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»'.iyözzön a mi jobi).

BUDÁN 184S.
A Z ÉG V E T E M ' H l i T Ü I V Ü L

E L Ő S Z 0,
A jelen szótár átdolgozása a' selmeczinek. Mini tagja
az azt kidolgozó választmánynak tekintetbe vévén ama
hiányokat, mellyeklöl munkánkat, mint társas működés1 szülöttjét, mentnek nem lenni igen is jól tudtam,
tekintetbe vévén a1 sietség okozta szerkesztési hibákat is, — annak újólag átdolgozására halárzám el magamat
PC bányászali magyar nyelv 1 tárgyában marcziusi
napok után a1 Hetilap közlötle felszólításom' következtében, felsőbányái liszttársaim dicséretes működést
fejlettek ki, összeszedvén 's együtt rosta Igát van a'
nagybányakerületi magyar bányásznépnél már használat-szentesílelíe kifejezéseket, előadván a' praxis 1 számos olly német kitételeit, mellyek magyarítva vagy
roszul vagy még épen nem voltak. Fő mell ány la l öl
érdemel Márkus Zsiga barátomnak, szinte már Selmeczen együtt dolgozónak, jelenleg is l a n u s i t o t l fáradozása.
F. c. Júniusban szerencsés lévén a 3 Ministeriumnak banyaosztályához elteletni? itt központban a1 Kinyom atás előtt átböngésztem még Bugát rtV lermészettani szóhalmazát Irlióczi Kováoh Lajos lisztinísi

szótárát (Budán 1846), nem különben egy a1 bányaoszlály-fönök úrhoz beküldött, és csak a^ selmeczit
kevésben változtató szógyűjteményt, 's bővítettem
végre a használatban itt fölmerülő szükséglet szerint,
még eddig nélkülözött kitételekkel.
A 1 napi nyelvvel közös szóknál csak a' technikai érlelem tételeit ki, a' közönséges— ügy is minden egyéb szótárban föllelhetö lévén — nagyrészt
mellöztelett.

Budán július 30. 1848.

József,

Kurtításolt.
/. főnév.
h. határzó.
«*• 'ge-.
l. Üsd.
m. melléknév.
f. o. példának okáért.
v, vagy.
— szóismétlés! jel.
(5J bányászat.
(S-) gépészet
(ke.) kémlészet.

(kő.) kohászat
(p.) pörölyde.
Cr.^0 rézpörölyde,
(ftx. /.) szertár.
( sz. v.) számvitel.
(V-ffyJ vasgyár.
(v.ko.) vaskohó.
(v.p.) vaspör'ólyde.
(v> t ) vegytan,
(x.) zúzda.

Abäthmen \. (ke.) kitü/esit.
Abbau (b.) vajas.
Abbauen i. kiváj.
Abbinden i. kot.
Abbrand l kalo.
Abbreiten i. lapít.
Abdachen 1. Entblöszen.
Abdämmen i. gatoL
Abdanken i. lemond; elbocsát; leköszön (er dankt
ab); leküszüntetik ót (er
wird abgedankt).
Abdankung Icküszönes; le~
küszöntetes.
Abdarren \. darren.
Abdeckarbeit (b.) leleplezés.
Abdecken i. (b.) leleplez,
Abdrücke f. nyomok.
Jé/rt//hulladék; J. Abhang.
Abfall leiden i. (b). szegényül.
Abfertigung (bei Provisionen) (sz. v.) elutasítási
bér.
Abfeuern 1. Ausblasen.

Abßederung (p. gy.) csipkedék.
Abßuszgraben \. Abwigsgraben.
Abformen 1. Formen,
Abgang (sz.v.) hiány; fogyadék; J. /í«/o.
Abgehendes f. szakadék.
Abgespritzt támogatott.
Abgewähren i, átí r; f. átírás;
átirat.
Abglühen i, izzít.
Abgusaz (p. gy.) üntmaradék.
Abhang (des Gebirges) i.
hegylejt.
Abkühlen i. Jiut.
Ablaufen 1. Laufen.
Abläutern 1. Läutern.
Ablegen i. letesz.
Ablöschen 1. Abschrecken.
Ablösen \. elvál.
Abmessen i. megmér; f.
megmérés.
Abnehmen i. leVi'S'/; 1. 6V-

ding abnehmen; Stunde '\bsinken \. Abteufen.
abnehmen.
ibspreitxe/i i. támogat.
Abpfählen \. verpflöcken.
Abstechen i. (ko.) bök.

Abpicken i. letör.
Abplatzen I. Abschrecck&t.
Abpritschen i. (r.p.) egyénit;" sulykol.
*f
Abknicken I. AmaJg&niiren.
Abratiniarbeit 1. Abdeckarbeit.

\bstechgrube 1. Vortiegel.
Absteckst ab (b.) mérkaró.
Abstich bükes; büket
Abstichherd \. VortiegeL
r
ibstichloch b»kh uk.
\bstichstange bOkesz.
\bstrich (ko) folzek.
Abräumen f. Abdecken.
\bsfrichblei fulzékúloiin.
A breitzeitel e 1111 a s í t v á n y.
bsausen 1. Anssiissen,
Abrichten i. (ko) alakít.
Ahlen fen i. (b) mélyeszt.
Abrichthammer rmUiIú pö- Abtreibeholz, 1. .fira/tdholz*
roly.
\btreibelohn (ko) üzbér.
Abrichtsstock 1. Äittbosz.Ibtreiben (ko) i, iiz; f. üzes,
Abrtsz ]. Zeichnung.
Abtreiber üzo.
Absäubern \. Säubern.
Abtrocknen i. szárít.
Abscheiden (b.) tür; 1. Schei- Abwägen 1. Wägen; 1. ÄOÄ/den.
ab wägen.
Abschlagen Í. lecsapol.
Abwärmen 1. Abäthmeti.
Abschiagsschcf/tfcl
(v. k o.) Abweichung \. Ueclination.
zárlapát.
Äbwerfhaggeu f. vasvilla.
Abschhes%en i. (sz. v.) be- Ab werf schau fel lapát.
fejez; I. Jtec/tuungs Ab- Abwiegen 1. Wägen.
schfttsz.
\bzapfen I. Abschlagen.
Abschneiden (h) öl vágódik Abziehen i. (ko) folez.
(a' tel er).
Abzucht (ko.) nedühárító.
Abschmttlei/i (j>. gy.) nyi- Abzug (sz. v.) levonat; (ko.)
radék.
I. Abstrich.
Abschrecken i. (kő.) rezzent Abzugsgraben (z.) csapolya.
Abschätzen (die Bálgé)me$- Abzugshaggen (r. kp.) fblá l l í t ; 1. Abschlagen.
zeldiorog.
Abschwefcln, i. kéntelenít. Abzt/gslech folzekkenv.
AbscJvwefeltitigsperiode lásd Accord a Ili u.
Röstperiode.
Accordarbe.il alkiininnka.
A bsc/ikeln i. r s i i 11 gc x.

Achschiel Ju'un.

Aclitar jegyző,
Amalgamirlaiige
foncsorAdel (b) dús sag.
viz.
Ader (b) erecske.
Ambosz iilld.
Adjustireti \. Justiren.
Imboszstocli üllőtöké.
Ädjutum segély díj.
Amorph m. alaktalan.
Adonciren i. (v. gy.) J agy i t. Amulircft 1. ÉinmlUreti,
Aggregations Zustand (v. t.) Analyse (v. t.) elemzés;
a 11 o m at;
gasförmiger,
elemzéstan.
ßüssiger, fester, gőz-fo- Analytiker f. elemző.
lyadék — szilárd álló- Analytisch m. elemzési.
matú.
Anbruch torét; 1. Einbruch.
Aeauivaletit m. e gye tér o ; Anbr üstén \. begy ez.
Anfahren i. (b.) bemegy;
(v. t.) f. helyettes.
bejár.
Alaun t i m s (i.
Alaunerde timföld.
Anfangsbohrer (b) kis vés o.
Alaunfeh t i m koszi r t.
Anfing 1. Beschlag.
Aj&ttfdauge timsdliig.
Anfühlen i. tapint; f. taAlannschiefei • ti i np al a.
pintás ; táp i n tat.
Alaunsiede)i i. túnsdtgyárt; Angeben i. kijelel.
Angeflogen \. Angelaufen,
f. timsdgyártás.
Alattmiederei timsogyar.
Angelanfen (v. gy.) futtaA laumteii 11 i m kd.
tott. "
Alfinnwasser timsds viz.
Angelegt m. (v. gy.) itádolt
Alkali (v. t.) alkáli.
Angewachsen in. összenőtt.
Alkálim sch in. alkáli s.
Anhangsfeld toldástelek,
Alter Manu (b) o vajat; Anlage é p í t m h\ y ; ép í te s ;
telepítmény.
allen Mann finden, romra
bukkan.
Anlassen, (ko.) megindít.
Aelterer im Felde (b) ré- Anlaafarbeii (v. gy.) csepmunka.
gibb a' telekben.
Alte Züge (b) régi huzat. Anlauf eisen csepvas.
Alter Vorrath (í készlet.
Anlaufen i. futtat.
Altes Eisen dcska vas.
Anlaufenlassen i. I. AinauAmalgam f. fön es o r,
fen\ f. futtatás.
A malgamation foncsorítás. Anlanjfarbe futtatásszí n.
Amalgamiren i. foncsoritf J n lanfscJt mieden f. c s e p e 1. Amalgamation.
lés.
,
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Anlegen i.épít; telepít; (b) \Amvellen í'. (z.) van k ős.
I, belegen.
Anwurf 1. Malter,
Anmerkung j egyzés.
Anzeige f. értesítésj felatlás ;
Afipfälzboden
r. p. toldfe1. ßergwerhs Anzeigen.
nék.
Anzeigen i. értesít; felad.
Anreicharbeit (ko) dúsítás. Anzucht 1. Abzucht,
Anreichern i. (kő.) dúsít.
Anzíindungsperiode
( kő . )

Anreichere dúsérc/.

Anreichlech d usk én v.
Anr eichschmelzen i. 1. /!?/reichern; f. I. A?ireicharbeit.
Anschlag f. tartvúny.
Anschläger (b) csatlós.
Anschlagzettel J. Anschlag.
Ansatz J. Ofenbntch.
Ansiedelt J. verbleienAnsiedscherben \. Emtr'Ankscherben.
Ansitzen f. (b) váj kezdés.
Anstecken i. meggyujt; 1.
Abspreüzen.
Anstossen i. lüktet; í lüktetés.
Anstreichen i. mázol; f. mázolás.
Anstreicher í' mázoló.
Anstrich mazolat/
Antrag indítvány ; kínálat;
javaslat.
Antragen i. indítványoz;
k í n á l ; javasol; f. indítványozás; kínálás; javas l ás.
Antreiben f. (kő.) űz k ez de t.
Anw&rmen 1. Abö.thmen.
Anwascheti \. Waschen.

Jj»/> ellation fű l le b b vi tel.
Apprvbation jóváhagyás.
Arbeitf munka ; — m
Grube bányamunka; —
2>«cfer Hűlte kohómunka.
Arbeiter munkás.
Arbeitsse'te (Ico) p estmell.
Armblei (kő) szegrnyólom.
^ rmverbleiung szegény-olm itatás.
Armscheere karolló.
Ár se? tik ars e n.
Asbest kóle:i v. äs best.
lsc/te hamu.
ischenfall 1. Aschenloch.
Aschenkrücke h a in u v o no.
Aschenloch (kő.) hamvlyuk.
Aschenschaitfel h am u l apát,
Ischenseite l. Rückseite.
Aschenzacken 1. Hinterzacken.
Asphalt 'koszurok v. asplialf ..
ssistent tansegéd.
Aestig m. ágasbogas.
Atmosphäre legkür.
Atmosphärische Luft kürlég.

Atom (v. t.) atom.
Aufbereiten i. (b.) érié k it.
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Aufberetttttigértékítés, nas- Aufschürfen i. fc J k u tat.
se — nedves —, — troc- Aufschwellen \. felduzzad.
A tff stechen \. Rammen.
kene — száraz —,
Aufbereitungskunde értékí- Auf tief eji\. (r. p.) felinélyít.
Auftragblech (ke) raklemez.
téstan.
(ke.) rakAufbrausen i. (v. t.) folpezs- At'ftrcfgbrett
deszka.
dül.
Aufbrechen i. feltör; fel- Auftragen i. rárak ; ]. Mapbont.
piren; \. Zulegen.
Aufbringen i. (ko.) felhoz; •\itftragl(iffel(\i,e) tevőkanál
A ufwerfhammer
(v. p.)
f. felhozat.
nyak-pön'ily.
Auffangen i. felfog.
Aufgeben i. (ko.) felhány. Aufziehen i. (ke) felhúz;
f. felluizas.
Aufgeber felhányó.
Auf zug diszm enet
Aufh&ngen i. felakaszt.
Auge szem ; pestszem.
Auffassen i. felhagy.
Auflockern t fellazít; auf- A ugenholz sz e m sám .
gelockert fellazult; fel- Augenschein p. o. nehmen in
—• szemügyre vesz.
lazított.
Aeuglein szemecs.
Auflösen i. felold.
Auflösung oldat; olvadék; Ausbau (b) omvedcs; 1.
Ausmauerung / Auszmiolvasztás; olvadás.
Auflösungsmittel oldszer.
Aufmachen i (ko) k i b ü k ; iunbauen i (b.) o m v cd.
\Kxbaitchimg (».) iiyergclés.
kibont.
Aufnehmen i. fölvesz; I. Ausbeisscn (des Ganges)
tündék(je a' telérnek).
muthen.
Auf remién \. Aufmachen. Ausbeute nyereség ; haszon.
Ausblasen i. (ko.) kifutat
Aufrtsz homlokrajz.
Aufsatteln (g) i. föl nyerge]. Ausbrechen i. (k o.) kibont.
Ausbringen i. (ko.) k i h o z ;
Aufsaubern 1. Säubern.
Aufsatxrohr (g) fel cső.
f. k i h OK a t
Auseise\\ jegelő.
Aufschäften i. fölnyelcz.
Aufschlagen i. megereszt. Auseisen i. jegel ; f. jege l és.
Aufschlagwasser csaprfviz. Ausfahren i. (b.) liijár: kimegy; kimunkál.
Aufschlies&en i. (b.) feltár ;
\ Ausfallen (v. t.) kiejt.
(v. t.) ömlesxt.

Ausfindig machen \. föllel; AusscJilacken i. s alaktalan í t.
Ausschmiedett i, kikovácsol.
kifürkész.
Ausfördern i. kiszállít.
Aiisschöpfkelle 1.
Ausfressen i. kirág.
Ausgehaunes Feld (b) ki- Ausschürfen L kikutat.
vájt telek.
Ausschurren i. kitakarít.
Ausgezimmert (b) kiácsolt. Ausschusz selejt; választAusgleichen i. kiegyeztet.
mány.
Ausgleichhalt f. kozeptart. Ausschweiszen l . Sckweiszeti.
Ausgleichung k i egy ez t etes. Aeussere Gestall külalak.
Ausglühen i. kitűzésit; J. Ausslecken i (b.) kijelel ;
czövekel.
Glühett.
Ausstfirxen i. kizuhint.
Ausgusz f. csurga.
Auss fürzer 1. Stürzer.
Auszguszkelle merőké.
Ausguszpfanne (ke.) (Ílom- Aussturzplatz 1. Sturzplatz.
tál.
Aussüssen i. (v. t.) kiöblít.
Aushalten i. (b) válogat; f. Austeufen i. h o m o rít.
Austragsloch (z) zagyeresz.
válogatás.
Austreiben i. kivet; kiváj;
Auskeilen i. (b.) kiékül.
Ausklauben i. kiszemel.
kihajt
Auskratzen i. ki vakar.
Auslimgen i. (b.) odábbol.
fogó.
Auslaufen i. (b.) kicsillez. Ausw&sserungslauge mosAusloh/ien i. bért kifizet.
híg.
Auswiisserungsstwider mosAusmasz szabat.
kád.
Ausmauern i. (b.) kifalaz;
Ausweis kimutatás; kimuf. k i falazás,
tatváuy.
Ausmauerung I. Mauerung
Auszimmern \. (b) liiácsol;
Ausmessen i. kimér.
Ausmünzen i. pcnzíí.
f. kiácsolás.
Auszimmerung f. ácsolaí.
Ausmünzung pénzítés.
Auszug kivonat.
Ausscheiden i. kivaUiszt,
yl usscheidung k i vál aszl ús.
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Backenslein (kő.) oldalko. Bedeckatigsperiode (K.) fedBackenstücke \. Bachenstein,
szak.
Backkohle tapadó szén.
Bediirfnisz szűk seglet
B&r (kő.) medve; (v.p.) 1. Befahren i. (b.) megjár,
Deil
tfeibrett (g) vánkosfa.
Bahn pálya; fok p. o. llain- 7ie/7ör^csatoívány; okvány.
merbahn púról y f ok.
Beitrag adalék.
Balancier (g) f. hi utazó*.
Beklopfen b. megkopogtat.
Ba-fg fúvó ; — versetzt sich Belegen \. (b.) munkába
dugul.
vesz.
BaU 'machen}. Dmlmachen.
Beleg tng (b.) munkahely.
Band karika, pánt.
Belehnen i, adományoz.
Bandeisen uh roncs vas.
Belehner J. Lehnherr.
ttandhacke (sz. t.) csoroszBt'leh/iter \. Le/tfwstritQcr.
lya-fejsze.
Belehrung adományzás; aBank torlat; pad.
dományzat; 1. Lehn ;
Barre nid (arany v. ezüst,]
Lehnschein.
Basalt bazalt.
II el eh HMHgsaH. trag
ado Balxcn J.
mányzási javuslat.
Bau (h) mivelcís 1. Aliban,,
Bemwigeln i, (sz. v.) neVorbau, Ziibau, Ho
hézséget tesz.
nungsbau.
Hauch (des Ganges) dag. Bem er In f f ig m égj egy z és,
Berg hegy,
Bánén \. mivel, vúj.
Berge tő re es,
Bauschel 1. Putzkii,
Bergbat/*lí'ány'd m i velés.
Baustein őpületko.
Bergbauktfiide bán y a ta n.
Banten építések,
Bergeisen (b) leszek,
Banwinde I. Winde.
Beamte tisxt; hivatalnok. Btu *ggei -icht bányatörvényszék.
liewtgeitscheiniguHg 1. BeKerf*f est t* (b.) gyám.
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fíergförderms* (b) torecs- \Bergtrog J.
szállitás.
Bergverwalter bányagundBergfreies Feld szabad tenok.
lek.
Bergwerk bánya.
Bergfreiheit
bányaszaba- Bergwerkbauen bányát midalom.
vel.
Bergfroht*e bányavám.
Bergwerksanzeigen bányaBergfuhren bányafuvar.
jolenkezés.
Berggefälle
bányanycr- Bergwerkswissenschaft bámény.
nyászati tan.
Bergh andlung b á ny ad ál om . Kér g wesen bányászat; l.
Bergknappe bányár.
Bergsachen.
Bergknappsckaft
bányár- Bericht jelentés; jelentvény.
Berglacht er selmeczi öl.
Ber&leu i. '(ke.) pukkad.
Berglaue hegyvidék,
Bescheid válasz.
Bergleder ül bor.
Beschicken i. (kő.) elegyít.
Bergmann bányász.
Beschickung e I e gy; e l e Bergnrimchen 1. Cabutzer.
gyítés.
Bergmaterial bányas/er. • Beschickungsboden clegyBergmeister bányán agy.
tér.
Bergord/tung
bányatör- Beschicki/ngsprobe
«lég
vény.
liisériet.
Bergpersonale
bányászó- Beschlag vcrodék; tapasz.
mélyzet.
Beschlag vasalat; rezeiét.
Bergrath bányatanácsos.
Besichtigen i, megszemlél.
Bergregal bánya-iírjog.
Besichtigung szemle; szemlíergrevier bányám egye.
lélés.
Bergrichter bányabíró,
Besoldung fizetés.
Bergsachen bányaügy,
Besta?idtheil alkotrész,
Bergschaffer bányaügyeid Bestätigen i. tanúsít.
Bergschreiber bánya-szám- Bestätigung tanúsítás,
vivd.
Bestecken i. nyelez,
Bergschüssig ín. hintett.
Besteg (b.) válag.
Bergsturz, hegyszakadás.
Bestelle», i. megrendel.
Bergsucht bányakór.
Bestellung
megrendelés;
Bergíhcji bi
m egrendelet.
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Bestujfen i. (b) torékel; f.
tő re ke lés.
Betrag f. összeg; tesz i.
(es betragt}. Betreiben i. (b.) hajt,
Betrieb hajtás; űz lés.
Blatiksaigern tokéiyes csűr tatás.
Blasehasten szél k ad.
Blasen í. olvasztás.
Blaseofen 1. Itennofen.
Blauofen vakpest.
Blech leine/;; l, verzinntes
Eisenblech.
Blechfeuer
lásd
Blechschmiede,
Blechhammer Iás<l Blechschmiede.
Blechschvi ied I ein e xgy ii r t <».
Blechschw fed e l fi m o K gy á r.
Blei ólom.
Bleiblick ólom p i U.
Bleiglan* ólom fényié.
Bleikorn ólomszem.
Bletkornen 1.
Bleil (g.) s u l y o k .
Bleischrotter (ke.) ólomvá-

Boden&achen (v. p.) hddallap.
Bohrén i. fiír.
Bohrer fiír(>.
/ío/í í'/OÍ'A fűrlyuk.
Bohr g t ihr f) i rs ár.
Bohrlilippe fúrdfogó.
Bohrlirätzer 1. Kriickel.
Bohr m ehl fii rp őr.
Bohrtíftmpfer I. Stampfer,
Bohrstange flí ró 113' é I.
Bolzen ásxok; (aknában)
könyök fa.
Bofaefizim ni erutig k Ö n y ő k gárdozat.
Bora..v poris.
Bö seht/1 ig ( des Datnttt-es ) f.
gátlejt.
//äs^ Wetter (b.) rósz lég.
7/o//i r ( b.) u ts/ ;í n i o s; f t j tá r ;
hírnök.
Bothenhhn ntszámbér.
Bothetixettel
u í s/á ín j e gy -

zék.

Boussole (i>) rányasx.
/J/ «// dbogefi. fi i l k c.
Br&ndmatter 1. B/fckset'te.
Rrandholz (kő,) lángfa.
s
Bleislift iritsv:.
Brandröhrl (b,) gyiiszál.
A/K* (ko.) pill.
Brandschiefer gyúpala,
Blickgold pillnrany.
Braten- f. fv. p.) sütés.
Blicksilb er p i Í l c /üs i.
Br&uíistein bar» i a kő.
Blinde l\luth(ing hiányos Brausen i, (v. t.) pe/seg.
felkérés.
Breccie törgyület.
Bl'tétsteíu vér l e.
Brechen. \. tör.
Bodetts&t* üledék.
Brecher törő.
Bődet ist em főné k k (>.
feszr líd.

<t.
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Breiten i. terít.
Jíreit&iweilhauel, Keilhaue.
Breithacke (sz. t.) bárd.
Breithammer (r. p.) lapitii
poroly.
Breitung terítés.
Breitzatige 1. Rorn%ange.
Bremse (g.) du'rzsinu.
Bremser dürzsor.
Bremskette (sz. t») csatlci
lánc/.
Bremsschwengel dürzsgém.
Brennen \. rüsten; 1. calciniren.
Breimhofa tüzfa.
Brennmaterial tüzanyag.
Brennofen égető.
Brennort égéshely.
Brennstahl \. Cementstahl.
Brtilenofen (ko.) k é ts z einű pest.
Brockenstahl törek-aczel.
Bruch töret; omlat; szakadás; I. Ptnge.

Bruchbau omvájás.
Bruchgold torek-arany,
Bruchglas üveg-cserép,
Brüchig m. törékeny.
Brücke ( Feuer — } (ko.)
lánghid ; ormányhid.
Brudcrgeld társpénz.
Bruderlade társpénztár.
Brüsten \. Aubrt'isten.
Brust (ko.) mell.
Brust stein mellko.
Bruttogewicht telyes v.
brutto suly.
Büchergold arany füst.
Büchse (ke.) millye.
Bügel (r, p.) hajtek.
Bühne (b.) nyugállás.
Bühnen (b.) állást készít.
Biilmloch gyámlynk,
B/i?ige \. Pttige.
Bureau irocla.
Btirtel nyaláb.
Bürtelholz, rozse,
Bit sehet 1. Hurtet.

Cabutxer manó.
arany választásnál) anyíCalciniren i. éget; f. égetés.
tó por. 1. hydraulischer
Caliber üregy.
Calibriren i. üregyez ; f. Cementatlon (az aranynál)
űr egy ez és*
anyítás; (az aozélnál) edCaoutchouk kautsuk.
zés; (u régnél) rezítés.
Cfttitíon biztosíték.
Cementli-upfer ejtréz,
Cement (v. p.) edző por; (uz Ceme/ifstak-l edzett aczél.
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Cementvasser rezesvíx.
Concipist fogalmaz(í.
Cedens enged m é a y e x o.
Concret m. üszszení.
Cessiou engedmény.
Condttionsgedittg í öl t étcs
sxakiuány.
Cessiou&len engeHvény.
Cessiouarius enged menyes. Conglomerat f. gürgyiilet
Chabatte (se.) v asz tíz tál p 5 1. Cwigrueut m. összevágd.
líamm erchabatte.
ComignatíQH, füljegyzés;
Chablone (v. gy.) idmasz;
osszirat; összeírás.
(építés) ivesz.
Coastitiitum tárg}^alás.
Chemie vegytan v. chemia. Coítsuhátion tanácskozás.
Chemisch m* vagy t a n i ; h. Gontiugent illeték p. o.
vegytanilag. v vegyleg
7%eilunír&-Contmgent máChemtscherProzess vegyészi
zsálási illeték.
ntiííbív uni v. vegyfolyam. Controllenr ellenőr.
Cisatien (j>. gy.) lapocz.
ControUiren i. ellenőrködik.
Clüitse I. Sperrhäuschen.
Controller étidé Probe ellenClaviger kulcsár.
kém l e.
Coaksz koksz.
Conveufwusfusx L fusz.
Coliatiomreu Összeegyeztet. Convergiren i. osszli ájul,
Compassuales (litt éráé} meg- Convergiren d üss zl i aj l ó.
keresvény.
Convev m. domború.
Compassus megkeresés.
Convexüät f. dóm bor; domCompensafa'onsrohr (g.)védboriíság.
cső.
Cvpey (b.) költségjegyzék.
Competententabette \. qua- Cnbikmhalt köbbennék.
lißcationstabelle.
Cub&klfpfter köb-öl; - Fusz Coticav m. homo ni.
láb; — Zoli — Jaivelyk;
Concavität homor; homo•— Linie — vonal.
vúság.
Cubisch kő bős.
Concentiren (v. t.) tümít. \Cubi/s köb.
Ctmcen trirkessel töm itőka- Cylíudvr henger.
záu.
('tjliudcrgeb las e 11 en ge rfn v íí.
Concentrírt m. törne ; tő- Cylmderglas h engerüveg.
in ített.
Cyperritriol I. KupferviConvipiren fogalma«.
triol.
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Dach födél.
Declination (der MagnetDachschiefer födpala.
nadel) eltérés.
Dwl machen (v. p.) bocsol. Decretum, határozvány.
Damascener Stahl sáv- Dehnbar m, nyújtható.
aczél.
Dehnbarkeit f. nyujthato*Dammbrett rekesz.
ság.
Dammbrust gátmell.
Deil (v. p.) bocs.
Dämmen i. gátol j seny- D eilen 1. jöm'/ machen.
veszt.
\Deliquesciren (v. t.) szétDammerde tel e vény.
folyik.
Dammgrube (vasöntésnél) .Denar dénár.
fövénygödör.
\Deperdita vesztelék,
1. Abstichstan- Deposit tfrzemény.
Depositenkassa orzeményge.
pénztár.
Dampf pára; I. Gas.
Deposüenproben orzeményDarrbank (kő.) aszpad»
kérnie.
Darren i. aszal.
Darrgasse aszrés.
Depot raktár v. lerakó.
Darrling J. Dörner.
Deputat járó s ág.
Derb m. merd; erős; vasDarrofen asz-hod.
Darrrost aszalók.
kos; szilárd,
Darrscharte ász-ászok.
Destillat (v. t.) paritat.
Dar r sohle l. Darrrost,
Destillation paritás.
Datiren i. keltez.
Destilliren i. parit.
Datum- f. kelt; adat.
\Detoniren i. (v. t.) durran.
Daumen f. vedpiiczök,
Deute l. Düse.
Dicht m. tömött;/>. o. Dicht
Däumling (z.) bütyök.
im Bruche t um ott tör e tu.
Dcchsel (sz. t.) horzsolu.
Digeriren i. (v. t.) pállít.
Deckel foveg.
Deckplatte (am Cytinder Dimension méret.
Direktor igazgató.
Gebläse] fenék»
Distrikt kerület.
Deckt iegel f e dó*
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Distríktual m. kerületi p. o. Dimneüen (v. p,) v ókon y1
vas.
selmeczkerületi 's a t.
Diurnnm napi díj.
Durch den Ofen setzeti L
.Durchstechen.
fiiurnist díjnok.
Durch den Stern blasen (ko )
Divergircn i. széthajul.
kas nélkül fii.
Divergirend széth aj l ó.
Dividende osztalék.
DtirchfaUgatter (z.) rács.
Docimnsie 1. Probirkimde 1. Durchlaß eresz.
Probirfach.
Durchlässen, i. átérést.
Dohne l. Gestänge.
DurcMaszgraben eres/árok.
Donnerkeil tnenykó.
Dovpelhubig (g.) k ette s e mű. Durchmesser átmérő.
D ön tér (kő,) as»rész.
Durchscheinend m. áttetsző.
Drath huzony.
Drat/ifabrzk huzonygyár. Durchschlag (b.) átlát.
J)rathförimg m huzuny(lad. Durchschlag angeben atla*
tot jelel.
Drathhammer 1. DrathfaDurchschlageiscn (r. p.) lyubrik.
kasztó.
Drathseil (b.( luizonykütél.
Dratliziehen f. húzouyké- Durchschlagen i. (h.) ától.
Durchschneiden i. átnielz ;
szítés.
kiviig.
Drathzug húzonytárcsa 1.
DrathfabriL
Durchschneidmaschine (v*
gy.) vágógép.
Dechselbank esztergály.
Drechseln i. esztergályos. Durchschnitt vágat.
Drehgumpe (z.) forgzagylo. Durchsetzen \, D wehste*
chen.
Drehscheibe (a vaspályáDurchsichtig m. átlátszó.
nál) forduló".
Durchsichtigkeit átlátszó*
Drilling 1. Trilliiig.
sag.
Druckpumpe nyomattyii.
Druse v, Drusenraum hé- Durchwintern i átsxivárog.
Durchstechen i. olvas/t; Í,
zag.
olvasztás.
Drusenwände IiezagfaL
Durchwurf L DurchfallDrüsig hézagos»
gatter.
Dubhammer 1. Tiefhammer.
Dunlielschmel%e)t (kő.) hüs- Düse fúvó száj.
Dürre Hr~e elégés er
olvasztás.
2*
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13.
Eben m. s i k.
Ebene siklap.
Eben machen egyenget.

Ebemokle (b.) szinthosz.

Eckig m. szögletes.
Edel m. dús p. o. edler Gang
dús tel ér.

Edelstein \. Juwel.
Educt (kő.) válniány.
Eigenlehncr in agái i ;ul o mányos.
Eigenlehnzeche magánbanyu.
Eimer veder; akó.
Eimerkette vederláncz.
Eittierwerk vedermii.
Einbinden i. (kő.) riigít; f
rüg í t és.

Einbruch (b.) rés.
Eitidriiclte 1. Abdrücke.
Einebnen \, Ebenmachen.
Einen Scharf werfen 1.
Schürfen.
Einfahren 1. Anfahren.
Einfallsrohr (g.) escso.
Einßuszrohr (gőzgépnél)
sxújcső.
Einfüllen I. laden.
Eingehen i. megs/ün ; üszsxcmcgy; 1. verbleien.
Eingesprengt L ßergschäs$i'g.

Eingusz \.
Einhängen (g.) beakaszt.
Einhubig m. egy-cmu.
ßinla-e beadvány ; benyujtvány.
Einlasízhanal (beim Rechen]
ei esőcsatorna.
.Einlegen i. betesz.
Einlösen i. bevált.
Einlösung beváltás.
Einlösungssystem beváltási
rendszer.
Einlös itngstarif b e vá l tás i
árszabály.
Einmännisch m. (b.) ni agán.
Emniännischer Bohrer ke• f*'
'
zifuru.
Einmännischer Haspel ma.gánvítla.
— Kübel maganvcder.
Einrennen \. (v. p ) beomleszt.
Einsafaöffnting (v. p.) rakajtö (a lángpestnél),
EinsatzscJiälchen (ke.) vápka (a niérlegiiéi).
Einschlag I. Sturzhaggen.
Einschärfen (b.) telket tervei.
Einsieden \. Verbleien.
Einstrich (b.) feksze.
Einstürzen i. beuino).

Einsumpfen \. Incorportrén
Eintrag horony.
Einíragskluft (ke.) beadófogd.
Eintragsloch (z.) vitferes/.
Jiintragslöffel (ke.) beadokanal,
Eintrag Hoffnung
\. Eiutragsloch.
Eintränkblei (ko.) isz-ólom.
Eintränken, I. Verbleien.
Eintränkscherben ólmitató-

Eisensau vasmetive.
Eiscnsclteibe (b.) tííjkorong.
r
Eisenstein A aserc/.
Eisenslein Anzeigung vasjelenkezés.
Eisenwerk vasgyár v. vasIl'l'lí.

Eisenvitriol zöld- v. vasEiserner Hut

pag.

(b.) vasku-

Elcktrfeircn i. berzent.
Elektrisch in. berxcs.
cserép.
7> /rí trizität berxesség.
Einwalzen i. (ke.) beiner.
Eitiwägewage 1. Hrzwage. Elektron berzeny.
Einwechseln, i. (b.) becserél. Ehjpse ely]>s/e.
Einweisen i. beiktat.
7v/y> ftilliren KŐ mánczoz.
/ííV/ w ick f In \. hcgöngy öl.
Emolument javalék; önerőEinwiegen. \. Eiinvügen.
ses •—• terbclt; — nicht
oneroses — nem terhelt.
Einscnbahn vaspálya.
Eisetibalmbüchse. tcngely- Empfang ^ r cves: átvétel.
tok.
Empfangen megkap; átEisenfeile \ äs r o s z c l ék.
ves/.
Eiseiigieszeret vasüutorle; Entblvsen 1. Abdecken.
vasüiiteszt't.
Enterben i. jogtalan í t.
Eisenhalt vastart.
Entgegenlaufen \, (b.) elEisenhaltig in. vastartó.
lenodábból.
Eisenhammer vas pur» ly de. Ént silber n i. (k o.) e/üstEisenhelm fos/ék nyél.
lenit.
Eüenhalk vasrü/;sdit.
7íV/. welojt/i e (r. k o ) J)urka.
Eisenkies v a sk é lieg.
Erben i. Örököl.
Eisenknecht 1. Tiefhamtner- Erbin ix (b.( lírrés/i.
gabel.
Erbstollen ( b ) altáriia,
Eisenlech 1. Hinnlech.
Erbteufe aUárnainély.
Eisenlo th vas Po r rag,
Erdbohrer ínldíiíró.
Eisenocker yasporva.
Erddam m a gy a^íí1* * •
Etseusatid vasas fővén v.
Erdla-ge földréteg.

Erfahr Míg tapasztalat.
Erfrieren (die Probe) (ke.)
megfagy.
Erkauf spartikiflar I. Partikular.
Eriasz bocsátvány.
Erläutern i. (Mängel) (sz.
V.) felvilágosít; í'ej Leget.
Erledigen i. elintéz; megürül.
Erlegen i. (v. p.) nádul.
I. Phänomen.
Erschlieszen i. (b.) feltár.
Erschürfen (b.) felkutat.
Ertrag jövedelem.
JSrs érez; reiches dús;
telreiches — fél dús;
6cr — szemelt, —
Erzader (b.) érczes ér.
fírzantheil
erezi 1 1 etek .
Erwarten i\ érez félék.
Erzausschlagen 1. Aushalten.
Erzeugen i. termel, p. o.
selbst erzeugte Hüttenprodukte hóim termelt
k oh mán vök,
L Production.
Erzführend m. érczes.
Er%%ewmn ércznyeremény.
Erzgewinnung ércznyerés.
Erzhallend 1. Erzführend.

Erzhauen \, erezet váj.
Erzhäuer érczvájár,
Erczhaus érczház
Erzhasten érczszekrény.
Erzkauf érczbér.
Erzhlauber \,
Erzkram ércztár.
Erzmesser érczmérd.
Erzmühle érczmolna.
Erztheilung 1. Theilung.
Erzwage ér ez m éri e g.
Krzwand érez fal.
Es blickt (ko.) pillog.
És uaset (kő.) ormányzik,
Esse kürtő.
Esseisen (v. p.) száklyavas*
Essespiesz szíttínid.
Etabtiren i. felszerel ; f.
felszerelés.
f
Etablissement l. Anlage.
Evolute (g ) evoluta.
Ewige Teufe (b.) végtelen
mély,
1.

Expeditor kiadó.
Experimen t m utat ni ú n y.
Experimental mutatmányi^
p. o. Experimentalchetnie mutatmányi vegytan.
E vp erímentíren i, mutatmányozj I. Versuchen*
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F.
Fahlerz fakóércz.
fahren i. (b.) jár.
Fahrkunst (b.) jármű.
Fall eset.
Fallen f. lejt; 1. Verflachen.
Fällen i. ejt.
Fallgitterwäsche 1. jRezSgitterwäsche.
Fällpfanne ejt-üst
Fällsilber ej t ezüst.
Fällungsniittel ej tsz e r,
Fangdamm zárgát.
Fan«$chaufel 1. Schaufel.
Färben i. színez; f. színezés.
Färber szinezd.
Farthbühne \. Bühne.
Farthe (b.) lábtci.
Fartheji lábtdzat.
Farlhen abwechseln láb tót
vált,
Farthklammer \abttikapoes.
F&rlhhunst \. Fahrhimsl.
Farthschacht j ár ak n a.
Farthschenkel lábtüs/ár,
F&rlhsprossen lábttifog.
Faser rost.
Faserig no. rostos.
Fassen i. (sz. t.) fülvesz;
szerkeszt; fölfog.
Fassung föl y e vés ; szerkesztés.

Fatisciren (v, t.) széthull.
Féder toll; rúgd.
Feierschichten szünetdíjak,
Feile reszeld.
Feilen i. része]..
Feilspäne reszelek.
Feihimmer (p. gy.) sulyegyöde.
Feig m. rothadt.
Feinbrennen i. végűz; 1.
végűzés,
Feine L Feinhalt.
Feineisenfeueí' 1. Raffinirfeue-r.
Feinhalt szí n tar t.
Feiniren I. Feinbrennen,
Feinprobe ázínkéinle.
jPe/d (b.) telek; — o«/schfáeszett telket feltár.
Feldort váj vég; —angeben
váj véget kijeié!.
Feldortsbetrieb váj véghajtús.
Ferment (v. t.) élesztő.
Fels szirt.
Felsig m. szirtes.
Felsklippe szirtcsiics.
-Fe^ m. szilárd.
Feste 1. Kernfeste,
Festes Gestein szilárd kd.
Feuer tűz; kohó,
Feuerarbeiter tiiztnives.

Feuerberg tűzhányó hegy. Flasche (z.) L Däumling.
Feuerbeständig ni. tűzálló. Fliehgold mosarany.
Feuerbeständigkeit tüzálló- .Fliehort (b.) menhely.
ság.
i Flitter saud c s i i l h o m o k.
Feuerbühne t űz p ad.
Flocke (v. t.) gomoly.
Feuer brücke l. Krücke.
Flockig m. gomolyus.
Feuergabel szitóhorog.
Flosz I. Gänze.
Feuerhaggen csáklya; tüz- Floszbeet folyagy.
horog.
Flötx ülep.
{
Feuerkelle I. Ilerdkelle.
Flöt%gebirg ülephegység.
Feuerschatifel (ke.) tűz l apát. | Flüchtig ni. illékony; (b.)
Fetiersetzen (b.) tüzet rak.|| (Gestein) rozga.
Feuersetzer (b.) tüzrakó. 'Finder (g.) vizlecsapló; 1.
Feuerxeit (kő.) öl vidd.
Gerinne.
Fiedern i. kié k ez.
\Flifgelschlag (b.) szárnyFigur ábra.
vágat.
Filter (v. t.) szürcse.
\\Flugkammer (kő.) porfogó.
Filtrirbeutel s/ürcsezacskó.;|jF///^««/í (kő.) szállpor.
Filtriren i. szűr; szűrés.
'jF/«íís f. (ke.) ömlesztő; 1.
Filtrtrkessel sziírüst.
Roher, Weiter, SchwärFiltrirpapir sziii-esepapir.
aer — ; ]>. o. i// Flu&x
Filtrirstein szúrkő.
kommen megümled.
Fiitrum 1. /Yfccr.
\Flussig m. íolyó; (b.)
.fife (zj zuzag.
,tó«) hig.
/Yrsí (b J f őt e; tetőéi.
Fluszmittel f. (ke.) ümleszFirstenbau főtevajas.
i tőszer.
Firstenlauf fdtebelne.
Firstenlaufel főt e váj ka.
\Fordern i. (b.) szállít.
Firstemtrass e f Őt e p ász ta, \Fordwmsz \. ßergförderFirstulmbau főteo I dal vajas.
Fixpunkt (b.) vezérpont. ! Fördernisxsírecke szállítáFlach ín. lapos; J apály ős.
si táv.
Fläche f. lap; terű.
idom; (öntészet) idFlächeninhalt terübennék. i ma; (kő.) kas.
Flachzange lapos fogó.
Formation (G e öl,) képzőFfammloch (kő.) Jánglyuk.
dés; képződmény.
f, láncoló.
Formbauch kasbolt.

Formbitsen I. Formhauch, Frischen (vasnál) készei;
(ólomnál) színit.
formen idmál.
Former i dm ász;.
Frischer (v. p.) k és z elő,
Formerei i dm ászát.
Frischer z dús érez.
Formgewölbe kasfülke.
Ft -is ches Wetter (b.) f r i s s 1 ég.
For m haggen k a sho r og.
Fríschfenr(\.\í.} készclhdd.
Formlöffel szélosztó.
Frischglätte színítendó
Formplatte kaslap.
mázag.
Formriissel kasszáj.
Frischsckfacke 1. Rinnlech.
Formsand idinafüvény.
Frischtück csurag.
Formseite ky s oldal.
Frist haladék.
Formstall 1. Formgewölbe. Frohne 1. llergfrohne.
Form stein k äs k o.
Frii chtens iq) erpltts gab O naForm wage k äs fok äs z.
ár-pótlék.
Formwand kasfal
.Fuchs (kő.) füsIlyuk.
Fnhr fuvar; 1. .fi ergfuhr én.
Formzacken litídkaslap.
Forst erdőség.
Fnhrman fuvaros.
Förster erdosz.
Fű IIf asz tő l ti k e.
Forstlainde erdutun.
Fiillort (b) rakó dór.
Forstmann erdész.
Füllung töltök.
Forstrevier (erdő) járás.
Fund lelés.
Forstwesen érdes/ e t.
Ftmdgrnbe l cl váj na.
Forstwissens chaft
erdésze t- Fítnkenfangcr (kő.) szikra*/
tan.
fogo.
Fossil ásvány p. o. fossiles Fürkel villa.
Petrefakt kövületásvány; Ff f r sí 1. First.
fossile Kohle szénásvány
rstlichfreies Feld L Berg's a t.
freies Feld.
Freifeld (b.) szabad telek. \Fnrtrag átvitel,
Freikux szabadrész.
Fusz láb p. o. Mfiuxfusx
Freimachen i. feil i ágy.
pénzláb; Conventions Fusx
Frischarbeit (ezüstnél) dú- egyezési láb.
sítás.
Fnszscheit (szénégetésnél)
Frischblei szí no lom.
hidbasáb.
Frischboden (v. p.) hdd- Futter bélés.
allap.
Fitttermauer 1. Kernmauer.
Frischefeen kcszeltvas.
Futtern etet.

Gabelkluft "(ke.) villásfogó,
Gabeln (b.) ágazik (a' telér).
Gähren i, (v.l.). forr.
Gährung forrás.
Ganauser marcza.
Gang (b.) telér.
Gangabnehmen télért fülvesz.
Gangbau telér mivelés.
Gang belegen télért munkába vesz.
Gang durchbrechen i. télért
t. t»
atvaj,
Gänge í. Pocher z \ 1. Ram~
mein.
Gänge nehmen ab a* telérek
keskenyülnek
Gtiíiggeslem 1. Gangmasse.
Gang keilt sich aus a' telér
kiékül.
Gangm ás se te l ér k ü ni e g.
Gangmit (el t e l é r k űz; eröffnetes — felnyitott —;
uneröffnetes — fel nem
nyitott.
Gängrolle \. Rolle.
Gang thut sich auf a telér
újul.
Gang verdéit sich a' telér
dúsul.

Gang verunedelt sich a1 telér silányul.
Gang wirft flaggen a* telér
könyököt vet.
Gänze (v. kő.) lapony.
Ganzé
Schrofaimmerung
, (b.) egész gárdozat.
Gar m. kész.
Gar ár beit készelés.
Garben i. (v p.) kévéi; f.
kévélés.
Gärbestahl kévéit aczél.
Gareisen ke m boga ; készvas.
Garkupfer 1. Spleisekugfer.
Garmachen I. Spleiszen.
Garröstperiode
végszak
(pörkölésnél),
G ár s chaum tuj tsal ak.
G ár schmelzendes Roheisen
darabosan olvadó nyersvas.
Gas (v. t.) gőz.
Gattereisen rácsvas.
Gattireni. (kő.) érczvegyír.
Gattirung érc/vegyítés.
Gebahrung I.Manipulation.
Gebilde (Geol)
képződmény; alakulat.
Gebirge hegység; 1. Gestein.
GebirgsfusK h egy ally.
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Gebirgsrücken hegygerincz.
Gebläse (kő.) fiívd.
Gebläse spielt jár (a* fiivd).
Gebläsofeu szélpest.
Gebühr illeték.
Gediegen m. termék (valami fém).
Geding szakmány.
Geding abnehmen
szakmány t határoz.
Gedingarbeit
szakmánytminka.
Gedingstttffe
szakmányGefalle cse ; nyermény ; I.
Berggefalle.
Gefí'fge szöveg.
Gegenbau (b.) ellenvájás.
Gehalt 1. Besolduíig,
Gehänge lejt.
Gehäuse tok.
Gekrätze vakarok.
Gekörnt szemítctt.
Gelbsteden f. szi n adás.
Geldbetrag pénzöszveg; l
Betrag.

Geldfaszl pénzberbeneze.
Gelf m. sárga; —
sárga érez ; —
sárga réz.
Gemeinkosten vegyes költseg.
Gememstücke pdtko.
Geognosie fuldisme v. geognosia.
Geognostisch m. földismei
Geologie földtan v. geológia

eologisch földtani.
Gerätschaft bútorzat
Gerinne folya.
erölle f. görgeteg.
Geschäftsstück ügyirat.
görko.
eschmeidig m. nyúlékony.
eschmolxenes Gut olvadmány.
'esenk (b) ereszke.
'•espan (r. p.) kötet.
GesprÜJtgtes Erz l. Sprangerz.
Gestänge (b.) jár a.
Gestehuíigspreis kerülés-ár.
Gestein kőzet,
Gestelle (kő.) olva.
Gcstelktein olvakö.
Gcstabbe szénagyag, .
Gesuch kérvény.
Gelieft m. (r.p.) mélyített.
Getriebe 1. Trilling.
Getriebpfähle (b.) gyakfa.
Gémére (b.) négyeg.
Gewähr 1. Beleli n ung.
Gewährschein
I. Lehenschein.
Gewältigen i. (b.) megnyit;
legyőz; újít.
itás; legyőzés.
Gewältigu?ig$licens f. ujítvány.
Gewerk bányás, bány^társ,
; bányarcszvényes.

fi
\f 'eschiebe

Gewerkenstand bányássor- Glättfaszl mázagberbenr,ze
zat
Glatthammer (r. p.) simító
Gewerkschaft
hányásság,
pöroly.
bányatársulat
Glockengebläse kádfuvíí.
Gewerkschaftliche
Gefalle Glück auf! áldást!
bányássági
nyermé- Glühen i. izzít..
nyek.
Zlühfeuer (r. p.) lágyító".
Gewicht súly; (— Stück) rlühspan (ko.) sziporka.
nehezék.
Holdauswässerungsständer
Gewinnung nyerés.
aranymoskad,
Gezähe (b.) szerszám.
Gold&usziehete aranyt fejt.
Gezähntes Eisen I. Zain- 'jroldfiuszieher aranyász.
eisen.
Göldisches Kupfer arányú
Gicht (kő.) száj; adag; I.
réz.
Beschickung.
Höldisches Silber arányú
Gichtatrfgeber \. Aufgeber.
ezüst.
Gichtboden I. Beschtckungs- GoMlntte arany szer.
bode?i.
Goldplachenherd ponyvás
Gichtflamme száj Ián g.
szer.
Gt'chfla/efcr l. At/fgeber.
Goldscheiden i. aranyt váGichtmasx
adagmérték;
laszt; f arany választás.
adagmérő.
Groldscheider választár.
arany sodOtc&fóiQfadagliiizmű; adag- Goldafrc/tchen
süpperfés.
rony.
Giesxblech (ke.) váplemez. Göppel (g) járgány.
GieszbiicJiel \, GuszbnckeL
•öppelseil 1. TreibseiL
Gzcszer üntésü;.
Graben árok.
Gieszsand idmahomok.
Gradbogen fokiv.
Giftfang (ko.) méregfogó. Grand (z.) vízcsatorna.
Giftige Wetter mérges lég Gra?tuíiren (ke.) szemít.
Giftmehl méregliszt.
Graphit graphit.
Glättend m. fényes,
Graues Roheisen szürkeGlan%er% kénegércz.
nyersvas.
Glasiren i. mázít.
Graupe dara.
Graveur vésnök.
Glasirt mázított.
Grube bánya; vájna.
Glasur máz.
Grube versetzen berak.
Glätte mázag.
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Grube t-ersfürzfft
I. Vcr- Grundbaum (b.) ala)>fii.
sfärxen.
Grundrisse fekrajz.
Grubenbesitzer b an yabi r to- Gruudsohle gadnár.
kos.
Grünspan réü z ü I d.
Grubenfeld 1. Feld.
Grusz morzsa.
Grtibengezähe v áj n a s z er- Gumpe (z.) z agy 1(5.
szám.
<?/«£ üntós ; öntet.
Grubenkarte báuyarajz.
[Guszpuckel (ke.) vúpvas.
Grnbenldein apró es.
Guszeiseti Öntött vas.
Grubenlicht vájnamées v. Gtiszstahl öntött aczél.
mécs.
1. Tiegelprobe.
Grubentheil I. Kux
\ Gutes Wetter (b.) jó lég.

IIaarförmÍ% ni. hajdad.
Haargold hajdad-arany.
Hacken v. llaggeii. (eittes
Ga?tges) te lé r könyök.
Hackiger Bruch 1. sehniger
Bruch.
Haggeu horog.
Halbbati fele baszonru mivelés v.felibe kiadás.
Halbgar m. félig készeit.
Halbhochofen
középolvasztó.
Halbirtes Roheisen tarka
vas.
Halbiningssistem (b.) felezési rendszer.
Halblichte Nase homályos
o rmány.
Halde goroz.
JHaldetts Ittrz, go r cz te r.

nyakkarika.
Halt f. tart.
Haltzaiige tartfogó.
Halfaettel tartvány.
Hammer pöröly; pörolyde;
kalapács.
Hammerbahn pörölyfok;
pörölysim.
Harn merchabatle üll o- tok.
Hämmerbar in. kovácsolliato.
Hammcrgar m. (r. p.) kész
(réz).
Hammergarmacheii végkészelés.

SlamerscMacke 1. Ritmlech.
Hammer schlag \ Glähspati.
Harn m er s t u/t l p örö ly-s/e k.
Handbohrer ké/t vés ó*.
1
Ifandfäustcl üklöcs.

Handkauf becs-váltás,
Handlung 1. Berghandlung.
Handscheidung kézi választás.
Hängbühne függ-állás.
Hängebank (b.) lappancs,
Hängen beereszt.
Hangendes f odú.
Hangendschlag f0 d-vágat.
Hangkompasx függó-tájasz.
Hanglatte függi é ez.
Hangxeug fiiggesz.
Happenbrett (z.) oszlató.
Happenklöt&chen (z.) tekecs
Harnisch vért.
Härte f. keménység.
Härten i. (v.gy.) edz; f.
edzés.
Hartes Eisen kemény vas.
Ilartßoss kemény lapuny.
Hartrennen l. Schreiben
reissen.
Härtwasser edző víz.
Harzerwettersatz J. G/ockeugeblüse.

Hauptarm fők ül ló (a* ke-

reken.)
Hauptdamm fogát.
Hanptgang fő te l ér.
Hauptgevier fű n égy cg.
Hauptlehen foadomány.
Hauptwort (b.) fdhely.
fíattptííparren fogere ml a.
tíebewm
1. Heblatte.
Heblatte eme les.
Hebling I. Heblatte.
Heft mark öl át; nyél.
//## m. világos.
Hclm f. nyél.
Hemmeisen gátivas.
Heramhftggen v. kiborgol.
//<?rí/ kohó; (kő.) hód; (z.)
szer; (óloimízésnéJ) szi-

vag.

Herdkelle (ka) tüzkalán.

Herdkopf (z ) szérfó.
Herdstössel (kő.) hőd-p ipa.
Herdstube (z.) maratár.
Hespe horogszeg.
Hintergrund moglet.
Hinter maul (v. gy.) hát-ajak
Haspel (b.) vitla.
Hinterbacken hód-hátlap.
Haspel Gerüste vitlaszék. Historische Nachrichte?i,(kü)
Jí«.sp elhorn\, Krumm%apfen
korszerintes tudósítás.
Haspelkneclit vitíás.
Hochland (Geol.) f öl vidék.
Haspelsetz>en i. v i ti át állít. Hochofen nagyolvasztó.
Haspelstüt%e vitla szár.
Hochofenarbeiter pester.
Haube l. //«£.
Hochofermeister pestmesHauen i: (b.) váj.
ter.
Häuer vájár.
Hochplateau magas sík.
Häuerlohn vájár-bér.
Hohl m. iirös.
Hätierschaft vájárság.
HohUaden (b.) űrrel fojt.
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űrmérték.
Haffntmgsbau (b.) reményvajas.
Horizont színt j latkor.
Horizontal m. szintes ;vixirányos; h. szintesen;
vizirányosan,
Hornamboss (r. p.) szarv7M (g) ein.
(üllő.
Hügelland (geol.) dombvidék.
Hund (b) csille.
Hwidfaiffer csillér.
Ilimdlaufeti csillcz f. csilIczés.
Hundstössei" 1. Hundlaufer*
Hut (kő.) kupak.
Hitthatts o'rluiz,
Hutmann felor j (M<?j
fofelor.

kohti.
Hüttenarbeit koliii-inimka.
Hüttenarbeiter kohó munkás.
Huttengezähe kol t ei sz er.
Wtltenkatze kohd-kór.
Hüttenkunde koltö-tan.
Wittenman koluisz.
Wittenmänmsche Probe ko
Itói kérnie.
Hüttenmeister kohdnagy.
Hüttenprodu et k ohm an y.
Hüttenreise 1. Schmelzcatnpagtie.
Hüttetiwerk 1. Hütte.
Hüttenwesen kohászat.
Hüttetixeit 1. Scftmclxcompagne.
(rag.
Hydraulischer Kalk vizi kotámpont.

Incorporaiiou (ko.) becsomoszlás.
Incorporiren i. bccsomoszol.
Incrustaiion k é rül et.
Individuell m. egyéni; h.
egyénileg.
Individuum egyén.
Infiltration (Geo.) b e s z üreiuke/cs.

s (p.gy,) nid-idma;
(ke) untoké.
Inhalt tartalom ; beírnék,
Inventar lel vény.
Inventur lelet.
Joch (b.) iga (z.) járomJochschlieszen (z.) kaj )0 csfa.
Irisiren L irizál, v. szivar*
vol; f. irizálás, szivarvolas.
Jude L DeiL

Jungferblei láng-ó" töm.
Jungferschwefel te rin ék k én
Jungferquecksilber
ter- Justiren súly egy ít.
mék-higany,
Jui'el ékkő.

Kati v. t. kati.

Kaste?i szekrény; állás.
Kalo (ko.) tüzi-apadék v. Kastengebläse
szekrénykáló.
fúvó.
Kaltbrüchig (v. p.) hideg Kaslenschlagen i. állást esi
töretni
nah
Kalltreiben f. (ko.) hüsuzés. Kastenstangen L áUásfa.
Kmnmerbaii (s ó h) kamra- Keffer darugéni,
vajas; — vajat.
/í'^e/ f. klip.
Kammrad fésűs-k erek.
Kegelwentíl (g.)kiíp-szelip.
Kanne l. Düse.
Kehlenholx* torok fa.
Kante él.
Kehlenstrich l. Kehlenholz.
Kanxellist Írnok.
Kehrherd (z.) se per-szer.
Kanzley iroda.
Kehrrad (g.) váltíí-kerék.
Kaolin kaolin.
Aez7 ék.
Kapelle (ke.) űzőké.
Keilförmig ékeled.
Kapellenkluft horgas-foga Keilhaue galyhcí.
Kapellenmodell
üzokc- Keilhaue erlegen galyhót
minta; die Bestandtheinádul.
le sind der Mönch und Kellé raeztíke; kanál.
die Nonne, alkotrészei a' Kerbe rovat.
barát és anyok.
Kerbholz, ro\ás.
Kapcllensclilagen f. üzoke- Kern sám ; mag; bél.
készités.
Kernlinie k őz é p- vő n a I.
Kapellensilber üzdke-ezüst. Kernmauer bei-fal.
Kapellenzange iizoktfogó. Kernstahl szer-aozél.
Kapelliren i. iizdkcz.
Kernthon id ín agy ág.
Késsel hegy-öbül; üst.
Kappe (b) homlokfa.
Kesselbraun L rézpor.
Kapsel tok.
Kcssehncssing \, Messing.
Karren f. targoncza..

Ketteln i. lánczol.
Kettengebläse l án eüfn vú,
liienrusx f. koromfekete.
/uYw k é ncg.
l\tesel kova.
Kieslattge 1. VitHoUa-ttge*
Kiesse 11 a! e k é n c g- k ó r.
Kiessch lieh k r n o g- m ii ra.
Kiesverstei/iertmg kénegület
Kwn$töck# (ku.) aszak.
Kippen i. b u k i k .
Kippwäsche hintás inosinü.
Kirchenkttx egy!i ii /-résx.
Kiste, 1.
ScMfif/tmkäsftij,
Kitt ragas/.
A/«wí »í w zárj el; kapocs;
kütcg; l. SchanfelMamwer.

\ '

Klapp euren tilt bil l-SÄelep.
Klaubebfihiie sxedo-aszta!.
Kl&uberz sz<;inclt orcü»
Jäwiberjutige szemelencz.
Klauben L s/ e m e I.
Klause l. Sperr/tmtsc/teit.
Klei neuen s / e m é t- v a s.
Klopfe, kolomp.
Klopfen k ok> m | >o ss,
Klopfer kolompár.
Klopf h am m er k o l o in p fa.
/iY///f (ko.) fogti; (b.) te-

iérke.

Klumpen 1. /?<?/'/.
Knappschaft l. Berglmappschaft.
Knauer kd-rog.
Knecht hám : 1. Rottknecht.

Kneipzange csipfog(5.
Knistern i.(v.t) serczegjf.
seitízegés.
Kitochettttsehe csontliszt.
KnoUtg m. gobus.
Knoppercisen J. "Lamei&en^
Knoten es i m bók.
Kvfths 1. Coaks.
Kobalt kobalt.
Kochsalz (kc.) konyha-sd
Kohlhre.nneti i. szenet éget.
Kohlbrenuer Süíínégeto.
Kohlbren/ierei szcnégetés.
KoMe v. Kohl szén.
KMmfi'dlen f. inaglya-tOltes.
Köhler K Kohlbretmer.
Kohlgestifbbe szénpor.
Kohlhaus I. KohlschoppetL
Kohlholz szenfa.
Kohlhammer (im Kiemen)
szén tár; (/»* Gr őszen) L
Kohlschopp&i.
Kohlkenle szendüngc.
KoMlvsche 1. Kohlgest/'ibb.
Kohlmasz szcn-mérték.
KoMmeiler 1. Meiler,
Kohlmesser ko. szén mérd.
Kohlofen szén p e st.
Kohlplatz szén tér.
Kohlsack (nagy olvasztóban) potroha.
Kohlschoppen szőnpujta.
Kohlschiefer szen-pala,
Kohlstange szén-szító.
Kohlsturz, szénzií hint tér;-.!.
Kohlplatx.
3
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Kohlwisch pemetc.
Kolben (ke) esoti»k; (g.) szilap; boga; furkó.
Kolbenliederutig szí Íap-zárolás.
Kolbenrohr szilap-cso.
Kolbeusteueritfig
szil apósváltás.
táj asz ; llandkézi tájasz.
íowg-(szemtésnél) korona.
Kopey 1. Copey.
Korb kosár; (g.) tekreKorbkranz tekre karima.
Korbsättle tekrc-oszlop.
Korbspreitxe tek re-küHo,
KorbwcUe tekre-gürönrl.
Korn (kő,) szem ; (p. gy.)
fém arány.
Kornblei (ke.) szem—dióm.
Kornbreit (kő.) sücm-desxka (az ólomnál); váptábla (az ezüstnél).
Kürtieken szemke.
Körnen l szcmítKörnig in. szemcsés.
Kortikluft szem-fogó.
Kormvage szem-m ér l ég.
jfornzatige l. Kornhlttft.
Kosten költség.
Krampe csákány.
Kramp etiarbeít (b.) csáIcánymunka.
Kram%ehrung élelmezés,
Kranich daru.
\Kratttckzteg daru-borog.

Krankenifbergeher sebészsegéd.
Kranz (vizkeréken) koszorú; karima; (tízbődOn)
párkány.
Kränzler 1. Kti.vkraitzJer.
r
ír«/3(?(p.gy.) hulladék; 1.
Gekrätze; \, Kr ticket.
Kratze kapa.
Kratze/iarbeU kapamunka.
Kratze f tfitUer (b.) alor.
Kratzpochicert;
vakarékzuzda
Kranseisen I. Zameisen.
Kreuzabzitcht 1. Ab%techt.

Kreuzbänder keresztpánt.
KreHzgestaíige (b.) kereszt(g) keresztfa.

(sz. t.) ke-

res!6t-csukány,
Kreazrtsz oldal-rajz.
Kropfschtr/ffel
( v iz k er é knél) begy-lapát.
Kroppelbau 1. Raubbau.
Krücke knniglya j gamó ;
(kő.) kocsorba (-fa v. —
ras.)
/Vr^éí/koporvonó; vakaró.
Krümmliiig (g.) perec/.
Krummofen kis olvasztó.
Krummzapfeii (g) görbeforga.
Kruste kéreg.
Krystall jegecz v. krystál
KrystaUiw'sch jegeczded v.

krystáldad; jegeczes v.
krystálos.
7t r t/s t&llisiren i j ege c z e d i k
v. k ry st á l ó d i k ; j ege c/zik v. krystálzik.
Kübel veder; Kübel und
Seil fahren lasse n. banyát
felhagy ; liübel und S&'i
werfwt bányát kezd.
Kubik Ktoftcr
\. Cttbfk
Klfffte-r.
Kitgefaentil (g.) gömbszelep.
lifthlkastcit liütö.
Kuli lofen hútpcst.
fit'f/ir (b.) csiipai.
Kunst (b.) 1. Matchitte.
Kunst (tbscMteeti vizt't rckesxt.
Kunst-groben J. Jf'm$ergr&"
bcn.
Kunsthä/tgwt grpet rak.
Kuit st m et ute r gép n agy.
Ktutstojf 'ia'er gépnök.
Kunstrad v i/ k e rdk.
Kunsti'vig a l) rot i es.

Kttpferarlmt réümun k a.
Kt/pfcrai/flösitng
(kő.) rézösszeles.
Kupfer aus Eisen machen,
i. rczit
Kupferfrischen olmítatás.
Kupferhawmer rdzpörülyric.
Kupferregett réxpermete.
Kupferrost rézrozsda,
Knpfersau rézmedve,
Kuff ersekeibe réztárcsa.
KupferschJftrnm réz iszap.
Kupfer schlich réz m ara.
Kupfer schmelzen f. rézolvasztás.
Kupferschmiede 1. Kupferhamnier,
Kupfer schroten I. Schroten.
Kupfervitriol rézgálicsc.
Kupfer zu schlag rez-hozzag
Kuppe, (des fíerges} csúcs.
Kupolofen (v. gy.) járpest.
Kurbel (g.) liajtíí.
Küste 1. Schlemmküste.
K'tw bányaréssívény, rész,
M
knksza; I. fíergtheih.
lir/ttsfsfrfz
\ Pttnipenfiatz.
Kunst seh acht gcp-alcn a.
Kuhhandel rész ve nykeresKtmststauge \. Schubstange.
kcdés.
Kunsfstefger gepor.
iränzler rész vény alKumtwärter gép gond vikusz.
selő.
«r
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Lachter !. Berglachter.
Läuieru/igsperiode (z.) mosszak.
Lade (z.) válú.
Läuterungs Wasser (z.) tiszLaden i. terhel, tolt.
ta l ó víz.
Ladenspalten (z.) járomfa.
(kő.) kénv.
Ladenwasser (z.) váhivíz.
Lechschmel%e?t f. kénvolLadholx (b.) bélfa.
vasztás.
iög-e 1. Schicht.
Lager (b) ászokf a; J. Flöte, Lechstrasse kénvcsorga.
Legemsen l, Bergeisen.
Lagerraum (b.) alapfa.
Legiren i. ötvöz.
Lagerstätte (b.) telep.
Lammiren i. lemezit.
Legirtes Silber Ötvözött ezüst.
Laminirhammer lemezkaLegiruug ötvözés; ötvözet.
Japacs.
Légtér ötvény.
Langbohrer hossztívésd.
Längen Ersträckung (b.) Legurliupfer iitvényréx.
hosz-nynjtas.
Lehmbauten agyagdugasz.
Lasche ereszték.
Lehmform (v. gy.) agyag£«?«$ 1. Fürtrag.
idma.
Lattf(b.) belne.
Lehm herd sztínagyagos hőd.
Läitfel (b.) vajka.
Lehmsohle agyagtalp.
Laufen 1. Hundlaufen.
Lehen v. Ze//// adomány.
Laufen lassen i. kifolyat: Lehnherr adományzd.
Lehnschein adomány-levél.
csilléztet
Lauftarren targoncza.
Lehnsträger ad o m anyós.
Laufitrecke 1. Fördermsz- Lehre (v. gy.) idmasz; (b.)
strecke»
ivesz.
Lattfxange futtató fog(í.
Lekr/iauer vájancz.
tiaugenständer Ingkád,
Leichte Wetter könnyű lég.
Lauter m. csupa.
Leichtflüssig (v. t.) híg; (kő.)
könnyen olvadd.
Läutern i. tisztái; husit.
Läuterofen tiszták»pest.
Leitwrni vexérkar.
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Leitnagel vezérszeg.

Leitrad ve/érkerék.
Leisten heveder.
L eistenliederung l é c z /; á rólas.

Letten (b.) szivajk.

Lettenhau'z \. Keilhaue.
Lettenstaucher (ro l > m i MI kanál) bélelő.

Libelle 1. Nivelle.

Litze (huzonykötél-gyártásnál) sodrony.
Lochbo/iren I. bohren.
Lochen (b.) lyukaszt.
Locher m. tág; (b.) laza.
Locomotiv mozdoy v. locomotiv.
Löffeln i. kalánoz.
Logarithmus logarithmus.
Lohn bér.
Lohnaufheben i. bért előlegez.
Lohnen i. bért fizet.
Lohnimg fizetés.
Lohnzettel bérjegyzék.
Löschfftsz hiíto.
Löschfeuer (v. p.) bocshod.
Lösen i. megold; (v. t.)
old.

Lichte Nase (kő.) világos
ormán y.
Lichtgraues Roheisen világosszürke nyers vas.
Lichtloch 1. Luftloch.
Lichtmangel \. f Fetter m angeL
Licht schmelzen h oo l vas ztus.
Liedern i. (g.) zárol.
Loth lat; forrag.
Lieder iing zárolás.
Lieferant uruszerzo I. Spe- Löthig m. latos.
diteur.
Lütkkolben J. Löthrohr.
Löthrohr forr äs z es o.
Liegendkluft fekteierke.
Z öthrohrprobe forraszcsuiLiegendes (b.) fekii.
kémle.
Liegendherd (z.) fekszér.
Liegendschlag ^) fekvá- L öthroh rprobirkunst forraszcsoveli kém l észét.
gat.
Luckig m. likacsos.
Liga 1. Legur.
Ltickiges Roheisen likacsos
Lineal vonasz.
nyersvas.
Linie vonal.
Luftdicht léghatlan.
Liquidation számfejtés.
Luftloch szeleid.
Liquidator számfejtő.
Liquidator számfejtő hiva- Lunte gyúkanócz.
Littiren i. tapaszt.
tal.
Liste sorzat.
Lutuni tapasz.
Lithologie k u tan v. litholo- Luppe v. Loupe nagyitd
gia.
(üveg).

Luppenfeuer I. RcnnofenjLuppe 1. D eil.
Luppenstahl (v, p,)heveny- Luppenz&ttge (v. ]>.) bocsfogő.
aczel.

Maceration (v. t.) áztat»s.
Maceriren i. áztat.
Mächtig m. (b.) vastag.
Magasin rakhaz; 1. Depot,
Magnet tleléj v. mágnes.
Magnetizireu i. deleje/.
Magnetismus delejesscg.
Magnetnadel táj tu.
Malter vakola;
(Anwarf]
vakolat. ;
Maltern i. vakol; f. vakoJás.
Mattdatar bizományos*
Matigel (sz. v.) nehézség;
hiány.
Manipulation kezelés; kezelet.
M&nipuliren i. kezel.
Mappe földrajz; fű] dk ép.
Mappiren i. képei.,
Mark gira.
Markeisen (b.) batárs/eg;
(r. p.) bélyeg.
Markgewicht giraneheztík.
Markscheider bányamérnük.
Markscheidekunst bányamértan.
Markstein határkő.

Maschine gép.
Maschinenlehre géptan.
Maschinist gépész.
Masz> merték.
Mtrszl l SchiirbeL

Maszfeld telekmérték.
Maszstab 1. Metsz.
Material anyag.
Materiafamchlag anyagtartvány.
Materialkamm er a 1) y agtá r.
Materialrechnung 1. Rechnung.
Matrice anyacs.
Matte Wetter bágyasztd
leg,
Mauerbank k ős/ o ni fa.
Mauerung íalazat.
Mechanik erő tan v. mechanika.
Mechaniker erormívész.
Mechanisch m. erótani; h.
erotanilag.
Mehl (z.) lisxt.
Mehlkasten (z.) lisKtkád.
Mehlscherben (ke.) lisztcserép.
Meiler (szélütésnél) máglya,

Mergel múrga.
Messen i mér.
Mesztisch mérasztal.
Messing horgréz;.
Meszkette n i ér l á n cz.
Meszschnur mérzsinor.
Metall fém.
Metallglanz fém fény.
Metallisch m. férni; feines.
Metallurgie 1. Hüttenkunde.
Metallirerth fémérték.
Mild lúgy.
Mineral érc/ásvány v. minera v. asla.
Mineralog áslász v. inineralog v. miucratanasz.
Mineralogie áslatan v. míneratiin, v. mineralogia
Miniitiensalx pursii.
Mittel közeg; eszköz.
Mittellauf (b.) közbelne.
Modelt minta.
Mole'cid (v. t.) parány.
Monathbericht havi jelen
tés.
Mönch (ke.) 1. Kapellen
modell.
MÖnchhätischen zárhoz.
Mönchröhre (b.) csapoló.

Mörtel \. Malter; 1. Hydraulischer Kalk.
Muffe (g.) karmantyú.
M»jf<ß/ (ke.) bdbolt.
Muffelofen
boboltpest.
r
Mühlgo Id /A\zi\ a ara n y.
7l/«/f/e tcknd.
Mulmig in. porha.
Mundloch (b.) torkolat
Mündung (der Muffel) sxaj»
Miinx&mt pénzverő hivatal; pénzgyúr; pénzverde.
Münze pénz; érme.
Münze i • g) é n z v e r<L
Miinxfitsx I. /VSA
Mim%haiis pé íi z verőház.
Münzitteister pénznagy.
M/inzwardein p én zb e csőr.
Mündung pénzítés,
Mnschel kagyló.
Muschelkalk kagylomészMuschlig m. kagylós.
Massig \. ZäJte*
Muthen i. fülkér.
Muthimg fölkeres; I, blinde
Muthitng.
Muthzettel folkérvény.
Mutte<i*gf,$tem anyakő.
Mutterlauge anyalúg.

M
Nachtt'/bergeher
Nacharbeit utómunka.
tattfseher.
Nachtiga, utóütvény.
Nachtwifseher éji kerülő. Nadel ti'*.

I.

Nach-
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'Nagelhammer s/egpüröly. Neutral f. közönös.
Nagelschmiede szeggyár. Nick-el (y. t.) N i k i é n y .
Nagefeain (r. p.) szeg-nid- Niederschlag (v. t.) csapóréz*
<lck.
i
• i
Nase (ko.) ormdny.
íViederscMagarbeit 1. A7<?Nasenstwhl ormányszók.
derschlagschmefaett.
Nässe nedű; vize (p. o. az
Niedersclil&geu i, (v. t.) leéreznek, marának 's a* t.)
csap ; Jecsapótiik.
Nässcabzug vizlevonás; vizNiederscMagschmefeeii (k o.)
levonat.
ejtolvasztás.
Nässe bestimmen vizét kémNiederung (Geo f.) ál vidék.
leli.
Nässeprobe nediikemte; Nieretiformig ín. ve só s rí ed.
Nirelle (b.) szintcsz.
vizkémle.
Nasser Schlich vizes mára; NÍvéliiren i. szintez.
NtvMrwage szintméresz.
nedves mára.
Nass pochen vízben ziíz. Nomenklatur imínévsset.
Nonne 1. KapellenmodelL
Naturkessel h egy üb ül.
Naturkunde természettan Normál m. rendes; sxabálysjficní.
Naturprodukt I. Produkt
Nebengestein (b.) mcllékkp Normale sxabvEiny.
Nettogewicht tiszta v. nct- jVoíe jegyzék.
Nutzeffekt (g), haszonliatás.
tosuly.
t/

O
Oberbergvervalter
fdbá- Oberstkamergruf fobányanyagondnok.
gróf.
'•
Oberhutmann \. Hutmann Ocker p orv a.
Oberinspektor főfelügyelő.
pest v. olvasztó. (Pest
Oberhunstmeister fdgépnéhai Horváth István
nagy.
szerint régi szó, 's minOberlech (r. ko.) kénvföl.
dig ez értelemben haszObermaul (v. p.) f öl ajak.
náltatott).
Oberschlächtig m. füJüIcsa- Ofenbruch (ko.) pesttapapó.
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Ofcngaug (kő.) olvasztási Ordinär m, közönséges; silány.
imffolyain v. öl v folyam.
Ofenkatze ( k o. ) bükesz- Ordinäre Bleiarbeit kü/ünségcs ólomolvíisxíns.
macsku.
Ofmr&timeisen (k o.) nagy- Organ életmű v. orgán.
gornbos (Felsőbányán)« Organisch in. életmús v.
orgános.; ow — \. unorzirkel pcsti d masz.
ganisch vlctmiitlen, v.
Ohnliältig 111. tisztit.
Operation (v. t ) működés;!! orgántalan.
Ort l JFoldort.
műkődet.
Ortung t.áj/.ék.
O per íren \. miíkíidik.

czölöp.
Pfanne serpenyő.
Pfännel tepsi.
Pfeiler (b.) k OK f a l ; oszlop.
Pfeilerbatt küzfalas vajasj
Pferdegöppel \ djárgány.
Pferdektinst 1. Pferdegöppel.
Phänomen jelemeny.
Phosphor villany v.
sphor.
Patrize apacs.
Pftosphoresciren i. villoz.
Patrone (h.) portok,
Physik természetisme v.
Pauschale f. átalány.
Pecunial — Anschlag pénz
pftyst'Jta.
Physisch in. physikai', • h.
tartvány.
tcrmeszetileg v. physiPecunial Rechnung \. Re
hailag.
chnung.
Pichschiefer 1. Darrost.
Pension nyugdíj.
Pfadeisen ászokvas.
Pilge (b.) tömJd.
JV/^-e (b.)horpa,
Pinxett (v. t,) csipesz.
Pfaffring hí m karika.
Parthie részlet.
Partikulare külünzet;
•— vcvés — ; Verkauf s — eladás — ; 1.
Reise — .
Passiren i. jdvá-liágy.
Passir ung f. jóvá-hagyás.
Patcrnostergcbläse \. Ket-
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Pippetigehäuse (g.) csaptok.j Pochschiiszer \. PochstemPlachen (z.)ponyva.
pel.
Plachenherd (z.) ponyva- Pochsohle zii/talp.
Pochstempel zii/nyil.
szér.
Pochweil z ii z gö rü nd .
Plachmal kénezüst.
Plan terv; tervezés ; terv- Pochwerk zu/da.
Pochwer&sgeditig ziizdarajz.
szakinaiiy.
Planen I. Plachen.
Poliren i csiszol.
Planiren i. rónáz.
Poh'rscKí'efer csiszpala.
Plateau 1. Hochplateau.
Politur csisz.
Platin (v. t.) platany.
Polsterholz, ( vaspályán )
Platte lemez; lap.
talpfa.
Plattenliupfer (r. p.) öntött
tárcsaréz.
ütesz
Plattenofen Icmezpest.
Poren í'. likacsok.
JP< 'atfe/iscJt miede l e m é zgy ár Poröse Nase ( k o. ) 1. Aer/Plattirte Arbeit lemezeit
bltchte Nase.
mű.
Post tét, p. o. Postnumero
Plump m. otromba.
létszám
Pochen i. zúz
Potasche hamiiso.
Pocheisen nyilvas.
Praecipitat \. i\iederschlag.
Pocher ziizar.
Praegelkatze (b.) ftito.
Pocherz zúzércz.
Praerarication áthágás;
Pochgänge \. Pocherz.
.csempészet; csempészPochyraben zúzárok.
kedés.
Pochhaus zu zda h az.
Prägen i. (p. gy.) ver
Pochjunge z ii zo n c z.
(pénzt).
Pochkieh\ye\ (aJ nyilvason.) Prägesaal verde.
Pochmehl zuzliszt.
Prägekosten verköltség.
Pochriegel ziizragasz.
Prägmaschine vcrgép.
Pochsatz, zúzviihí.
Praktikant f. gyakorló.
Prahticsh m. gyakorlati h.
bélelés.
gyakorlatilag.
Präliminar elősítmény.
Pochsätde ziizos/lop.
Präliminiren i. clos it.
Pochschlegel ziízbúnkó.
Praxis gyakorlat.
PochscMamtn ^lizisza.
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Prfllbrett nigfa.
Prcllehen (r. p.) rtigvas.
Prell platte niglap.
PreUrit'in nigs/JJ.
Prellríttg ni gő v .
Preüstock rúggéni.
Prctnsc \. K
Presspem'ode (k o.) olvszak
(ól o m k említésnél).
Principal (Getrerk) társfo.
Privat f. magán ; in. magános.
Probe kciulc; kcnilct.
Probett&lech I. Gieszbtech.
Probetdoffel k c m l <; k a n ál .
Probenschein \, Probenzettel
ProbensnJjbfech (ke.) Süita-

tál.

Probirg ewich t k é in l e s uly.;
kémlenehczék.
Probirg rzäfi e k é m l éseszkox.
Probirkhi/t k éli) lefog«.
Probfrkora kémleszem.
Probirlattide kém léstan.
Probirnadel kémletií.
Probirofe/i k ein l epe st.
Probirscherbett kcnilc cserép.
Probirstcin k ein l ckö".
Probirtrog szcnn'tü tcktiu.
Probirfutie, k ein l e csupor.
Probincage kémlemérleg.
Pro&frweseti 1. Probifach,
Probirzetttiter kein lemnzsn.
Prodncirc/t \. Er~eugeti*
Prodiicl (Natur — ) termény ; Jüt/ist — miivé ny; Hütten — kohmány.
Produktion termelés; termelet.
Protokoll jegyzők üny v.
Protokollist iktató. '
Provision nyugbtir.
*rorisorat gazdasági hivatal ; élelmezési hivatal.
Padéin i (v. p.) kavar.
Pudlittgsofeii kavarpest.
Pudlvigsprocess kavarmií-

Probc.tisilbcr k ém l e te züst.
Probetisfatnpfer k ein l et-or.
Probe/izettel tartjegyzck.
Probe nehme/i i. kéinlét
vesz; f. kémlc-votel.
Probirblei kémleulom
Probirbúch kom Ictk üny \\
Probireu i. k é m l e l ; f. kómlés.
Probirer k einlöse.
Probirers Adjitttkt\iém\é&zscgéíl.
Probirfach kéinlészet.
A) l Vili 11.
Probirgadeti k é m l e Ki e.
Probírh aus k é m ] e i l űz .
Puffen f. kar van kos.
Probirgebűhr v. Probge- Pulvermagazin portár; porbühr kémletár.
túrház.
Probirgehattfi mérlcgtok.
Pidrern i. (v. p.) porit.
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Pumpe schnarcht szivattyú
Pnfoersack (b.) porzsák.
szörpül.
Piilverthurm 1. Pulvernutgasin.
Putzka botoka ( f a — ;
Tas — ).
Pumpe sfcivattylí.
Pumpensatz (b.) szivíittyú-

rakat.

Quaderstein k o czk ak o.
Quadrateiseti (r. p.) négyszügvas.
Qualíficatöomtabelle képezettségi kimutatás.
Qualität f. minőség.
Qualitativ m . minőségi h .
m in dl cg.
(luandelruthe J. QuatidelQuandehchacht máglyatorok.
Quandelstange máglyaníd.
Quantität mennyiség.
Quantitativ m mennyiségi
h. inennyileg.
Quartal évnegyed.
Qnartalig évíicgyedi ; évnegycdes.

Quartiren \. (ke.) quartox
v. n egyedi t.
Quarx kvarcx;.
Quentchen, könting vagy
k v int.
Querbau (b.) hárántvájás.
Quergafig Itáránt-teJér.
Querklttft háránttelérke.
Quer schlag (b.) l »árán t vágat.
Q11 er schnitt 11 á r á n tr aj x.
Querstrecke haránttá v,
QttickarbeÜ (kő.) foncsormunka.
Quickbrei foncsorhabarcs.
Qwckmtihle főncsormölnu.
Quittiren nyugtatványox j
lemond.
Quittung nyugtatvány.

JR&darm küllő.
Radnageleisen kerékszegRadßuder 1. Schu&xgerinne.
vas.
Radhängen i. kereket rak. Radstube kcrúksüobu.
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Radstnhi k e r ók á gy .
cessgeld p <í 11 ék,
Radwelle
Reche/t (s%. t.) gereblye ;
Radzapfen k e ró k i o rga.
(urdcsxetj gcréb.
llaffifiirfeuer
t i s/,t ál ó hód. Rechnung számolat ]). o.
Rqfßmrpfattne t is/ tál ó üst.
Material twd PecunialRaitern 1. Reitern.
reduutttg anyag- és pénzRamm ein {die. Gänge) noszs/ámulat.
1
nek (a telére k.)
Rand szél ; part,
lat befőj
Rändelwerk I. Rolh'rm&schi- Rechtsinnisch m. rendes j
ne.
cí>yenlejtes.
Rapport. \. Anzeige.
Recken L Strecken.
1
Il&setilatffer (b.) killte 1er- Reducírbrett \. Verj un ~
gungsbrett.
kc.
Raspel raspnly.
Rednciren i. (kő.) szíiiít;
jßffs/ (ko.) pOrkr.
(b.) átvisz; \. verjüngen,
Rast schlagen (k o,) porke- Reduction színítcs; visszanyitás.
vezetés; leebb szállítás.
Raszrnehl (z.) ocslisxt.
Regal lírjog.
Raszrinne ('/..) » cscsat u r n u. Register (ke.) legcttyií.
Regis t ránt s orj egy z ő.
./fr//*? rész.
Raubbau (b.) inoluí/ás; nio- Registrator ir a t tár u o k,
Registratur irattár.
boxat.
Räuberisch h. (h.) m o bon. Regtdator (g.) szabász.
Raubsaigerti f. (ko.) tii- Reiben i. dörzsöl.
Reibgitterwäsche s 11 r- n i őskélytclcii csui'taíiís.
^
RanbstoUen inobó tárna.
Reibhant mer <1 o r K s c sz.
Rattchfmig kürtő.
Reibplcette dürzslap.
/?« « chman tel fii s t b o 1 1 .
Rauchgemäner (k o.) külfal. /fßi'c/t fec A (l i i s k én v.
Reichverbfeittng diís oliniRaum t r r; schädliche
tatás.
(g.) káros tér.
Reif e f sen (v. p.) abroncsvas.
Räumen i. takarít.
Reif-Messer kéz vő 11 ó.
Raumnadel (b.) ürtu.
Reifsetzen J. Rastschtagen.
Rriumung űrelés,
Reifscfi läge n 1. RatschlaRecess p dt.
ch- |><>t kii n y v.

Rein m. tís'/ta; szín.
RiegelbatiM J. Lagerban-ta.
Reiwpartiktdar utazási
Riese csúsztató; (trockene
költségjegyzék.
—); lódítd (Wasser —).Heitern \. rostul.
Riesenhund (b.) górcsillc.
Rennarbeit (v. p.) beveny- Rinne csurgó; csatorna.
Rinne/tfeger csatorna takamunka.
Rennbahn keringő.
rító.
Renneisen I. Rettnstangc.
Rinnlech (kő.) végsalak.
Rcnnfener \. Rennofen.
Rinnwerk (b.) csatorná/at
Ripp én k u j j a k v áx.
Rennofen he vény pest.
Renustange buiitőrríd.
KocJieisen (r. j>.) nyeregvas.
Reparation felosxt;ís; ki- Roggetistein i k ra k o.
Roharbeit ( k ő . ) nyersmunvetés.
R eper tórium leltár.
k a ; 1. Rohschmelxen.
Repetitíonsxchmefeen
(kő.) Rohbrt/chig m. (v. p.) nyerstőretű.
olvismctltít.
Requisiten sxerek.
Roher Fltisz nyers öinResertkassa tartalék pénzlesxto.
tár.
Rollknecht (z.) bi/getyií.
Reslany, hátralék;
HoUstwige \. Rollknecht.
Rés tzettel m a rád é k - j e gy- llösch rr». (/.) (tárás.
zék ; maradvány-; ma- Rösch-e \. fVasserrösche.
Röscherz d a raéi'c /.
radék kü nyv.
Retardat marasztalvány. llÖschstampfen \. (K.) darál.
Retterwäsche (z.) rázmos- Rosettireu 1. Scheibenreisinti.
sat
Revier inegye; járás; I. Rosettirkupfer tárcsaré/.
Hergrevier ; Forstrevier. Roszknnst Cb.) lö^ép.
Revision átvizsgálás.
5 tüzrács.
Richtpfenuiufr (|>. gy.) m i n Rostbrennen l. Rösten.
tasuly.
Rostdurchstechen \. Rostschmefaen.
Richtschach t írányakna.
Richtstempel (b.) ablaksxár Rösten i (kő.) jjíirkül; /orfí
rösten tuluz (pörkölést).
(az aknában).
Röster pörkésK.
Ricordvormerkttrig ri c
Rostfeld pürktcr.
f ül jegyzés.
stf-iéhren i. porkvexotés.
H f ég el kúp öcs fii.
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Hostgntbe pörkgödOr.
Kosthaufen pörkhalotn.
Hosthaus pö r k ház.
R ős tkok \ > t) r k fa.

I llostwe/tden i. pürküt fordiv,
'•'Rostwender \. Röster.

\ Rothbrächig (y. p.) hó töretií.

Rosilatffeii
pürküt hord. i Roiisch \. Kerbholz\\Kttbrik ruvat.
Jlostíaufer pörk hó rdó.
Rostmeislcr pö r k i n e s t e r. \ Rücken (des Gebirgtt) hegygerincz.
Röstofen pü.kpest.
Rückseite (ko.) pesthát.
Röstperíode p űr k szak.
/fos/1/ -flwA p ü r k füst.

Rücksteift (ko ) hutko.
Röstscherbeti (ke ) pörk- \Riihreise/i piszkavus.
i Rührgiimpe (x.) kavurcscrép.
zagylo.
Rostschlegel ])örktOrd.

Rostsckmelzeii L pürkol- i i Rührhaggefi (z.) p i s x k a|| liurog.
vasztás.
'Rührjung zagykeveid.
Röstschoppen pörkszí n.
Rührscheit
Roststndl \. Rostschoppen. t Rnmmeii i.
likacsul;
Rostsiätt(j p ü r k he l y.
\\Rtiudhftttm
Röstwig pö rk öles.

Röststäbe rács vas.

pis/kafa.
( Kt
f. likacs.
gercndely.

Saigerschart v csűr« szók.
Saalbff/td (b.) vúüap.
SackaujffatigJMggeíi
/s;ík- *í?rt'íg'í;/-A^/Vr/ie J. Frischstücke,
Saigertiegl 1. Vorliegt.
horog.

Sagbfatt (s/, t.) f üres z lítp.
Satgerbattk (ko.) csűrjjad.
Saigerblei esti rá l óm.
Saigergekrafz csűrlek.
Sat'gerherd \. Saigerofeu.
Saigcrhiittc csurkühó.
Saigerti csurtat; 1. blank
saigent.
$aigerofe/i es u rliőd,

ScRgertutg csűr tatás.
Saldo (sz. v.) egyezet v:
saldo.
Salpeter sulitrom.
Salzbergwerk sóbánya.
Salzfi üiter só vágd.
Sandkohle p őrlő s/ón. '
Satifta/isteige/td m^ méné*
rlókvs;

Sättigen i. (v. t.) tclíl; tclüi.
Sättigung telítés; t el ülésSatz 1. Gicht y Pochsatz ,
Pumpettsatz t Bodensatz.
Satzführuitg {ko ) adagolás.
Sfiuberjunge (b.) takaroncss.
Sauberkratee kapa.
Sauber u i. takariut.
Saugdruchict'r/i (g) nyomszivattyú.
Saugrohr s /j r s o .
Saugwerk I. Pumpe.
Saum tor e h (szé lim értek
. Nagybányán).
Säure sav.
Säurepf.a/tilr, .sav- tő m í tó .
Scaíe fokasz.
Schabatte \, Chabatte.
Schacht • ( b . ) a k n a ; ( p <; s f-ben) -torok.-. s
Schachtabseiger/i j. aknát

csíingz.

Schach im eis í er (Na gy b ányán) ács-fel ói.
Schacht mutze vájna-sü v cg.
Seh ach tscheidung a k n aközfal.
Schachtschlosz 1. Gevtere.
Seh ach tstosz, b o rzsml.
S ch ach 11 dm ak n a o l d al.
Schaffet* sáfár: (Berg—/
Hütten—) ügyelő.
Schäften i nyclez.
Scharniere sarok.
Scharren i. (b.) tála/.
Sc/t arrkreuz t a l a k c r o s/t.
Scharrt/Hg tala.
Scharrungsli/tie tala-vona!.
Schaufel lapát; (liad — j
kuf/a.
Seh auj 'elhlam in er i s / k á b a.
Seh aumlöffel \\ a b -s ü f < I ó.
Scheerschlagen [\ (r. p.)

. g r - Scheibe tárrsu.
dox.
Scheíbeureissen i. tárcsa/.
Schactabsenhvht I. Schacht- Scheidarbeit ( b ) érczküabseigerft.
Schacht bélit tvrn \, lábtóü. Scheidegaden (p: gy.) válda.
*S6'/i achtgvschlajtpc
\ ásd
Scheidekessél válkazáii.
Sc/t eideliölbchen c s o t ö c s ko.
Schach tg est äuge i n o 2 go I y ii . Scheidekram (b.) törbaz.
Schachigewaltigett i. aknát Sc/t eidemünze ap r o - pé n /.
Újít. .:•
Scheiden i. (p. gy.) választ;
Schachthaus akimszín
(b.) külüniiz.
Schachth olz gár ri fa.
Scheideplatte töríap.
Sckachtkrattsz aknagárd.
Scheidepünkel lágy ütesz.
Svhachtma?itel I. Schacht- Scheider A r álasztás; kuzfal.
/ttnt$.
Sch-eiderlohn válbér.
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Scheider•% dús érez.
Scheidetrog 1. Sichertrog.
Schetdstube L Scheidkram.
Scheidsilber (p gy.) váltezüst.
Scheidwasser választó víz.
Schcmelgebläse zsámolyfúvó.
Schemelstange zsámolyrúd.
Scherben cserép.
Schicht réteg; műszak.
Schichtarbeit szakmu.
Schickte?imeister szakmar.
Schichtler szak müve s.
Schichtung rétegzet,
Schiefer pala«
Schiefergebirg
pa!a-kdzct.
Schienzeug hazatszer,
Schieszloch L Bohrloch.
Schieszpatrone 1. Patroné.
Schiesxröhre 1. Zündrohr.
Schindelhacke (s s. t.) zsendely-szekercze.
Schinell I. Stichloch.

Schlagende Wetter (ix) sujttí lég,

Schlamm (z,) iszap.
Schlämmen i. iszapol.
Schlämmer i s z ap l ász .
Schlämmherd (z,) szcr.
Schlämmküste (z.) felező.
Schlechte Wetter (b.) romlott lég.
Schlegel titesz ; Schlegel ut
Eisen ütesz es fészek ;
Schlegelarbeit \. Schnattelarbeit.
Schleifkette I. Schleppkette.
Schlepphund (g.) liurcza.
Schleppkette hiízláncz.
Schleppen sich (die Gänge)
(b.) érintkeznek.
Schleuse zsilip.
Schlich in ara.
Schlichh of m ar ah ely .
Schlichivage (ke.) 1.

Schlott 1.
Schirbel l Scherben; Schür- Schlowakischer Ofen lásd
bel
Rennofen.
Schlacke salak.
Schlucht (hegy) torkolat.
Schlackenblech gátfödeg.
Schluftdrohre 1. Sangrohr.
Schlackengasse salakút.
Schmefacampagne (kő.) íúSchlackeftsp?jr \, Schlackenszak.
gasse.
Schmelze olvda.
Schlackentrift l. Schlacken- Schmelzen i- olvaszt; l ^/y/"gasse.
schlieszen.
Schlackenverändern 1. Ve- Schmelzer olvasztár.
rändern.
Schmelzer kr atze öl vas ztá rSchlag (b.) vágat.
kapa.
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Schmelzerröclíl olvasztár- Schranbengewinde lasrl
kábát.
Schrmtbengang .
Schmelzerstahl olvasztár- l Schraubenmutter csa varaczél.
tok.
Schmelzfeuer olvasztó (tűz). Schrattbenschltlsiel - csavarknlcs.
Schmelzform o l v k ás.
Schraubenspindel csavarSchmelzhütíe 1. Hütte.
Schmelzperiode l. Schmelzorsó.
Schrftubenvater 1. Schrancampagne.
bettspindel.
Schmelzraum \ Gestelle.
Schmelztiegcl 1. Tiegel.
Schrot (p, gy.) fcmsiily.
\Schrotarbeit (b.) 1. Sc/ifeSchmied kovács.
gelarbeit.
Schmiedeeisen, vert vas.
Schroten i. darabol j f. váSchmieden i. kovácsol.
gaclek.
Schmiedestock ü 11 őtdk e.
Schmiedezange (r. ]>.) kö- Schrotenzimmerung (b.)gártet-fogó.
dozat.
Schrothacke (sz. t.) kasitzaSchmund (/.) sár.
Schnepper (kő.) leppentyií.
balta; kasitxa - fejsze ;
Schnattelarbeit (b.) fcszékorosz-fejsze; (r. p.) vámunka.
Schneckengebläse esiga fúvó. Schrotknpfer vágadók-rcx.
Schrotm eiszel v ágad ck Schm'fzbfiíik vonós/ék.
Schnur zsinór.
vesd.
Schíiurgeding hosz-szak- Schrotwage (b.) estellő.
mány.
Schubkarren talicska.
Sckntirlange(\)} /sinorhosz. Schuber enttll tol-szelcp.
Schaltern 1. Schultern.
Schubstange mozga.
Schöpfherd (v. ko.) vas- Schuh láb; persely.
gyüjte.
Schuller (z,) lapoczka.
Schöpfprobe \. Stichprobe. ; Schiirbel tusak.
Schoszbühne l, Farthbtihne. Schürf kuta.
Schotter kavics.
Schürfen i. kutat,
Schramm rés.
Schürfer kutató.
Schurßicenz kutatási enSchrammen i. rései.
gedmény.
Schraubengang csavar-meSclutrfplati
leiekterv.
net.
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Schurfschein kntatvány.
Schwimmendes Gebirg (b.)
Schür/Schacht kutataknn.
futó-kőzet
Schärfstem \. Markstein. Schwinge töltő.
-••;
Schürfstollen kutat-tárna.
rugdeszka.
Schürf (mg kutatás.
Schwungrad iramkerék.
Schürren i. szít.
Scontn'ren \. rovancsol; f.
Schür ha-ggen f. szí tó vas.
rovancsolás.
Schur tzkette(b.)cs&t]ö\sincz. Scontro rovancs,
Schtts%bähne 1. Farthbiihne. Sehniger Rruch s/álas torét.
Seh a szgci'innc z \ \ g o r n ;i.
Seife/tgebtrge tor l ott hegy/
Schutt (h.) átalka.
Schütze (g.) vizszego.
Seifenwerk torlat.
Schwaden (b ) sulyos lég. Seiger csüngés.
Schwangbaum' s 11 gárf a.
Sei gern 1. Abse/tkeln; SaiSchwanzhammer b i 11 pürüly.
gern.
Schwatt&keil farkék.
Seigerstein 1. Filtrirstein.
Schwanzring farkkarika. Scigerteitfe csüngcmcly.
Schwarte (b.) hagyaték.
Seil \, Göppelseil.
Schwarzer .Flttsz (kc.) fc- Seilscheibe (g,) görgünye,
kcte öinlesxto.
Seihchlegel kotel-ütesz.
Schw&r%gratte$ Roheisen sö- Seilsteg kíitélhíd.
tctszürko nycrsvas.
Semester félév.
Schwarzkupfer fekete réz. Semestralitcr félévenként.
Schwebende Markstälte (b.) Senkrecht m. függirányos.
mély határ.
Senngitter (z.) rács.
Schwefelfaden (b.) kén fonál. Svnse/ihatnmer kaszagyár.
Schwefelwerk
kénbánya; Separtren I. Scheiden.
kén m u.
Setzeisen iiagyfes/ek.
Schweis%bar m. begithetp. Setzen 1. Siebsetzen; Aufgeben.
Schwciszbarkeit hegíthctés.
Setzhammer (r. p.) illesztő
Schweisen i. h cgi t; 1.
kalapács.
machen; f. hegítés.
Setzsieb (z.) zücsökrosta.
Schwetszhüze hegbo.
Setzwage l. Schrotwage»
SchiDendtutg apadék.
Schweugelpumpe gallé ka. Sichertrog (z.) szérke.
Schwere Wetter l, Schwa- Sicherlieitsthi/r ^b.) yedajto.
den,,
4*

Sicherhéitsventill (g.) vedszaruszelep.
zat
Sieb rosta.
Spatel (v. t.) terpesz.
Siebsetzen i. (z.) zücsköl; Spediren i. szállít.
f. züesküié*s.
Spediteur szállító.
Siebsetzer zocskolő.
Speise (k(i) f. ddrdii.
Síel \. Achselsiel.
\Speisen i. (g.) tart (valamiSilber ezüst.
vel) p. o. a' gőzgép vizSilberblick ezüstpill.
zel és tüzanyaggal tarSilberbrennen I. feinbrentatik.
nen.
Sperrhättsch én zázliáz.
Silbcrglätte 1. Glätte,
Spiegel (ke.) szem véd,
Silberhaltig m. ezüsttartii Spiegeleisen (v; k o.) tükiirv. (összetételben) ezüstií;
vas.
p. o. Silberhaltiges Kup- Spiel (g.) járás
fererz, czüstu rézérz,
Spielen i. (g.) jár.
Silberhammer ezüsttar.
Spielraum (g.) m o z tér.
Silberkorn 1. Korn. :
Spindel fg.) bálvány.
Silberkuchen ezüstl cpény. Spiritus szesz.
Silberprobe ezüstkémle.
Spitzbalg kovácsfúvó«
Sinken 1. Abteufen.
Spleisxabxug (r* kő.) rézSinterkohle zsugorodó szén
folzék.
Sintern i. (v,t) zsugorodik. Spleißen i. (r. k o) készei;
Situation helyzet.
(szénirésnél) elfojt.
Sitiíationsplan h e l y z et raj z Spleiszer készeiész.
ÄoA/e (b.) talp.
Spleiszcreisen tárcsúxó vas.
SoMabwägen i. (b*) estiner. Spleisxherd készclhod.
Sohlenban (b.) talj>vttjas.
Spleiszkasten kcs/elkád.
Sohlenlätifel (b.) talp v áj k a Sp leiszliupfer k és zc l réz.
Sohlstrasse (b.) talp paszta. Spleiszscherben (ke.) kéSohlulmbau talpoIda!vajas.
szei cserép.
Sohlwfíge es-m érő
Splittiger Bruch szál k ás
Soltit ion \. At/ßös/mg.
töret.
So.rtire?i i, felez.
Sprangerz, hintettéicx lásd
Sortirung fél ezes.
Eingesprengt.
Spanneisen feszhvus.
Sprangtrog (b.) tekiiorosta.
Sparren

Szani.

t

Sprafaen i. fecsel (UK ezüst).
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Spreitze. (b.) támasz.
Sprengen i. (b.) robbant.
Sprcngarbcit roh munka.
Spreng&etfg robszcr.
SpH&skt/pfer fe es e ntr eü .
Spröde in, rideg.
Sprosse I. farthsprosse,
Spritdelwäsche forgd mosmű
Spwitscfítosz szedesz.
Spur (r. p ) csorga.
Spiirkttjifer es o r gare/.
Spurmesser csorbák és
Spurofen nyiltjjest.
Staat állodalom.
Staatsangelegenheit közügy.
Steeatsvertvaltff/tg
köziga/;gatás.
Stab eisen r u d va s .
Stahlcemeiitircti. f. aczéledzés.
StahlfrischcJi f.

Staucher döngölő 1. Stampfer,
Stecheism \. Adsttchstatige.
Stechen I. Abstechen.
Steg ás/ok l. Seilsteg.
Steigbügel (r. » ) kengyelvas.
Steigen i. emelkedik; luíg.
Steigrohr (g) nyomcső,
Stern ko; I. Lech
Steinbrechen i. követ vág.
Steinbrnch kőbánya.
Steinsäge kőfürész.
Stemschicht kőréteg.
Stellage jjticz.
Stempel (b.) czülöp; Jasd
Pochstempel.
Stemp elhamm er bel y egz ó .
Steuer wtg (g.) váltás.
Stich 1. Abstich; SticMoch,
Sticheisen l Stecheisen.
Stichherd I. Vortiegl.
Stichloch (ko.) böklyuk.
Stichofeii bökpost.
Stampfen i. züss ;
Stichöffttiuig J. Stichloch.
Stichprobe in er k é in i e.
stampfen i. túlzúz. ,
Stampfer fojtó ; (z ) zuz- Stickstange \. Abstichstandár; l. Probenstampfer.
Ständer kád.
Stift pcczek.
Stange/tetsen \. Stabeisen. Stirnhanim er fej p öro l y .
Stangenstahl rudaczel.
Stirnrad csiUugkerck.
Stativ (v. t.) állcza.
Stock (k o.) üllőtöké ; (p, gy.)
Staublattfcr (b.) targonczás
bélyeg.
Stauchen i. düngül v. fur- Stockeisen tdkevas.
icol v, (Nagybányán) do- Stockpolierer (p. gy.) bébol; (b.) fojt; f, düngülyegesiszúr.
lés 's a t.
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Stockprobe (p. gy.) pénzkemle.
Stockscheere tőkcollíí.
Stockwerk (b ) tümsök.
Stockte erkbau tu in sök vajas.
Stockzws (erdészet) tör/s-

bér.

Stoffen (b.) tárna.
Stollenshieb tárnavájat.
Stoffner tárnás.
Stopfbüchse (g ) zarpürsöly.
Stoppdholx (g.) zárfa.
Stoszhacke (sss. t.) taszító
fejsze.
Stoszherd (z ) lökszér.
Stoszstange lökrud.
Strafbothe késettség-hir-

nük.

Strasse (b.) paszta.
Stras&enbctum (vaspályán)
pálya fa.
Strassenkupfer lásd Spur-

fatpfer.

Streckbarkeif nyiíjthatósá^.
Strecke (b.) táv.
Strecken i. nyiijt.
Streckwerk (p. gy.) nyiijtonya.
Streichen i. (b.) csap; f. csa

pás.

Strefigßitssig
m. nehézolvadasii.
Strich karcz.
Stricknadel 1. Probirnadel,
Struktur alkat.
Stuffe törékj jegy.
Jk 1. Deil.

Stunde (b.) tája.
Stunde abnehmen tájat leolvas.
Sturz, l. Bergsturz.

Sturzbühne ziih-állás.
Stürzen i. z u h i n t ; f z u l i i n tás; (r. p.) hajlács.
Stürzhaggen düntliorog.
Starzofen (y. gy.) bi 11pest.
Sturzplatz ziibtér.
Stürznng (7-tel) vám (he. ted.)
Stutze i Cytinderglas.
Stützpunkt 1. Hypomok&on.
Styl inndd.
Sublimation lengítés.
Sublimireti i. füllengit
Substitution helyettesítés.
Sudpfanne higtomito.
Summarisch m. üszvegi,
öszvcges^ rövid, v. sommás , p. o. Summarischer
Ausweis öszveges kimutatás.
Summarium öszveglet v.
rövid kiyonat
Summe öszveg; öszvesen;
somma. Total — tcllyes
öszveg v. oszveseg; Summa Summa-rum összes
öszveség; Summa nebiger gleich öszveg, a' mellettivel egyenlő.
Sumperschlagen l. Zustellen.
Sumpf (b.) habzó.
Sumpfofen
(ko.) gyülpest.

s árpdtiéK*.
Synthese ösxvetés.
Synthetiker oszveto.

Tafehcheere \. Armschere.
Tag (b.) f. kttl; a« T«^ a
k ü l ö n ; P* geht xtt Tage
ans a' külre jó.
Tagarbeit küliiiiinka.
Tagbergwerk külbánya.
TaggehaU najji fizetés.
Taggrabe/t (ic,) iszaplri,
Taghutman külfeldr.
Tagloh/i, napszámbér.
Taglvhner najjszainos.
2Víff/«/í küllcg.
Tagpumpe külszivattyú.
Tagrösche küírés.
Tagschicht kűlinűszak.
Tagschreiber napi írnok.
Tagwasser k ü l v i z .
Tagwerk najjszam.
Tagxtmmerling kulacs.
Tagzug külbuzat.
Tff/Ä zsirla.
Talkartig m. zsirlaféle.
Talkerde zsirlafüld,
Tarif árszabály, tarifa.
Taschenkelle merőké.
Taub (b.) m. meddtf; f.
puszta, p. o. m dfflw TÖJW-

Synthetischer Weg
tósi út.

Oszvc-

Taxe díj, bérszabás, taksa.
Technisch m. mntani; h.
tmitaniiag; p. o. technischer Ausdruck imíkifejezés v. rmírani kifejezés ; technischer Name
mú'név v. műtani név.
Technik m után.
Techniker műtanász.
Technologie l. Technik.
Teil 1. J) eil
Temperofcn (kő.) mérséklő.
Terminiren i. végei.
Terminrlogie terminológia
v. mííszóisme.
Test (kő.) iize.
Teufe f. mély.
Textur szöveg.
ThalgeJmnge hegylejt*
Theiletsen osztvas.
Theilen (Mrz.) i. múzsái
(Nagybányán),
Theilung mázsálás.
Theoria f. elmélet v, theoria.
Theoretisch ni. elméleti v,
theoretikui; h. elméle0£ a' ])iisztaba ; taubes
tileg.
Gestein meddő kíizet.
Thon t i m a g.
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Thottart timagfele.
Thotierde timföld.
Thonschiefer timpala.
Thürlein (b.) Icgajtó.
Thärstock (b.) rákász.
Tiefen i. (r. j>.) mélyít.
Tiefgabel mélyítő villa.
Tiefhammer
mélyítő porul y.
Tiefhammergabel ü I lok ar.
Tiegel tégely.
Tiegelabstricheisen (r, p.)
kocsorbavas.
Tiegeldeckel tégelyfedo.
Tiegelofen tégely p est, gyűolvasztó.
Tiegeprobe öntet kérnie.
Tiegelsand tégelyhomok.
Tiese I. ß&se.
Timpel L Tümpel.
Tocke (g.) fogar.
Tonne bödon.
Tonnengebläse hordófuvó.
Tonnlage f. lejt.
Tonnlägig m. lejtős h. lejtősen.
Tonnlägige Fläche Jejtlap.
Tonnlaglinie lejtvonal.
Tonnlägiger Schacht lejtakna.
Torf turfa.
Torf stechen i. tu r fát ás; f.
turfaásás.
TorfstecheKci tnrfaásat.
Total Summe J. Summe.
Tragbogen talpiv.
Tragsiel hám.

Tragwerk (b.) palló.
Tragwerk schlagen i. palló/.
Trammoaum kapocsfa.
Trampeleisen s i n vas.
Translatum atho/at.
Traufbähne cres/.
Traufröhre (aknában) csurgóTreckzange basfogő.
Treiben i. visss; hajt, (kő.)
l. Abtreiben; f. (kennél)
kénfüllcngítés.
Treibekunst (b.) bajtimi.
Treiber f. hajtó; l, Abtreiber.
Treibewerk (ko.) üzeg.
Treibhaus (ko.) üzde.
Treibherd (ko.) üzbod.
Treibholz 1. Urandholx.
Treibhut (ko.) üzkupak.
Treibschacht h aj ta k n a.
Treibschwefel nyerském.
Treibseil aknakütél.
Treibstosz, horxsód.
Treibivasser bajtóviz.
Tretthaspel tapvitla,
Trettrad tapkerék.
Trettwerk tapoda.
Triebsand porond; homok.
Triften i.Hsztat (fát.).
Trifthaggen kifogó horog.
Triftholz úsztatott fa.
Triftung. usztatás.
Trilling (g.) íergetyii.
Trockene Mauerung (b.
száraz falazat.
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Trocken pochen i. (z.) szárazon ziiz; f. száraz ZlíZHS.
Trog tekno.
Trommel (g.) i. Korb,
Tromm elsieb d o b s z ita.
Trommelwäsche dobmosda.
Trüb m. (z.) Zagyos.
e f. zagy.

TTUMM
Trümmer stein 1. Jireccie.
Tuffstein
tufllto.
Tümpel (v. k o. J elő t e.
Tümpelblech l Tümpeleisen.
Tiimpeleisen c lote vas.
Tiimpelloch cldtcly u k.
Tämpdstem eloleko.
L Probirtntte.

U.
Überarbeit rádolgozat.
Uberbrand túlüzés.

Ubication hollét.

Überbrochenes Feld (b.) kivájt telek.
Überfahren
i. (b.) hárántol.
Übergar in. (ko ) tiílkészelt.
Überhöhen \. über sich brechen.
Überlegenen (ke.) r ács vas.
Übernase 1. JVöíe.
Überchaar (b*) maradék;
kétesküz.
Überschlag árvetés.
Überschlagen árvet.
Übersich v. Über sich brechen L (b.) emelke. .
Übersetzen i. - keresztez;
megterhel,

Ulmstrasse oldalpuszta.

Überbrennen i tiílűz.

Übertrag 1. Translatum.
Übertragen i. áttesz.
Überzug (r, ko.) burok.

I7&» (b.) oldal.
Ulmbau oldalvágás,

Umbruch mogzet; mögzét.
Umgang 1. Umtrieb.

Umformen i. kastcserél;
f. kascsere.

Umschmeißen átolvaszt.
Umtrieb mim kaszák.
Unart gizgaz.
Unartig m. gizgaos.
Unedel m. silány; szegény.
Unerschrottenes Gebfrgkiitatlan hegység.
Ungebranntes Erz (ko.)
nyers érez.
Ungemengt (Geogn.) egyszerű.
Ungeschieden in. választatlan.
Unorganisch l, organisch
Unterbrnst
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Unter die Kohlen setzen Unterlag aiy; aly/at.
Unterschlächtig in. alul csaszénalyaz.
pó.
Unterfahren. I. UnterteilUnterseil alkot él.
fen.
Untersuchen i. megvizsgál.
Unterfasx alkád.
Untersuchprobe eloleges
Untergefäll \. Gefalle
kernle.
Unterherd \. Vortiegl.
Unterteufeu (b.) ah'ivaj.
Unterkvrb (g.) altekre.
•

_£>

Verfaulen Í. rothad (a' keVag m. térova.
mény test); poshad (a'
Varietät féle; féleség.
Ventil (g) szeleg.
folyékony).
Ventilator \. Wetterfocher. Verflachen i. (b.) d ű l ; f.
Ventilverein (g.) sxelepzet.
düle.
Verändern i. változtat; Vergleichhalt l, Ausgleich(ko.J ismétel; (es — )
halt,
változik.
Verhan (b.) odú.
Veränderung változás.
.Verjüngen i. bó'Ioz, p. o.
Verbau kár.
verjüngte Probe bolssütt
Verbauen i. fölhasznál; bekérnie; verjüngtes Markleveszt.
gewicht bölzütt giruneVerblasen i o l vas zt; .•
he/ék.
Verbleien i. (k o.) o l m i tat.
Verjüngung bolzés.
Verblei'mg ülmitatás.
| Verjüngungsbrctt bül/tábVerböden (g.) fenekel.
la.
Verbődung fenekelés v.
Verkaufspartihiilar 1. /Wfeneklés feneklet.
Verdienst kereset.
tíkular.
Veredeln (sich) (b.) dúsul. Verkohlen i. szénit; szénül.
Verfahren f. eljárás; vele- Verkohlung szenítés; szenülrs.
bánás; i. eljár; yelebán.
Verlag előlegezés ; bizoVerfänglich ut. í ogá rd.
inány.

-Abfuhr e
kolfleménv.
Verlegenes Feld elhagyott
tel de; hanyagolt •— ;
beverő" —; parlagult—.
Verlohnen \. Auslohnen.
Verhöhnung I. Löhnung,
Verlorne Zimmerung (b.)
ideiges ácsolás; ideiges
iicsolar.
Vcrmeszbuch \. Zugbuch.
Vermessenes Feld péc nézett telek.
Vermodern i. porhad.
Vermnnzen i. pénzzé ver.
Vernasen i. (k o.) dugul.
Verordnung rendelet; rendelvény.
Verpß&cken i. ezovekel.
Verpuffen i. e l durran ; eldurrant.
v

Verqneren i. (b«) haruntol.

Ver ritzt es Gcbirg kutatott
hegység.
VerschaUimg bél lel és; béllel et.
Verschienen i. (b-) liuzatol.
Verschlackest i. sulakit;
(sich) salakul.
Verschlackung sä luk i t ás ;
salakulás.
VerscMetsz árulás; — í)t~
rection árulusi igazgattíság; Iiergwerks2)roduktetiversckleis%direktion

bányaterményárulási i-

gazgató.ság.

Vercshntleren i eltakar.

Versetzberg (b.) raktorecs.

Verseizen \. (den Ofen)
megterhel; 1. Grube\GTset/cn,
Verspreitzen i. támogat.
Verstürben i. be hány.
Versuch kisérlés; kísérlet.
Versuchen i. kísérel.
Vertikal \, Senkreht.
Vertrag alku.
Vertragsbuch alkukönyv.
Venmedeln i. silányul,
s/egényül.
Verwalter gondnok.
Verwaltung gondnokság,
Verwandtschaft (\. t.) rokonság.
Verwerfen \, (b.) cl ez.
Verwerfet' elxo.
Verwesamt intczd hivatal.
Verwesen i (v. t.) maliik.
Verweser intéző.
Verwesung cl ma l Iá s,
Verwittern \ korhad.
Verwitterung k o rb a d á s.
Verworfener ( Gang) ( b.)
elzett.
Verzte/ischemmel (b.) csavar p ő t.
Verziehschraube (b.) mércsavar.
Verzimmern i. ácsol.
Verzinntes Eisenblech bádog.
Vierter Pfennig negyed.
Vorbau (b.) elovájás.
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Vorbereitung (ko,) előkészítés.
Vorbohrer véd fiira.
Vordergrund elolet.
Vordermaul cloajak.
Vorderseite I. Arbeitsseite.
Vorderzacken hod-elolap.
Vorgriff (\).} előzés.
Vorherd (ko.) pestgát; I.
VorttegeL
Vorkauf elővétel; elővételi jog.
Vorläufige Probe eloleges
kérnie.
Vorlegeisen (r. p.) keresztvas.

Vorliga (p. gy.) elo-ütvény.
Vormasz I. Beschickung.
Vormerkung jegyzet.
Vorrath készlet; gyüjtelék.
Vorschlag kijelölés; indít, vány; 1. Zuschlag.
Vorschlagen i. kijelöl; indítványoz.
Vorschusz \. Verlag.
Vortiegel (ko ) gyüjte.
Vorwand 1. Arbeitsseite.
Vorwandstein (ko.) mell-

kö.

w.
Wage mérleg; kompona (a'
nagyobb, mellyen mázsán}'! nehézékekkel
mérnek, neveztetik így
Nagybányán).
Wagebalken m ér l e g k ar.
Wagebaum \. Balancier.
Wägen i. mér; mázsál.
Wagxettel sulyjegyzék.
Wahrzeichen jelkd.
Waldburger \. Gerverk.
Waldmeister erdomester.
Walkerde kalltifulH.
WaUstein (v. ko.) gátko.
Walze henger.
hengermű.;

>

Waschberg mosércz.
Wäsche 1. Waschicerk.
Waschen i. mos.
Wascherz, I. Waschberg.
Waschhaus mv$<\<\) mosdaház.
Waschjung, mosoncx.
Waschwerk mosinu.
Wasseramper veder.
Wasserform (ko.) vizkas.
Wassergraben vizárok.
Wassergraben führen i. ár
kol. '
WassergÖpp el vixj árgá 113%
Wesserkasten vizs z e k re n y;
vizkád (a' kádfuvoiml).

íil

Wenden i forgat.
vzgp.
J Fässer i. (b) víztelenít; Wendehaggen forgató rúd.
Wendúngspippe váltó' csap.
vizet lecsapol.
Wasserrösche l. Wasser- Werk niTÍ.
stellen.
Werliblei üzeg-óloni,
Wassersack begy.
Werkfiihrer művezető.
Wassersänlenmaschine vi- Werk/toh l Treibholz.
zoszlop-gép.
Werkmeister I. Werkfüher*
Wasserseile 1. Rückseite.
Werkprobe (ko.) üzcgkéinWasserstolleu (b.)vi/tárna.
le.
Wasser trommclgebläse zaj - We-rksabshkígszhhmg ( sz.
fuvo.
v.) elolcges kiíidás.
Wasserwage 1. Schroltcage. Wetter (b.) lóg; g-«íe jó;
Wechsel (g.) változás.
Wechsel der Luft J. JTfeííc romlott; ió'se rósz;
terwechsel.
giftige mérges ; schlagenWechseltunde váltóra,
de sújtó ; leichte könWecker intesz.
nyű; schwere Wetter l
Wegschaffen i. eltakarít.
Schwaden.
Wélw gát.
Wetterbiihne (b.) légrcWeiches Eisen l ágy vas.
kesz.
Weilarbeit tenglengm un- Wetterfocher
kó'rfúvó ;
ka.
kórszívó.
Weingeist l. Spiritus.
Wetterkanal légcsatorna.
Weisxer Flttsz (ke.) fejér Wetterlntte légveze.
ömlesztő.
Wettermaschine L WellerWeisxes Roheisen fej é r
satz.
nyers vas.
Wettcrmangel léghiány.
Weisxes Silber szí n ezüst. Weiterröhre 1. WetterlutWeisxglühend ín. fej éri zz ó*,
te.
Weiszsiedeu f. (p. gy.) szi- l Fetter satz légszívó: légnadás.
fúvó.
Weiszsud (p. gy.) szinada. Wetterschacht légakna.
Welle (g.) güründ.
J Fetter Stollen légtárna.
Welletiflasche (g.) 1. Däum- Wettertrommel 1. Wasscrling.
trom melgebläse.
Wellenzapfen 1. Zapfen.
Wettertfufr (b.) légajtó.

Wetterwechsel légcsere.
Wiederlage boltszék.
Wiedersi/misch m. visszás;
cllcnlejtes.
Wilde Fluth v ad ár.
Win de b ú l v ;i n y.
Windk äst et i (g) s / é l gyi'íj tő,
Windmesser szél merő.
Windofen húz am p est.
Wiiidrcgulator ). Regulator.

Windröhre
Windseite szél o Mal.
Windwage 1. Windmesser.
Windjacken (k o.) h öd-széllap.
Wntkeleisen sztígvas.
/Fő//* 1. />«/.
Wolfofen \. llennofen.
Wiinschelni t he v a rúzs ií g.

Zackig m. horgas.
Z ff gél l. ÄcA ürbel.
Zähes Mr% szívós érez.
Zählbrett (p. gy.) luínyoló.
Zahnrad fogaskerék.
Z«/>/ rudacs.
Z&incisen fodorvas,
Zeinhammcr billpöröly.
Zainprobe rudacskcmlc.
Zainschere (f. p.) ruHacsolló.
Zainsch mied sze g k o vács.
Zwange fogó.
Zangensattel fogüityereg.
Zapfen (g.) forga.
Zapfenlager fő rga fesz e k.
Tiargen (r. p.) told karima.
Zeche (h.) töm-üreg.
Zechenberge ó túr e es,
Zekent f. tized,
ff raj 7.

f. sejt;
(g.) kupasejt.
Z eilig m. sejtes p. o, sre//«'Quarz sejtes kvarcz.
Zentnergeding sulyszakinány.
Zentnergewicht
mázsán cliezek.
Zergliederungsaitsweis taglalatos kimutatás.
Zerlileinen i. a pro/; széttör ; f. apró/ ás ; szét törés.
Zerklüftet m. repedezett.
Zerschfirbeln f. vas-aprítás.
Zerschroten f. vas-darabolás.
Zerstreut m. szétszórt.
Ze«jg- szer.
Zeughaus szerbáz.
szertár.

ÍÍ3
Zengschajfer szertáruok,
Zie/ieisfít \. Drathzug.
Zimmerling bányaács.
Zimmerung ácsol át,
Zink horgany.
Zinkblende ho r ken ég.
Zinkstuhl (kő.) horgszék.
Zinn ón.
Zinnballen ó ngö n gy.
Ziunbrennen ó n t jj ö r k o l
Zinngratq)eil ó n ni orzsä.
Zinnh aus b á d o ggyár; ó n oz -

Zucken f. ningatás,
Z«^ (b.) huxat ; 1. ////6.
Zugbuch lítixatkOnyv,
Zngeisen biízvas,
Zugang novedék.
Zugntebringen des métáik
f. fém n •fv erős.
Z« GW/C/Í (sz. v.) javára.
Zugloch s K öle ló.
r
/jiigröhre 1. Abbucht,
Zugsíige n agy fűrész.
Zugstange luí/rúd.
da.
Zulage f. pótlék; t ü b b c l é k .
Zrnnsand ónos fövény.
Zulegen i. (b.) incIIéK.
Zinnzeich én ó n b é ly cg.
Z nleg^eu g n i c 1 1 e s x o r .
Zirkel f. kürzt).
Zumachen (Ofen) i. hü doZirkulare körlevél; ko'rüzbol ; f. bcduholus.
vény,
Z«/« achklamm er doboló
Zirkularsäge (v. gy.) körkapocs.
fűrész.
Zumachstüsscl furkó.
Zischen i. (v. t.) sustorog. Zündrohr b. gyúszál.
Zittling síinitó.
Z«r /,««/ (sz. A'.) turhiire.
Zo// hüvelyk.
Zusatnm enschn* eiszett l .
Zollgedin.g fu r a ts z tikm ány.
Zollstock \\ ü v e l y k in c r c s z. Z usain m e?istürzen i . halZorntwtgel (r. p.) fülszeg.
moz.
Zuhan (b.) fér váj ás.
Zuscharren i. völgyei I.
Zitbrctttten \. \.Rösten*
Scharren.
Zubringer (j>. gy.) lap vivo. Zuschlag (ke.) Íiu//ag.
Zub rüsten f. k de gye n í te s. Zuschlagblei (ko.) hozzagdZubühnen i. bcpadol.
lom.
Ztib/'irsten (des Holzes) f. Zuschlagen i. hozzáad.
ló (l itás ^flw/7 f/cr TVas- \Zuscharren i. fülszít. •
serriese ) / csúsztatás \Zustellen (Ofen) i. felkéf««/" í/(?í- trockenen).
szítés.
Zubusxe pót.
Z« Tag- auffahren i« külre

Zu Tag fördern i. külre ''Zwicker f, csíptctyú.
szállít.
Zirisel (vaspályán) ikág.
Zwange f. szorító.
Zwitter Schmelzofen ón olZwaitgenstim,pf (z.) iszapvasztó.
verem.
Zwerghacke (sz.t.) keresztfejsze.

