást.
„ Abstellen daz
. . . . . .
das
„ Smme
„
Summe
„ AnMngen, falakgatni . . „
felakgatni
„ Anfbrechschmíede . . . „Aufbrechschmiede
. . „
Ausstecken
B Aussteehen eine Linie
„ AuswSsseruiigstSnder b.o. AuswSsserungsst8nder
„ BagrSbnisz . . . .
hely. olv. BegrSbnisz
„ Belegung, munkábevétel
. „
munkábavétel
„ Bergfrei, . . bergfeies
. . „
bergfreies
„ Bergwirtkschaft . . . . „ Bergwirthschaft
„ Betuffhaminer
„ Bestuffhammer
„ Beweisdocuracnt, bizoniytó „
bizonyító
„ Blasbalg, bőrfúró
. . . „
bőrfúvó.
„ Blauner
„
Brauner
„ Buntzeicben
. . . . . .
Bundzeichen
„ Buntkupfererz . . erubesit . „
erubescit.
„ Catogoríseh
„
Categorisch
„ Ckaraeteristik
. . . . „
Characteristik
„ Dachhammer
„
Daehkammer
„ Dacbinhlbalken . . . . „ Dachstnhl balken.
„ Damfkéssel
„
í)ampfk essél
„ Docarbonisi ren . . . . „ Decarbonisiren
„ Deeimalsysteui, tizwles
. „
tizedes
., Disereditiren
„
Disereditiren
„ Douation
„
Donátion
„ Deppelofen
„
Doppelofen
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94. lap. Duurchsit'kcni . . . hely. olv. Durehsickern
94. „ Dynauiisches momeiit, erőtani hatály h. o. DyHamisclics Mouient, erőtani hatány.
96. „ Eigenseliaft
. . . hely. olv. Eigenschaft
96. „ Einbendigen
„
Einbedingen
96. „ Eiiilbegleiturgsbericht h. o. Einbegleituiigsberielit
99. „ Einlegeu . . . felebbezi hely. elv. felebbezni
100. „ Einsattelungs
„
Einsattelinig
106. „ Elavation
„
Elcvation
107. „ ElaYatidiiss6hi"aut>e . h. o. Elevétionsschiaube
107. „ Elarationswiukel
. . „ EleVationswinkvl
108. „ Eiigariren . . . .
hely. olv. Eugagireii
109. „ Enstehung . . .
. . . 7,
Entsteknng
109. „ Enstehungswcise . . . . „ Entstehuiigsweise
110. „ Erdiunerés, föld beselje . ,,
föld belseje
111. „ Englüheii
„
Ergliikeii
116. „ Erzkrechsen, ésczkosár
. „
órczkosár
121. „ Fakrbeiispiel
„
Farbenspiel
126. ,. Fascalaint
„
Fiscalamt
127. „ Fliekraft
„
Fliehkraft
132. „ Forswart
„
Forstwart
139. „ Grangtiefc des
„
der
143. „ Gfekörnt, szemcsés
. . . „
szemcsés
144. „ Grelgcbahrung
„
(Mdgelbaliruiig
144. ., €reneralyersaniinluiig, közgyüllós h. o. közgyűlés
153. ,, GrOld . . . bányarany
hely. olv. bányaarany
158. „ Grurtelgesims
„
Grürtelgesims.
161. „ HSngebank,.. Schlachtschloss „
Schachtschlóss.
163. „ Haspelruiidstein . . . . „ Haspelrundbauih
169. „ Hochpladteau
„
Hx>eliplateau
169. „ Holzdepot, farakhely . . „
farakóhely
172. „ Hydroplutoniseh, hydroputói „
hydröplutói
174. „ Infusoriren
. . . hely. olv. Infnsorien
175. „ ínteressenaii stand hely. olv. Interessenausstand
177. „ Kalkairwuif, aiézzvakolat hely. olv. inészvakolat
187. „ Kranisck
„
Kranich
188. „ Kratschlich
„
KrStzseMicli
201. „ Lut'thahll, lépszelep . . . „
lég-szelep
204. „ Maszenanraiincr . , . . „ Maszenanrainer
205. „ Mediám, közeg
. . . . „
közeg

—M —
222.
223.
225.
'232.
235.
238.
240.
249.
256.
261.
261.
262.
263.

lap.
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

263.
263.
265.
266.
266.
266.
266.

,,
„
,,
„
„
„
„

266.
266.
267.
267.
268.
268.
268.
268.
268.
268.
269.
270.
271.
271.
271.
271.
272.
272.

„
„
„
„
„
„
„
„
,,
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Paltíkcl . . . . .
hely. olv. Pattikel
Perfectien
„
Perfectjton.
Placherinnen
„
Plackenriniiétt
Pumpensetzuiascliiiie, szivatyú iely. olv. szivatyös
Padstock . . . . . hely. olv. Radstock
Redutionszirkgl . . . . „ Roduotionszirlítd
Keifeshacht
„
Beifschacht
Seigerofen
„
Salgerofen
Sehlackcnleeh, salakénv . ,,
salakkénv
SchneeTerweliiiung . . . „ Sehoeeverwehwog
Sehnittlinie, szevény . . „
szelvény
Schraulbengewinde, csavarvégat h. o. csavarvágat
Schraulbenselmeidinasehine, sovarvágógép hely.o.
csavarvágógép
Sckrotthaminer.. . vágő h. o. vágó
Selirottmeisel, vső . . . „
véső
Sckusz . . . lázította a közetet „ lazította a kőzetet
SchwSrze.. . színitó . . . „
simító
Sehwürzen.. símítami . . „
simítani
Schwai'Zgttltigerz, totraéerit „
tetraedrit
Schwarzkupferarbeit . . . nversrózolvasztás h. o.
nyersrézolvasztás
Scswefel
„
Schwefel
Schwcfelliüttc
„
Schwefelhütte
Seliwefelsiber
„
Se.kwefelsilber
Sehwelle . . . Schötze
. . „
Sohtttze
Sehwungrad . . . Ienpítő . „
lendítő
Sctenz, tudomán . . hely. olv. tudomány
Sectionsratk, osztálytanácsos „
osztálytanácsos
Seerz
„
See-erz
Selme
„
Setae
Sefcnig, szálas
„
szálas
Selbstandig
. . . . . .
ScloststSndig
Senksatz, süllesztő . . . „
sülyesztő
Setzhammcr, . . kalapées . „
kalapács
Setzpampc, ülepítő . . . „
ülepítő
Sicherheitshahn, biztisító . „
biztosító
Siederöhrcnkessel
. . . „ Siederökrciikessel
Silbergrube, ezüstbánya'. . „
ezüstbánya
Silberscheidung, ezütválatés „
ezüsfeválatás
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273.1ap.
273. „
273. ,,
273. „
273. „
273. „
274. „
274. „
275. „
275. ,,
275. ,,
276. „
276. „
276. „
276. „
276. „
277. ,,
277. „
278. „
279. ,,
279. „
280. „
280 ,,
280. „
281. „
281. .,
281. „
281. „
282. „
285.
285.
285,
285.
285.
287.
287.
287.
288.
288.

„
„
„
,,
„
„
„
„
„
.,

Silbcrstrcckwerk
. . . „ Silberstreckwerk
Silicirung, körülás . , . „
kovúlás
Silich'ungsstnfe, kornlási . „
kovúlási
Sinícrbleeh
,
Sinterblech
Sintcrgrube, salokgyüjtö . „
salakgyüjtő
Sofőrt, azznnal
. . . . „
azonnal
Solutionsflnsz
„
Solutionsflusz
Sort'Iningluttc
. . . . . .
Sortiraiigsluttc
Npanprobe, rózfogacskémle
,,
rózforgácskómle
Sparreuagel
,,
Sparreiinagel
Spediren, hzllítni . . . . , ,
szállítni
Spbagnuui, sphagnium . . .,
sphaguuni.
Spiegelkobalt, tőkroskobalt „
tűkröskobalt
Spiagelscxtant
„
Spiegelsextant.
Spielranm, mozgázi . . . „
mozgási
Spiiidelselnieidiuaschine . . . góp hely. olv. gép
Spitzbalg, kovácsfúró
boly. olv. kovácsfúvó
Spliter
. . . . . . . .
Spliíter
Stabeiscn, ródvas . . . . , ,
rúd vas
Stahlen . . . vorwanden . . „
verwandeln
Stahlfeuer, aczóltüzhelz
. „
aczéltűzhely
Stand . . . lítszám
. . . ,,
létszám
Stark, érős
•„
erős
Siaiichcr, döngöln
. boly. olv. döngölő
Stauiveite . . fávulságu . . ,,
távulsága
Stég . . . Hunsfeg , . . . „
Hundsteg
Steigbaum, hágoröfa
. . „
hágcsóin
Sicignng
„
Steigung
Steinkohleiiklare . . kőszénhalladék h. o. kőszénhulladék
Stopfer
„
Stopfer
Stosz . . . lókós
. . . . „
lökés
Stoszhevd . . eontinuirlischer ,,
coiitimiirlicher
Stoszstange, lökorúd . . . ; , •
lökőrúd
Stoszverscliicszen, oldat . „
oldalt
Strcichen
„
Streiclien
Strcckcndes
„
Strcicbendes
Strengfliissigkeit, nekéz . ,,
nehéz
Stiickarbeter . . . . . .
Stiickarbeiter
Studienptan
.,
Studienplan
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289.
289.
290.
290.
290.
291.
292.
292.
292.
292.
293.
294.
295.
295.
295.
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296.
296.
297.
297.
297.
298.
298.
298.
298.
299.
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300.
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301.
301.
301.
301.
301.
301.
302.
302.

lap. Stulpkolben, höjtókás . . „
hajtókás
„ Sturzwagcn, buktató
. . „
buktató
„ Suchort . . . vájátvég
. . „
vájatvég
„ Sumpfsatz, fenéksztvatyú . ,,
fenékszivatyú
„ Superflciés
,
Superftcies
,, Snspenso-Post
„
Suspenso-Post
„ Tagschacht, . . . akua . . „
akna
„ Tauber . . vájátvég
. . „
Tájatvég.
„ Taxator, bécsló
. . . . „
becslő
„ Teehnisclier Ausdrnck . . „
Ausdruck
„ Tellcrnietall . . . fncsorezüst ,,
fonesorezüst
„ Thalbilduug, völgyképződés „
völgyképződés
„ Theilsand . . . ozztó . . . „
osztó
„ Tiegeldreifusz.. háháromláb ,,
háromláb
„ Tilgungsgurte
„
Tilgungsquote
,, Timarit. . . timarit . . . „ Timazit . . timazit
„ Tippelbaum, fdénygerenda „
födénygerenda
., TonnengeblSse, kánfúvó . „
kádfúvó
,, Torbernit, Torberit . . . „
tarbernit
„ Traehytgrünstein . . timarit „
timazit
,. Tragband, gyámköztős , . „
gyámkötés
„ Treibabtheilung, szállító . „
szállító
,, TreibgetSngc, ható hely. olv. TreibgíistSnge, hajtó
„ ' Treibhaus . . . aknahéz hely. olv. aknaház
„ TreibhOrdstöszel
. . . „ Treibherdstöszel
„ Treibstange . . . hajtóoúd . „
bajtórúd
„ Treibwesser
„
Treibwasser
., Tresbwerk
„
Treibwerk
„ Triklinisches. .háromhajtásu „
hái-omhajlásu
„ Trommelsleb
„
Trommelsieb
„ Truinm, szekadék . . . . „
szakadék
„ Turbine . . . turbine . . . „
turbina
„ Turnns
„
Turnus
„ Tutor, gyámtya . . . . „
gyámatya
„ Übelthat, genosztett . . . „
gonosztett
;, Überfallsehleusze
. . . „ Überfallschleusze
„ Überfalhvehre, zúzógát
. „
zúgógát
„ Üergangsgebirg . . . . „ Übergangsgebirg
„ Űberhitze. . . bőség . . . „
hőség
„ Überschurz
„
Überschusz
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303.
303.
303.
304.

lap.
„
„
.,,
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304.
304.
305.
305.
305.
305.
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306.
306.,
306.
307.
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„
„
„
„
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„
„
,,
„
„
„
„
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„
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„
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308.
308.
308.
308.
308.
309.
309.
310.
310.
310.
311.
311.
311.
311.

„
,-,
„
i,
},
„
„
„
y,
„
„
„
„
„
„

Ütu'igeus, egyóbiránt
. . „
egyébiránt
Übuilg, gyakorat . . . . „
gyfJiicorkit
UnMlrehiiiig
. . . • . . „
Dmdi-eluing
üink^lu'uiigsmochanÍMttus..
kézzülék „
ikészölék
•U«isíeUaufeln . . . . . ,,
ü»sehaufelft
Uiusehmelzeii, ujrö . . . , - ,
újra
Umsehwnng, fordnlat . . „
fordulat
(Jtnpáiinter
,,
ITmspaiuiteíIhiaMiulerllch
. . . . *
UnaMndei-lteli
U»auffgefordet
„
UnUKÜgefordeift
ümbenntzt, hászwáltatlan . „
-használatlan
tPubereclienbar, kiszámvitlan „
kiszáímtluttlan
Unbe^ohnt . . . . . .
„
IÜM»ewoknt
Uuttisciplinirt
„
ünftisciplinirt
Uttdmrchsichttg . . . . „ 'UfiKhirchsicMig
Ufteigeneniitzig . . . . „
IJ««igenniitzig
UiiHeitWickelt, fejtetlun
. „
fejletlen
Ufterledigt, elntézetlen 'lieliy. olv. elintézetlen
Uugéjnüiizt . . . pénzé . . ,-,
pénzzé
üugescliieden, kőlönittetleti „
kftlöníttetleu
üngl-eiehkantig, . . . ülü . „
él ti
Unnöfetig
. . . . . . „
Unnötliig
AuregelmítsMg, szabáytalau „ TJili'eg«lBi«szIg,
szabálytalan
©ntcrbettung . . . . . .
Uiitei-bettuiig
Utttet'gestelle . . Drahbönken „
Drehbánken
CfiHeíthandeln, akudozui . „
alkudozni
üntefkasten, elsó
. . . „
alsó
l>nteíi*richtanstalt
. . . „líntew'iehtsanstalt
üntarsehlSchtig . . . . „ Utttersehlachtig
Usrterschwelle, köszöb . . „
küszöb
UiretSífnüftig
„
üiivérniinftig
Uiizerzinslich
. . . . „
Unverzinslich
Uftaufrieden, elégetlen
. „
elégedetlen
V^lítilbálaneicr, szelepbmiba „
szclephimba
Verittideru, változtatta! . . ,,
változtatni
Verankerunkswinkel h. o. Veraiikwungswinkel
Vtíráriseklagung
. hely. olv. Vepansclilaguög
Vcrratfbeiten, folgolgozni . „
feldolgozni

-3&1

311.
312.
312.
313.
313.
314.
315.
315.
31G.
316.
317.
320.
320.
327.
333.
338.

kp.
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

-

Verbinduiigungstrumm h. o. Verbindungstrumin
Verbrennungsaparat h. o. Verbrennuugsapparat
Yerbrehnungszone hely. olv. Verbrennungszone
Verllngiich, furfangoos hely. olv. furfangos
Vergleichhalt, kiegyeztett. „
kiegyeztetett
Verklagen, levádolni . . „
bevádolni
Yerkreuzung, keresztezéz . „
keresztezés
Verladen . . - bélelei
. . „
bélelni
Verrohren . . . esővezni
. „
osövesMii
Verrösztet
„
Verrostet
Verschüttet, bemetett . . „
betemetett
Verzim'ínérn, . . . gádozni . „
gárdozni
Vincuíleren
. . . hely. olv. Vinculircn
Wasserlntte
„
Wasserlutté
'Wlnkel . . . rechrer . . . „
rechter
Ziinutenriuannss&gc hely. o. Zimmermaimssa'ge.

A rövidítések és jegyek magyarázata.
á. —
a. m. =
6. —
b. m. =
é. =
erd. =
f. =
gé. —
ké. =
ko. —
1. =
m. t. =
olv. =
s. b. =
z. —

ásványtan (Mineralogie).
annyi mint (so viel als).
bányászat (Bergwesen).
bányaméréstan (Markscheiderei).
építészet (Bauwesen).
erdészet (Forstwesen).
földtan (Geologie).
gépészet (Maschínenwesen).
kémlésJn (Probiorwosen).
.kohászat (Hüttenwesen).
lásd (siehe).
mint tárgy (als Sache).
olvasd (lies).
sóbányászat (Salinenwesen).
érczelőkészítés (Erzaufbereitung).

